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Obsah Rozvojová pomoc v programoch len 7 politických strán

Pred vo¾bami do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) realizo-
vala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií prieskum medzi
registrovanými politickými stranami o tom, aký je ich postoj k oficiál-
nej rozvojovej pomoci poskytovanej Slovenskou republikou. Do
dotazníkovej ankety sa zapojilo iba pä• z oslovených 26 politických
strán. Vo svojich volebných programoch sa dotýkalo tejto otázky sedem
strán. 

Na dotazník reagovali strany Hnutie za demokratické Slovensko, Kres•an-
skodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Strana maïarskej koalície 
a Strana zelených. 

Väèšina strán zapojených do dotazníkovej ankety považovala rozvojovú
pomoc za nástroj medzinárodnej pomoci ¾uïom v chudobnejších krajinách 
a prejav solidarity. Žiadna z piatich strán ju nepovažovala za nepodstatnú 
v èase ekonomickej krízy. Najdôkladnejšie sa vo svojom volebnom programe
venovalo rozvojovej pomoci  Kres•anskodemokratické hnutie.

Vo svojich volebných programoch kládli takmer všetky politické strany, ktoré
sa nejakým spôsobom zaoberali rozvojovou pomocou, dôraz na proces
demokratizácie a dodržiavanie ¾udských práv. 

HZDS a SaS  hodnotili doterajší spôsob realizácie rozvojovej pomoci za
úspešný. SMK sa vyjadrila, že oficiálna rozvojová pomoc Slovenska je „úmerná
finanèným možnostiam krajiny“. Kriticky sa voèi napåòaniu medzinárodných
záväzkov v otázke rozvojovej pomoci vyjadrila strana KDH, pod¾a ktorej sa
„nedarí dodržiava• naše záväzky. Dosahujeme iba 0,085% oficiálnej rozvojovej
pomoci na HDP, plánované prírastky sa neplnia.“ 

Magdaléna Vaculèiaková

Slovenské médiá nezaujímajú rozvojové témy? 

Odsúdi• slovenské médiá za nezáujem o dianie v rozvojových krajinách
by bolo príliš jednoduché. Staèí jedno premyslenejšie riešenie. Naprík-
lad vyškoli• skupinu mladých novinárov v tom, ako informova• o rozvo-
jových témach. 

Trojmesaèný kurz „Reporting and Writing About Development in the World“
vznikol v spolupráci European Journalism Centre a Poynter Institute. Jeho par-
tnermi na Slovensku sú Platforma MVRO a PDCS. Kurz sa uskutoèòuje v rámci
projektu V4 Aid, ktorý sa snaží propagova• informovanos• o rozvojových
otázkach v krajinách V4. Cie¾om projektu je zintenzívni• spoluprácu krajín V4
pri dosahovaní Miléniových rozvojových cie¾ov.

Skupiny mladých novinárov v Èesku, Po¾sku, Maïarsku a na Slovensku školí
americký Poynter Institute. Kurz je e-learningový, èo ¾ahko prekonáva tisíce
kilometrov, a vïaka dlhoroèným skúsenostiam Poynter Institute s podobnými
kurzami je vysoko interaktívny a vyzýva k aktivite. Zhruba v polovici kurzu sa
uskutoènila osobná prednáška vedúceho lektora, amerického reportéra Billa
Mitchella, vo všetkých hlavných mestách. 

Výstupom z kurzu bude novinárska tvorba každého úèastníka, na základe
ktorej sa v každej krajine vyberie najlepší mladý novinár alebo novinárka, ktorí
dostanú možnos• informova• o rozvoji priamo z Kene. 

Viac informácií nájdete na: www.pdcs.sk/e-learning a na www.mvro.sk

Ivana Rybanská, úèastníèka e-learningového kurzu

Zapojte sa aj Vy do fotosú•aže

Platforma MVRO a PDCS, o.z., pripravujú 2. roèník fotosú•aže pre amatérov 
i profesionálov ¼udské práva v rozvojovej spolupráci. Aj v tomto roku sa
budeme snaži• fotosú•ažou poukáza• na prepojenie ¾udských práv 
a Miléniových rozvojových cie¾ov. Novinkou oproti minulému roku bude nová
kategória zameraná na inklúziu a práva zdravotne postihnutých detí v rozvo-
jových krajinách. Fotosú•až zaène 6. 6. 2012 a bude trva• do 9. 9. 2012. Viac
informácií nájdete na http://fotosutaz.mvro.sk/. 

Fotosú•až je organizovaná v rámci projektu „V4 Aid – United Support for
MDGs“ podporeného Európskou komisiou a kofinancovaného v rámci progra-
mu SlovakAid. 

Úèastníci e-learningového kurzu sa sústredia na výklad Billa
Mitchella. Foto: Archív PMVRO

bulletin jar 012.qxp  31.5.2012  12:37  Page 2



Dosiahnu• podobnú zmenu a zosadi• dik-
tátorov z èela krajiny sa podarilo aj 
v Egypte, Jemene a Líbyi. Povaha tuniskej
revolúcie nie je zïaleka taká krvavá ako 
v prípade Líbye alebo násilnos•ami 
zmietanej Sýrie. Tunisko si spomedzi
spomínaných krajín drží od vypuknutia
prvej revolúcie status priekopníka v
budovaní demokracie. Tunisania si to
uvedomujú a motivuje ich to k väèšej
snahe o zmenu.

4000 nových mimovládok

Tunisko úspešne zvládlo prvé demokra-
tické vo¾by a zostavilo parlament, zvolilo
prezidenta, predsedu vlády, predsedu
parlamentu a zaèalo pomaly tvori• ústavu.
Až tak pomaly, že teraz, takmer sedem
mesiacov po vo¾bách, je zrejmé, že svoju
primárnu úlohu tuniská vláda nestihne
splni•. Nové vo¾by budú vyhlásené až po
schválení ústavy, ktorá v pôvodných
plánoch mala by• pripravená do jedného
roka od prvých volieb. Tunisania si poma-
ly zvykajú na fakt, že zmeny, ktoré oèaká-
vali tesne po revolúcií, budú trva• dlhšie,
ako si pôvodne mysleli.   

Obèianska spoloènos• sa však v
Tunisku rozvíja ve¾mi rýchlo. Omnoho
rýchlejšie ako u nás v porevoluènom
období. Za ostatných pätnás• mesiacov
vzniklo v Tunisku viac ako 4000
mimovládnych organizácií. Väèšina z nich
funguje na dobrovo¾níckej báze a èas• z
nich je už schopná financova• svoje fun-
govanie a aktivity.

Proces demokratizácie je napriek
tomu pomalý a je poznaèený katastrofál-
nou ekonomickou situáciou, vysokou
nezamestnanos•ou, skorumpovaným štát-
nym aparátom a inými škodami, ktoré po
sebe zanechal predchádzajúci režim.
Práve ekonomická situácia je najzávaž-
nejším faktorom, ktorý môže ohrozi• pro-
ces demokratizácie, pretože môže vyústi•
do ïalšej vlny nepokojov – podobne, ako
to bolo na zaèiatku revolúcie v decembri
2010. Tunisanov k revolte nedotlaèili
demokratické požiadavky, ale túžba po

dôstojnom živote a skoncovanie s triádou
– policajný štát, korupcia a nezamest-
nanos•.

Krehký úspech

Tunisko teda potrebuje predovšetkým dve
veci – zlepšenie ekonomickej situácie 
a vzdelávanie v oblasti budovania
demokracie. Silná obèianska spoloènos•
môže v budúcnosti výrazne prispie• k pro-
cesu demokratizácie. S pádom diktatúry 
a náhlym rozvojom obèianskeho sektora
sa verejný aj mimovládny sektor ocitajú  
v podmienkach, ktoré sú úplne nové.
Vláda a obèianska spoloènos• si navzájom
nedôverujú a nevnímajú sa ako partneri
pre spoluprácu.

Tunisko tiež potrebuje rozvíja• a
budova• svoje kapacity najmä v oblas-
tiach, ako je spravodlivos•, ochrana ¾ud-
ských práv, dialóg medzi verejnou a
obèianskou sférou, obèianska participá-
cia, posilnenie postavenia žien v
spoloènosti. Slovensko disponuje
relatívne èerstvou transformaènou
skúsenos•ou, ktorú vie Tunisku odovzda•.

Hoci je Tunisko doposia¾ najúspeš-
nejšou spomedzi krajín MENA regiónu
(Blízky východ a severná Afrika), napriek
snahe obèianskej spoloènosti a relatívne
zodpovednému prístupu novej tuniskej
vlády, je tento úspech krehký. 

Samuel Arbe
Autor je projektový manažér PDCS
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Tunisko sa zbavilo diktátora. Zostáva zlepši•
ekonomiku a vzdeláva• obèiansky sektor
Tunisko je prvou arabskou krajinou, kde prebehla zaèiatkom minulého roka revolúcia. Tá

tuniská bola v mnohých oh¾adoch výnimoèná. Bola prvá, trvala menej ako mesiac, prebehla

bez ve¾kého poètu obetí a nebola taká násilná ako iné revoluèné pokusy v regióne. Jazmínová

revolúcia zbavila krajinu jedného z najrepresívnejších diktátorov sveta, ktorý v krajine vládol

23 rokov a efektívne obmedzil väèšinu obèianskych slobôd. 

Prelepením poslednej èasti nápisu Policajná stanica sa zmení význam znaèky na Stanica zla (Police /Evil Cen-
tre). Foto: Archív PDCS 
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„Nedovolím si hocikde na ulici poveda• všetko, èo si myslím,“ priznáva tuniská aktivistka Asma Mansour.
Foto: Marián Szûcs

Tunisania sa chcú uèi• aj zo slovenských chýb
¼udia v Tunisku už vedia, že zmeny
v ich krajine nebudú také rýchle,
ako si predstavovali. Aj preto sú
sklamaní. „V spoloènosti je napätie.
Aj ja patrím k tým, ktorí sú so súèas-
nou situáciou u nás nespokojní,“
hovorí Asma Mansour. Je jednou zo
štrnástich zástupcov tuniského
obèianskeho sektora, ktorí navštívili
Slovensko v rámci projektu orga-
nizácie PDCS.

Tunisania práve tvoria novú ústavu, ktorá
naèrtne smerovanie krajiny v budúcnosti.
K¾úèová otázka znie: ostane Tunisko jed-
nou z najliberálnejších moslimských kra-
jín, alebo sa vydá na radikálnu cestu
iránskeho typu?

Radikálov pobúril kreslený film
„Vz•ah islamu a politiky je najcitlivejšou
témou týchto dní,“ tvrdí Omar El-Matri z
mimovládky Asociácia Nová Republika.
„Pri moci sú síce umiernené sily, ale vo
vládnej strane je aj radikálne krídlo. Kraji-
na je v napätí, množia sa útoky na umel-
cov, novinárov, aktivistov. Niektorí politici
tvrdia, že Irán je demokratická krajina a v
návrhoch novej ústavy sú body, ktoré sa
podobajú na paragrafy iránskej ústavy.
¼udia sú presvedèení, že Irán aj finanène
podporuje vládnu stranu,“ vykres¾uje
Omar.

Pridáva príklad blogerov, ktorí za kri-
tiku uèenia proroka Mohameda dostali
väzenie na sedem a pol roka. Radikálnych
moslimov podráždila aj kauza okolo
oceòovaného animovaného filmu Perse-
polis, v ktorom režisérka Marjane Satrapi-
ová na základe vlastných zážitkov z det-
stva opisuje, ako kruto zasiahla iránska
revolúcia do jej života.

„U nás sa tento film premietal už
dlhšie, ale nedávno ho predabovala istá
súkromná televízia. Použila pri tom vyja-
drenia tuniských radikálov, ktoré sa
nápadne podobali tým iránskym, ktoré
odzneli vo filme,“ približuje Omar.
Radikáli organizovali demonštrácie,
oháòali sa útokom na islam, pokúsili sa
dokonca televíziu podpáli•,“ dodáva.

Po revolúcii sa žije •ažšie
Bežných ¾udí kvári neistota a strach. „Na
niektorých demonštráciách radikáli zaú-
toèili na ¾udí. Ani ja si hocikde na ulici
nedovolím poveda• všetko, èo si myslím,“
priznáva Asma. „Hoci Tunisania nikdy
neboli prehnane nábožensky zameraní,
èas• politikov teraz zneužíva islam na
vymývanie mozgov a dosiahnutie svojich
cie¾ov. Je •ažké odhadnú•, na ktorú stranu
sa prikloní väèšina, nemáme totiž

prieskumy verejnej mienky. V každom
prípade, debaty o zavedení islamského
práva šaríja vytláèajú na okraj témy, ktoré
sú pre krajinu naozaj dôležité,“ s•ažuje sa
Asma. 

Pod¾a Omara bežní ¾udia necítia ani
oporu v justícii, lebo súdy sú poplatné
vláde. Zákon o slobode médií je
pripravený už dlhšie, ale jeho schválenie
sa stále odkladá. A k tomu ešte Tunisania
zápasia s narastajúcimi ekonomickými
problémami. „Podobne ako my po
revolúcii, aj oni oèakávali, že za rok alebo
dva sa problémy vyriešia a budú druhým
Švajèiarskom. Faktom však je, že ich eko-
nomická situácia sa od revolúcie zhoršila,
narástli ceny benzínu, trápi ich korupcia,“
pripomína Katarína Bajzíková, projektová
manažérka PDCS.

Zmeny pôjdu pomaly
V Tunisku sa rozhoduje o charaktere kra-
jiny v budúcnosti. Obèianski aktivisti 
a mimovládne organizácie sú jedným 
z nástrojov, ako ovplyvòova• dianie v
spoloènosti i tvorbu novej ústavy. Práve

im má pomôc• projekt PDCS. Štrnástich
Tunisanov èakali na Slovensku tréningy,
verejné diskusie, stretnutia s poslancami,
zástupcami ministerstiev i mimovládok. 
V ïalšej fáze projektu sa po návrate
domov budú deli• o nové poznatky 
a skúsenosti. Cie¾om projektu je najmä
posilnenie obèianskej spoloènosti a
ponúknutie skúseností z prechodného
obdobia, ktorým si po revolúcii prešlo
Slovensko.

„Prišli sme sa pozrie•, ako fungujú
mimovládky u vás, èerpa• podnety a
pokúsi• sa dohodnú• spoluprácu,“ hovorí
Asma, ktorej organizácia sa venuje najmä
¾uïom bez práce.

„Na vašom príklade vidíme, že zmeny
si vyžadujú znaèný èas. Hoci je už dávno
po revolúcii, tranzitný proces stále
nemáte ukonèený. Ani u nás to nepôjde
rýchlo, ale aspoò vieme, že nemusíme by•
v panike – je totiž normálne, že niektoré
veci sa menia pomaly a postupne, prešli si
tým mnohé iné krajiny. Len sa musíme
drža• porekadla, ktoré vraví – uè sa na
chybách iných,“ dodáva Omar.

Marián Szûcs

Projekt PDCS je zameraný na posilnenie kapacít tuniských mimovládnych
organizácií a vzdelávanie ich lídrov, aby mohli aktívne participova• na procese
prechodu k demokracii. Dôraz sa kladie na vzdelávanie a tréning v oblasti
budovania obèianskej spoloènosti a reformy bezpeènostného sektora. Dôleži-
tou súèas•ou je aj téma ¾udských práv a postavenia žien v spoloènosti. PDCS
prispôsobuje aktivity a obsahovú náplò projektov identifikovaným potrebám
tuniskej obèianskej spoloènosti. Projekt zároveò vytvára skupinu štrnástich
lídrov tuniskej spoloènosti, ktorí v rámci študijnej cesty na Slovensko navštívili
rôzne organizácie, inštitúcie a prešli tréningom zameraným na posilnenie ich
zruèností. 

V rámci projektu bude vydaná publikácia, ktorá popíše rozvoj obèianskej
spoloènosti na Slovensku. Správa o potrebách tuniskej obèianskej spoloènosti
je od mája 2012 dostupná na stránke www.pdcs.sk. 

Projekt bol podporený sumou 62 998,20 € zo zdrojov SlovakAid a je reali-
zovaný v èase od januára do septembra 2012. 

PDCS v Tunisku

MM

bulletin jar 012.qxp  31.5.2012  12:38  Page 4



5

Ar
ab

sk
á 

ja
r

Davy v arabských krajinách sú èasto
nebezpeèné. Vášnivé, neovlá-
date¾né. A preto v nich aj èasto
zomierajú ¾udia, väèšinou na ušlia-
panie. Tento taký nebol.

Stál som v òom dve hodiny. Dokopy išlo
o tri rady, ktoré sa konèili osobnou prehliad-
kou. Pri mne s osobitnou pozornos•ou –
kontrolovali pas, pýtali sa, preèo idem na
Tahrír práve vtedy, keï tam prebieha
revolúcia. Nakoniec ma pustili.

Osobnými prehliadkami prešli aj ostat-
ní. Deti, starci, ženy v burkách, ale aj „po
európsky“ odhalené. ¼udia v oblekoch, èi
tí najchudobnejší. Všetci dúfali, že sa im
podarí zvrhnú• prezidenta Husního
Mubaraka. Ten z nášho poh¾adu vyzeral
ako diktátor, ktorého je možné tolerova•.
Zaruèil sa za bezpeènos• Izraela, ponúkal
Európanom lacné dovolenky, držal na
uzde islamistov.

Vo vnútri krajiny, ktorá má 80 miliónov
obyvate¾ov, z toho viac ako polovica má
menej ako 30 rokov, to však vyzeralo
ináè. Ekonomickú moc mala armáda a
klika okolo prezidenta. Mladí ¾udia sa
nemali kde zamestna•. Ak chceli pod-
nika•, nedostali úver. Ten bol vyhradený
pre elitu. Ak sa niekto ozval, tajná polícia
ho muèila, alebo väznila. Preto prišla
revolúcia.

Od Mubaraka k armáde

¼uïom na Tahríre nešlo až tak o politiku,
tej nerozumeli, lebo sa s nimi o nej nikto
nerozprával. Chceli len dôstojný život 
a verili, že na Tahríre ho dosiahnu.

Nebola to nahnevaná masa. Aj pri
popevkoch o Mubarakovi v nich bola skôr
nádej. Tušili, že zmena je na dosah. Tá
naozaj nastala a moc prebrala armáda.

Je to však len malá zmena – z armády
totiž vzišiel Mubarak i jeho predchod-
covia. Armáda ekonomicky vládla aj
predtým, má obrovské majetky aj fabriky,
v ktorých branci pracujú zadarmo.

Generáli usúdili, že ak by naïalej stáli
za Mubarakom, mohli by prís• o moc, a to
nechceli. Zaèali preto vládnu• a nesmelo
hovori• o demokracii. Tá mala prís• „raz“,
èo ¾uïom z Tahríru nestaèilo, chceli pres-
ný termín. Dostali ho – parlamentné
vo¾by na prelome rokov, prezidentské 
v máji 2012.

Návrat na Tahrír

„Zrazu máme presný harmonogram,
vedeli sme, kedy armáda odovzdá moc.
Už to nie je ako v starom režime, kde

nám s¾ubovali, že na reformách sa pracu-
je, ale v skutoènosti sa niè nedialo,“
povedal pre denník SME egyptský pub-
licista Tarík Osman. Nieko¾ko mesiacov
pred revolúciou napísal knihu, v ktorej
zmeny predpovedal.

Z Egypta však zaèali chodi• hrozivé
správy. Desa•tisíce ¾udí sa vrátili na Tahrír,
tentokrát požadovali odchod armády,
ktorá len pomaly odovzdávala moc.
Demonštranti opä• hovorili o zatýkaní za
prejavený názor, o cenzúre. Je to rovnaké
ako za Mubaraka, tvrdili.

Keï na futbalovom zápase v Port Saíd
v januári tohto roka zomrelo takmer 80
¾udí, za vinníka okamžite oznaèili ge-
nerálov. Obe•ami útoku sa totiž stali ultras
káhirského klubu, ktorí vládu generálov
najviac kritizujú.

Èo je pre stabilitu Egypta horšie, armá-
du neobviòovali celkom bezdôvodne – je
v jej záujme, aby dala najavo, že bez nej
ešte Egypt nevydrží. Vyhovujú jej nepoko-
je, ktoré musí potláèa•. Alternatívou je
totiž len polícia, ktorá sa zdiskreditovala
poèas revolúcie, keï proti protestom
krvavo zasahovala. Ulice vtedy dostala
pod kontrolu armáda, vïaka èomu si
vybudovala imidž ochrancu revolúcie.

Dôležité bude, kto si udrží moc

V skutoènosti však armáde ide o to, aby si
ochránila vlastné výhody. Aj preto rokuje
so stranami o tom, èo jej ostane. Chce si
udrža• daòové ú¾avy a najmä získa•
záruku, že žiadny z generálov sa v budúc-
nosti nebude musie• spoveda• za zloèiny
z èias Mubaraka èi z prebiehajúceho pre-
chodného obdobia.

Mnohí Európania držia armáde palce,
tak ve¾mi sa boja islamistov z Moslim-
ského bratstva, ktorí ovládli parlament. 
V òom by chceli vidie• viac liberálov, ktorí
dominovali na Tahríre. Tým sa však nepo-

darilo zostavi• dostatoène silné politické
strany, kým islamisti fungujú už
desa•roèia, hoci doteraz len v ilegalite.
Viacerí zo súèasných poslancov boli
dokonca pred revolúciou vo väzení.

Osman tvrdí, že sa nedá hovori• o jed-
noliatej skupine islamistov. Aj medzi nimi
sú rôzne názory, ktoré sa zaènú èoskoro
prejavova•. „Aj vo vnútri strany sú konzer-
vatívni aj liberálni ¾udia. Dôležité nie je,
koho ¾udia zvolia teraz, ale kto si moc
udrží,“ tvrdí.

Mladí Egyp•ania pod¾a neho túžia po
otvorenosti, do budúcnosti tak väèšie
šance dáva sekulárnym stranám.
„Najväèším príbehom, aký sa teraz v
Egypte odohráva, je odovzdanie moci od
starých štruktúr strednej triede, k mladým
¾uïom. Vzniká nový Egypt,“ dodal
Osman.

Zatia¾ sa však nedá poveda•, aký Egypt
to bude. Je to experiment, ktorého
výsledky spoznáme až o nieko¾ko rokov,
možno desa•roèí.

Matúš Krèmárik
Autor je redaktor denníka SME

Po revolúcii vzniká nový Egypt.
Nik nevie, aký bude

Egyp•ania na Tahríre protestovali nieko¾kokrát. Zdá sa, že si napokon vybojovali nový Egypt. Foto: Mostafa
Shestawy

„Najväèším príbehom, aký sa teraz
v Egypte odohráva, je odovzdanie
moci od starých štruktúr strednej
triede, k mladým ¾uïom. Vzniká
nový Egypt,“ hovorí Tarik Osman.
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Poïme najskôr k vášmu projektu 
v Egypte. Pôsobenie Obèianskeho oka 
v krajine sa už skonèilo?

Róbert Bystrický (R.B.): Áno, náš projekt
v Egypte sa už v podstate skonèil. Bol
zameraný na spoluprácu a podporu
miestnej mimovládnej organizácie Egypt-
ská organizácia pre ¾udské práva, ktorá sa
okrem mnohých iných èinností zaoberá aj
pozorovaním volieb. Pokia¾ ide o vo¾by 
v Egypte, tie sú natiahnuté na pomerne
dlhý èas. Momentálne sú ukonèené parla-
mentné vo¾by a èaká sa na dôleži-
tejšie prezidentské vo¾by. Prvé kolo sa má
uskutoèni• koncom mája. 

Bolo nároèné nájs• si v Egypte partner-
skú mimovládnu organizáciu?
Peter Michalík (P.M.): Egypt nebol kraji-
nou, kde by èlovek oèakával, že tam
dôjde k nejakým zmenám, a tak sme tam
nemali žiadne kontakty. Po Arabskej jari
sme sa však zaèali rozhliada• a zis•ova•,
ktoré organizácie sa už predtým zaoberali
pozorovaním volieb. Naša partnerská
organizácia už mala v tomto smere
skúsenosti. Ako sme však ve¾mi rýchlo zis-
tili, ich metodológia bola pomerne chabá.
Výstupom ich pozorovania bol fragmen-
tárny, mozaikovitý súhrn pochybení, ktorý
však o celkovom priebehu volieb
nedokázal poveda• ve¾a. Chýbala im sku-
toène rigidná metodológia, ktorá by
umožnila porovnanie s predchádzajúcimi
vo¾bami, alebo s vo¾bami v iných kra-
jinách. V tomto sme sa im snažili pomôc•. 

Èo presne ste ich teda nauèili? S ko¾ký-
mi ¾uïmi ste pracovali a akým spô-
sobom?
R.B.: Bolo to formou školení, seminárov 
a konzultácií. Vyškolili sme hlavných
predstavite¾ov partnerskej organizácie,
ktorí následne školili nižšie štruktúry.
Okrem toho, že sme pôsobili priamo 
v Egypte, pracovali sme i zo Slovenska.
Prostredníctvom skypu, e-mailov, telefo-
nických rozhovorov. 

P.M.: Pomohli sme im s prípravou
manuálov, pozorovate¾ských formulárov 
a rôznych školení. Takisto sme ich nauèili
štatisticky spracováva• údaje a písa•
správy. Prezidentské vo¾by sú pre Egypt
mimoriadne významné. Myslím, že ich
pozorovanie bude teraz ove¾a profe-
sionálnejšie. Sme aj teraz pripravení
poskytnú• im akúko¾vek konzultáciu,
pomoc, no už nemáme finanèné
prostriedky na to, aby sme tam vycesto-
vali. 

Chystáte sa aj do Tuniska. Slovensko
spolu s Holandskom prevzalo patronát
nad demokratizaènými zmenami 
v Tunisku – ako hodnotíte tento krok?
P.M.: Je to urèite zaujímavá iniciatíva 
a pokia¾ viem, je to prvý raz, èo sa na
medzinárodnej scéne takto angažujeme.
Slovensko si uvedomilo, že máme
skupiny mimovládnych organizácií,
expertov, ktorí majú skúsenosti. Pokia¾ ide
o spoluprácu s Holandskom, ponúkame
¾udí, ktorí majú know-how. Holanïania
majú možno viac peòazí, ale chýba im
skúsenos• s transformáciou. 

Tunisko už má za sebou prvé slobodné
vo¾by. Aký projekt tam idete realizova•?
P.M.: Našli sme si partnerskú organizáciu
ATED, ktorá je v Tunisku najväèšou z tých,
ktoré sa zaoberajú pozorovaním volieb.
Pozorovali už októbrové vo¾by, prièom im
pomáhali európski experti, a teda stupeò ich

prípravy je neporovnate¾ne lepší ako v Egypte. 
R.B.: Tunisania mali zatia¾ vo¾by len do
Ústavodarného zhromaždenia, ktorého
hlavnou  úlohou je pripravi• ústavu a
pravidlá pre ïalšie fungovanie krajiny.
Ïalšie vo¾by majú by• pravdepodobne v
druhej polovici budúceho roka. Našej
partnerskej organizácii opä• plánujeme
pomôc• s metodológiou, ktorá by mohla
výrazne skvalitni• ich èinnos• a doh¾ad
nad vo¾bami. 

Už viete, kedy pôjdete do Tuniska? 
P.M.: Celý projekt by sa mal ukonèi• v
septembri alebo v októbri, takže všetko sa
musí udia• dovtedy. Termíny našich ciest
ešte nie sú presne urèené. Pri práci v
moslimských krajinách totiž vstupuje do
hry aj jeden dôležitý fakt – v lete tam
bude ramadán a vtedy sa všetko zastaví.
Gro našej práce – vyškolenie k¾úèových
expertov – plánujeme preto uskutoèni•
do polovice júla. 

Obávate sa komplikácií pri implemen-
tácii projektu?
R.B.: Slovo obava by som nepoužil. Ale
sme pripravení na to, že sa všelièo môže
meni• a opä• budeme musie• operatívne
reagova• a možno aj improvizova•.
Napokon – v Egypte, ale nielen tam, sme
si to už odskúšali.
P.M.: Pri našich projektoch je všeobecne
do istej miery problematické, že sú poli-
ticky ve¾mi citlivé. V tom sú naše aktivity
iné oproti ostatným slovenským
mimovládnym organizáciám. Musíme
postupova• ve¾mi obozretne, by• flexibilní
a pripravení na politické zmeny. O to je to
zložitejšie. 
R.B.: Napriek tomu, že naša èinnos• je
vyslovene technická a odborná, nepriamo
môže ma• dopad i na spomínanú politiku.
Veï vo¾by sú politický akt, a preto je to
citlivá záležitos• v každej krajine. 

Eva Sládková
Autorka je redaktorka RTVS
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Tunisanov na vo¾by vyškolíme ešte pred ramadánom

Obèianske oko v Egypte a Tunisku

Projekty Obèianskeho oka v Egypte a Tunisku sú financované zo zdrojov oficiál-
nej rozvojovej pomoci v rámci programu SlovakAid. V Egypte realizovalo
Obèianske oko projekt s názvom  „Podpora pozorovania prezidentských a par-
lamentných volieb v Egypte“. Cie¾om projektu bolo nauèi• ¾udí Egyptskej orga-
nizácie pre ¾udské práva  profesionálne pozorova• vo¾by. 

Podobný projekt v Tunisku s názvom „Zvyšovanie kapacít domácich voleb-
ných pozorovate¾ov v Tunisku“ sa práve zaèína a partnerskou organizáciou je
ATED. 

Združenie Obèianske oko má dlhoroèné skúsenosti s projektmi zameranými na monitoring volieb. V zaèiatkoch budovania
demokracie na Slovensku pôsobilo predovšetkým v našej krajine, neskôr sa podie¾alo na monitorovaní volieb v Bielorusku,
na Ukrajine, na Balkáne, v Gruzínsku, Kirgizsku a èerstvo aj v Egypte. Odborníci združenia sa v tomto roku chystajú do
Tuniska. Na otázky odpovedali volební experti Obèianskeho oka Peter Michalík a Róbert Bystrický.

Foto: Archív združenia Obèianske oko
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Nadácia Pontis odovzdáva v Egypte aj Tunisku
know-how z oblasti organizaèných detailov práce 
v tre•om sektore. Foto: Archív Nadácie Pontis

V Egypte podporujeme región na
okraji záujmu donorských krajín

Projektovým manažérom aktivít v Egypte
je Michal Cenker.

Revolúcie v arabskom svete mnohí
prirovnávali k roku 1989 v bývalom
východnom bloku v Európe. Avšak tieto
krajiny sú predsa len z iného kultúrne-
ho prostredia. Je napriek tomu Sloven-
sko schopné pomôc• im pri budovaní
obèianskej spoloènosti? 
Michal Cenker (M.C.): Je pravdou, že
tieto krajiny majú špecifické regionálne
èrty, avšak zámer budova• demokratickú
spoloènos• je rovnaký, respektíve ve¾mi
podobný. Našim cie¾om je podporova•
obèiansku spoloènos• v Egypte a miest-
nych akademikov, ktorí sa budú môc•
zapája• do formovania demokratických
inštitúcií v krajine. Neponúkame však
žiaden zaruèený recept na úspech.
Nako¾ko sa Egyp•ania budú inšpirova•
našim príbehom a ako použijú slovenské
skúsenosti, to je už na ich vlastnom
rozhodnutí.

S ko¾kými mimovládnymi organizácia-
mi ste v rámci vášho projektu v Egypte
pracovali a ko¾ko ¾udí ste vyškolili?
M.C.: Pracujeme tam s piatimi
mimovládnymi organizáciami a jednou
univerzitou. Pripravili sme sériu tréningov
a školení. Èas• z nich sa venovala organi-
zaèným detailom práce tretieho sektora,
to znamená – ako pripravova• projekty,
ako ich administrova•, manažova• 
a podobne. Druhá èas• školení sa venuje
¾udským právam, vývoju demokratických
inštitúcií a demokratizaèným procesom
vo všeobecnosti. Na školeniach úèastníci
získavajú komparatívne know-how k
tomu, èo sa v krajine vlastne odohráva,
ale aj nejaké praktické zruènosti. Vyškolili
sme spolu asi 65 ¾udí, ktorí pôsobia vo
svojich lokálnych komunitách, kde
získané vedomosti posúvajú ïalej. Efekt
našej práce je preto ove¾a širší. Nadácia
Pontis realizuje projekt v hornom Egypte,
pretože do Káhiry išla väèšina peòazí z
európskych projektov a pôsobí tam
množstvo organizácií. Preto sme si
mysleli, že by bolo dobré podpori•
región, ktorý nebol v centre záujmu
donorských krajín. Zaèali sme v septem-
bri minulého roka a projekt ukonèíme
teraz v máji. 

Napriek tomu, že ste vyškolili nieko¾ko
desiatok ¾udí, stále je to na takú
obrovskú krajinu málo. Plánujete sa 
v Egypte angažova• naïalej?

M.C.: Záujem zo strany Egyp•anov
dokazuje, že zahranièná spolupráca je
pre obèiansku spoloènos• v krajine ve¾mi
dôležitá. Chceme preto v našej práci
pokraèova•. Situácia v Egypte je však
momentálne politicky ve¾mi citlivá, takže
nevieme zaruèi•, nako¾ko to bude možné.
Všetko je otvorené.

Tunisania sa zaujímajú o naše
skúsenosti s transformáciou

Projektová manažérka Nadácie Pontis pre
Tunisko je Tatiana Žilková.

V rámci svojho projektu ste už Tunisko
navštívili. Aká je tam momentálne
situácia?
Tatiana Žilková (T.Ž.): Z tých krajín,
ktoré prešli Arabskou jarou, má Tunisko
zatia¾ najkonsolidovanejší vývoj.
Októbrové vo¾by prebehli v poriadku,
zostavila sa koalièná vláda a už aj pristúpi-
la k prvým krokom pri tvorbe novej
ústavy. Mala som možnos• vycestova• do
Tuniska v prípravnej fáze projektu – teda
v èase, keï sme sa snažili nájs• si tam par-
tnerov. Stretla som sa so zástupcami via-
cerých mimovládnych organizácií.
Najväèší záujem z ich strany bol o know-
how oh¾adom všeobecného budovania
kapacít tretieho sektora, v oblasti organi-
zaènej, projektovej, získavania
finanèných prostriedkov na èinnos• 
a aktivity mimovládnych organizácií. Zau-
jímajú ich tiež špecifické otázky, najmä 
z oblasti advokaèných kampaní.

S kým teda budete v Tunisku spolupra-
cova• a na èom presne ste sa dohodli?
T.Ž.: Našim partnerom je miestna orga-
nizácia I WATCH, ktorá vznikla po
revolúcii. Sídli v Tunise, ale má devätnás•
regionálnych poboèiek. Už máme aj
podrobný program školení. Bude ich
nieko¾ko. Èas• z nich zameriame na orga-
nizaèné a štruktúrne  záležitosti – teda
ako fungujú podobné organizácie, ako sa
finanène riadia, ako pripravujú projekty a
ako ich potom realizujú. Ïalší cyklus
školení zameriame na advokaèné kam-

pane, na komunikáciu s verejnos•ou, na
to, ako vytvára• vz•ah s vládou, ako sa
zapája• do diskusie o verejnej politike,
ako pripravova• podklady k legislatívnym
návrhom.

V médiách sa objavila informácia, že
obyvatelia Tuniska sú sklamaní z prís-
tupu EÚ,  ktorá chce pomáha• pre-
dovšetkým s budovaním demokratic-
kých inštitútov. Privítali by vraj radšej
ekonomickú pomoc, otvorenie hraníc...
Stretli ste sa s takýmto postojom?
T.Ž.: Áno, aj ja som poèula podobné
názory. Pod¾a mòa je to však absolútne
prirodzené. Je to dané tým, že socio-eko-
nomické problémy obèania Tuniska
momentálne považujú za najpálèivejšie.
Ekonomický rast v krajine sa spomalil a aj
investori vyèkávajú na politický vývoj.
Napriek tomu som sa stretla aj s
obrovským záujmom z ich strany práve o
informácie o transformácii a našich skúsenos-
tiach s demokratizaèným procesom. 

Eva Sládková
Autorka je redaktorka RTVS

Našimi projektmi podporujeme rodiacu sa obèiansku spoloènos•

Nadácia Pontis v Egypte a Tunisku

Nadácia Pontis realizovala v spolupráci s partnerskou organizáciou Egyptian
NGO Support Centre v Egypte projekt „Slovensko - Egyptské partnerstvo pre
demokraciu (SEPAD)“. Cie¾ovou skupinou projektu boli štyri mimovládne orga-
nizácie a akademici z univerzity v meste Asyut v hornom Egypte. Na aktuálnom
projekte v Tunisku Nadácia Pontis spolupracuje s tamojšou mimovládnou orga-
nizáciou I WATCH. Oba projekty sú podporené z finanèných prostriedkov ofi-
ciálnej rozvojovej pomoci v rámci programu SlovakAid. 

Neziskové organizácie a obèianske združenia majú v každej demokratickej spoloènosti nezastupite¾nú úlohu. Sú
nosite¾mi pozitívnych zmien a umožòujú obèanom zapája• sa do správy vecí verejných. Z tohto presvedèenia
vychádzajú všetky projekty Nadácie Pontis, nevynímajúc tie v Egypte a v Tunisku. 
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Foto: Archív ÈVO

Som na hodine geografie na základnej
škole v Nitre. Témou je opakovanie infor-
mácií o európskych krajinách. Uèite¾ka
rozdáva príbehy troch osôb. Fawzia je
mladá žena z Afganistanu, ktorej muž
zahynul pri bojoch s Talibanom. Vo svojej
domovine nemá ako slobodná žena na
vidieku ve¾kú perspektívu a túži po lep-
šom živote v európskej krajine  s krátkym
pracovným týždòom, aby mala èas na
jazykový kurz, ktorý by jej pomohol
adaptova• sa. Privítala by aj pomoc kra-
janov.

Fatima je somálska uteèenka, ktorá
zažila domáce násilie a odmietnutie vlast-
nej rodiny. Má die•a a je tehotná. Jej
novým domovom sa môže sta• krajina 
s rýchlym azylovým procesom a  dosta-
toènou materskou podporou.

Bolívijský lesný robotník Almar je po
vážnom zranení, ale je stále schopný pra-
cova•. Rád by skúsil š•astie v Európe,
niekde, kde by využil svoje skúsenosti 
v drevospracujúcom priemysle, a zároveò
h¾adá krajinu s menou s dobrým kurzom
voèi americkému doláru, ktorý sa v Bolívii
¾ahšie zamieòa. 

Žiaci otvárajú laptopy, zadávajú
k¾úèové slová do googlu, listujú v
atlasoch. H¾adajú najvhodnejšiu krajinu
na azyl pre Fatimu, Fawziu a Almara.
Zis•ujú, aká je azylová politika, pracovný
trh, sociálna podpora pre rodiny s de•mi,
èi poèet Afgancov v jednotlivých európ-
skych krajinách.

Rozvíja• zruènosti
Švédsko, Holandsko, Luxembursko,
menujú žiaci krajiny, pre ktoré sa
rozhodli, a diskutujú o svojej vo¾be,
odha¾ujú príèiny a dôsledky migrácie,
navrhujú riešenia, ako pomôc•

migrantom. Aj takto môže vyzera•
globálne vzdelávanie (GV) na školách –
h¾adanie globálnych súvislostí v
tradièných predmetoch, zvyšovanie pove-
domia o aktuálnych témach. 

Poèas spomínanej hodiny žiaci rozví-
jali v skupinovej práci komunikaèné
zruènosti, schopnos• efektívne využíva•
moderné technológie, èi h¾ada• súvislosti,
a v závereènej reflexii padali slová ako
empatia èi solidarita.

Hlavný cie¾ globálneho vzdelávania je
rozvíjanie k¾úèových kompetencií žiaka
na pozadí globálnych súvislostí. Takto ho
reflektuje aj Národná stratégia globálneho
vzdelávania prijatá vládou Slovenskej
republiky v januári 2012. Stratégia
navrhuje možnosti, ako zaèleni• globálne
témy do formálneho a neformálneho
vzdelávania ako „globálnu dimenziu v
predmetoch“. Pre školy a uèite¾ov to teda
neznamená tvorbu nového predmetu, èi
prierezovej témy, len poh¾ad na svoj
predmet cez inú, súèasnú optiku. 

Odha¾ova• globálne prepojenia 
v osobných životoch
Národná stratégia pre globálne vzdelá-
vanie je výstupom úzkej spolupráce Mi-
nisterstva zahranièných vecí SR s Minis-
terstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR, pedagogických inštitúcií a mimovlád-
nych organizácií, ktoré zohrali rozhodu-
júcu úlohu. Boli lídrom celého procesu,
definovali základné témy a ciele.

Doterajšie skúsenosti s globálnym
vzdelávaním sú ve¾mi dobré. Školy
oceòujú najmä inovatívne metódy,
aktuálne témy blízke žiakom, aj pestrú
ponuku metodických príruèiek, ktoré už
pokrývajú takmer všetky aspekty a témy
globálneho vzdelávania. V súèasnosti je

nevyhnutné zamera• sa na h¾adanie
globálnych tém v školských predmetoch.
Príkladom môžu by• príruèky, ktoré vytvo-
rilo obèianske združenie Èlovek 
v ohrození pre 2. stupeò základných škôl.
V predmetoch matematika, výchova
umením, obèianska náuka a geografia sa
autori pokúsili nájs• globálne súvislosti 
a rozšíri• tradièné uèivo o aktuálny
poh¾ad.

Dôraz tiež treba klás• na kontinuálne
vzdelávanie uèite¾ov a uèiteliek v oblasti
didaktiky GV, ako aj prípravu budúcich
uèite¾ov na pedagogických fakultách. 

Žiakov 8. B v Nitre hodina bavila. 
O európskych krajinách sa dozvedeli aj
nieèo viac ako len fakty, ktoré si vygooglia
na internete. A zdalo sa im prirodzené
diskutova• o téme uteèencov èi
migrantov. Stretávajú sa s nimi. Na ulici,
na èínskom trhovisku, èi v predajni
kebabov. Kvalitné globálne vzdelávanie
motivuje a odha¾uje globálne prepojenia
v našich osobných životoch. 

Andrej Návojský
Autor je vedúci sekcie Globálne

vzdelávanie v o. z. Èlovek v ohrození

Na raòajkách s Pontisom sa podávalo rozvojové vzdelávanie
V polovici marca usporiadala Nadácia Pontis v Bratislave odborné raòajky na tému „Ako zaèleni• rozvojové vzdelávanie do uni-
verzitnej praxe“. Diskusiu vyvolalo prijatie Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na roky 2012 – 2016. Slovensko sa stalo
prvou z nových èlenských krajín EÚ, ktorá má stratégiu pre globálne vzdelávanie schválenú na vládnej úrovni.

Geografia na škole v Nitre? H¾adá sa azyl pre Fatimu

Hlavnými reèníèkami poèas odborných raòajok boli profesorka
Vanessa Andreotti z Pedagogickej fakulty Univerzity v Oulu,
dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského v Bratislave Silvia Miháliková a Eva Havelková 
z Ministerstva zahranièných vecí SR. Okrem nich sa na
odborných raòajkách zúèastnili viacerí odborníci z akademic-
kého a mimovládneho sektora. Z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR pozvanie do diskusie neprijal nik.

Okrem ïalších èiastkových tém sa pri raòajkách diskutovalo aj
o prierezovosti globálneho vzdelávania. „Globálne vzdelávanie je
prierezovou disciplínou a tak je možné ovplyvni• širšiu skupinu
uèite¾ov. Táto interdisciplinarita, a na Slovensku stále neakcepto-
vaný vedecký charakter rozvojového a globálneho vzdelávania,
odborníkom neumožòuje prostredníctvom grantov VEGA, KEGA
a APVV získa• financie na potrebný výskum,“ tvrdí  profesor Erich

Mistrík z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave.

Pracovníci mimovládnych organizácií aktívnych v oblasti
rozvojového vzdelávania však považujú práve interdisciplinaritu
a prierezovos• v rámci odborov za výhodu a možnú cestu zaèle-
nenia rozvojového vzdelávania do univerzitnej praxe. Pro-
gramová riadite¾ka Nadácie Pontis Ivana Raslavská poèas diskusie
nieko¾kokrát pripomenula, že „v tomto procese je ve¾mi podstat-
né, aby neziskové organizácie komunikovali s univerzitami 
a definovali požiadavky na profil absolventov, ktorí by perspek-
tívne h¾adali zamestnanie v rozvojovej praxi.“ V najbližších me-
siacoch Pontis zorganizuje ïalšie dve podobné diskusie pre pred-
stavite¾ov vládneho, akademického a mimovládneho sektora.

Božena Baluchová 

Už na prvý poh¾ad je trieda iná. Stolièky v kruhu, lavice odsunuté na kraj. Hluk, smiech, pohyb. Žiaci vytvárajú malé skupiny, 
držiac v rukách farebné kartièky. A-ha, Oslo, fjord, jedna skupina. Èervená paprika, Moháè, Budapeš•, druhá. Èlenov skupiny spá-
jajú slová typické pre niektoré z európskych krajín.
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Profesorka Vanessa Andreotti prišla na
Slovensko na pozvanie Nadácie Pontis,
aby inšpirovala úèastníkov verejnej
diskusie, odborných raòajok èi celoden-
ného workshopu na tému rozvojového 
a globálneho vzdelávania na zaèiatku
nároèného procesu. 

Vždy prihliada• na lokálny kontext
Èas na vznik nového študijného odboru
dozrieva aj na Slovensku. Na nieko¾kých
slovenských univerzitách sa už predmety
týkajúce sa globálnych a rozvojových
štúdií vyuèujú. Dôležité je vopred urèi•,
koho má daný odbor vychova• a pripravi•
pre prax: budúcich pedagógov, terénnych
pracovníkov mimovládnych organizácií
alebo tých, ktorí o rozvojovej pomoci
rozhodujú?

Profesorka Vanessa Andreotti pôsobí

na Univerzite v Oulu – riadi výskumnú
skupinu venujúcu sa etike, diverzite,
globalizácii a vzdelávaniu (EDGE). Jej
fínske pracovisko ako jediné v Európe
ponúka magisterský program štúdia za-
meraný na  kritické interkultúrne vzdelá-
vanie a medzinárodný program zameraný
na globalizáciu a vzdelávanie. Pod¾a nej
„každý praktický výstup má v pozadí
konkrétnu teóriu – netreba preto od seba
odde¾ova• vklad vlády, teoretický back-
ground univerzít a praktické skúsenosti
mimovládnych organizácií.“Zároveò je
dôležité prihliada• na kontext, pretože
„definícia globálneho vzdelávania bude
urèite iná na Slovensku, ako vo Fínsku èi
vo Ve¾kej Británii. Vždy treba postupova•
od lokálneho kontextu smerom ku globál-
nemu.“

Slovensko má výhodu
Profesorka Andreotti má skúsenosti so
zaèleòovaním globálneho vzdelávania do
vysokoškolského systému z dvoch krajín –
z Fínska a Ve¾kej Británie. Zatia¾ èo vo Fín-
sku presadzovanie globálneho vzdeláva-
nia iniciovalo Ministerstvo zahranièných
vecí pred dvoma desiatkami rokov a
implementáciu zabezpeèovalo Minister-
stvo školstva, v prípade Ve¾kej Británie
impulz v uplynulom desa•roèí vyšiel zo
strany pä•desiatich neziskových organizá-
cií, ktoré požadovali predmet o rozvo-
jovom vzdelávaní a globálnu dimenziu 
v uèebných osnovách. 

Odborníèka z Fínska radila, ako dosta• rozvojové témy na univerzity

Foto: Martin Èerveòanský

Foto: Archív Vanessy Andreotti

Pôsobí na Univerzite v Oulu a je prvou profesorkou pre globálne vzdelávanie vo Fínsku. V rámci svojej trojdòovej návštevy sa
snažila podpori• slovenských kolegov a kolegyne v behu na dlhé trate – v implementácii Národnej stratégie pre globálne vzdelá-
vanie. Vanessa Andreotti a jej skúsenosti s výuèbou rozvojových štúdií na vysokých školách.

Ako èíta• a písa• (nielen) noviny
Viete, odkia¾ sú ruže, ktoré ste kúpili priate¾ke k narodeninám? Že nie, lebo v médiách o tom nehovoria? Práve preto Slovenské
centrum pre komunikáciu a rozvoj spolu s Centrom environmentálnych aktivít a jeho programom Mladí reportéri pre životné
prostredie školia stredoškolákov v tom, ako tvori• mediálny obsah, aj ako ho kriticky prijíma•. 

Vanessa Andreotti upozoròuje, že 
„v tom èase ešte nebol internet masívne
rozšírený a využívaný pedagógmi v
príprave vyuèovacieho procesu. Bola teda
potrebná dôkladná produkcia uèebných
materiálov, zozbieranie zdrojov, zostave-
nie tool-kitov a dostatoèné vybavenie
knižníc – na získavanie a prehlbovanie
vedomostí v rámci globálneho vzdeláva-
nia.“ Slovensko má výhodu, že už je na
trhu dostatok zahranièných materiálov na
tému globálneho aj rozvojového vzdelá-
vania, takisto funguje nieko¾ko tematicky
špecializovaných portálov na internete. 

Cesta spolupráce
Fínsko je ukážkovým príkladom toho, že
cie¾ zaèlenenia globálneho a rozvojového
vzdelávania do škôl možno naplni•, ak sú
do dialógu prizvané všetky zaintereso-
vané zložky: vláda, vzdelávacie inštitúcie
aj neziskové organizácie. Slovensko by sa
mohlo ubera• podobnou cestou komu-
nikácie a spolupráce.

Vanessa Andreotti povzbudila úèast-
níkov a úèastníèky workshopu, aby
naïalej vyvíjali dialóg s kompetentnými
(predovšetkým s Ministerstvom školstva):
„V tejto fáze sú opä• na •ahu mimovládky
v spolupráci s univerzitami – treba
vynaloži• všetku snahu na implementáciu
národnej stratégie, ako aj akreditáciu
študijného programu.“

Božena Baluchová

Cie¾om projektu „Ako èíta• a písa• (nielen) noviny“ je objasni•
slovenským stredoškolákom, èo to znamená kriticky myslie•, a
zároveò ich nauèi• nieèo o tvorbe mediálneho obsahu týkajúce-
ho sa životného prostredia. Médiá pritom slúžia predovšetkým
ako efektívny didaktický nástroj, nie ako cie¾ výuèby. Informácie
sa na nás valia zo všetkých strán – z mobilov, tabletov, zo sociál-
nych sietí. Mladá generácia má neraz problém vyhodnoti•, ktoré
informácie o politike, ekonomike, ale aj životnom prostredí, ¾ud-
ských právach èi globalizácii sú pravdivé a podstatné. Preto
vzniká potreba uèi• mládež kriticky vyhodnocova• informácie,
ktoré na jednej strane získava a na strane druhej sama vytvára a
podáva ïalej.

Projekt pozostáva z dvoch zložiek. Prvú tvorí séria work-
shopov, ktoré sa skladajú z troch èastí – modulu zameraného na
rozvoj kritického myslenia (ako èíta•), modulu zameraného na
rozvoj schopností objektívne podáva• informácie (ako písa•) a
improvizovanej tlaèovej konferencie, poèas ktorej študenti využí-
vajú získané zruènosti v praxi. V niektorých prípadoch work-
shopy realizujeme formou exkurzie, napríklad vo ve¾kosklade
rezaných kvetov, na biofarme èi v papieròach. Druhú zložku tvorí
vydanie èasopisu Ïalekoh¾ad o environmentálnej výchove a filo-

zofii so špeciálnou prílohou obsahujúcou manuál a metodické
materiály potrebné k praktickej výuèbe kritickej analýzy s globál-
nou dimenziou a presahom do tém, ako je trvalo udržate¾ný
rozvoj, èi životné prostredie. 
Projekt podporil Fond ST.

Peter Ivaniè (Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.)
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Dobrovo¾ník dáva seba
Obèianske združenie SAVIO v rámci svojich projektov vysiela do Azerbajdžanu dobrovo¾níkov, ktorí pôsobia v hlavnom meste Baku
v centre vo¾noèasových aktivít. SAVIO realizuje projekt v spolupráci s organizáciou Caritas a finanène ho podporuje grantový pro-
gram Mládež v akcii – Európska dobrovo¾nícka služba. Katarína Kružliaková a Veronika Strigáèová viedli rôzne kurzy, hodiny douèo-
vania a krúžky pre deti zo sociálne slabších rodín v Baku takmer celý rok. 

Na úvod dvakrát preèo. Preèo dobrovo¾níctvo?
Veronika Strigáèová (V.S.): Pre mòa to bola túžba by• užitoèná,
ponúknu• svoje dary a schopnosti ïalej, a  ma• dobrý pocit, že
môžem poslúži• svojou existenciou.
Katarína Kružliaková (K.K.): Poèas štúdia na vysokej škole som 
v Univerzitnom pastoraènom centre poèula prednášku
misionárov z Ruska a  oslovila ma možnos• dobrovo¾níckej práce.
Misionári ma inšpirovali, chcela som zaži• nieèo podobné.
Navyše som študovala pedagogiku, takže som vnímala aj
možnos• využi• v dobrovo¾níckej práci svoje vzdelanie.

Preèo Azerbajdžan?
K.K.: Možností bolo nieko¾ko, ale keïže neviem po anglicky 
a ruský jazyk je pomerne blízky slovenskému, výber sa rýchlo
zúžil. Napokon rozhodlo to, že v Azerbajdžane už pôsobia sloven-
skí saleziáni. Pre mòa bolo dôležité, že sa budem môc• dorozumie•.
V.S.: U mòa rozhodla náhoda. Túžila som po misii v Afrike, s tým
som chodila aj na dobrovo¾nícku prípravu. Lenže so záujmom 
o africkú misiu nás bolo ve¾a. Najprv mi ponúkli Rusko, keï už
však bolo rozhodnuté o Katkinom umiestnení do Azerbajdžanu,
potrebovali jej nájs• dvojicu a ja som túto výzvu prijala.

V Azerbajdžane ste boli takmer rok, ako sa vyvíjalo vaše vní-
manie odlišného prostredia a schopnos• adaptácie naò?
V.S.: Èasom sme si zvykli na výrazné kultúrne šoky a skôr sme išli
do håbky – zis•ovali sme, akí sú ¾udia vo svojej podstate, preèo sa
správajú tak, ako sa správajú. Èasto pre mòa bolo •ažké niektoré
súvislosti prija• a pochopi•, pretože som im nerozumela. Naprík-
lad sme stretávali ¾udí, ktorí akoby boli zmierení so situáciou, 
v ktorej žijú, a netúžili po zmene. Nevedela som, ako im ukáza•
nové možnosti,  ako ich motivova• k túžbe postavi• sa na vlastné
nohy, keï od nich samotných iniciatíva nevychádzala.

Mali ste pocit, že by bolo lepšie necha• ich, nech si žijú, ako
chcú? Ako ste riešili takúto dilemu?
V.S.: Urèite to môže vies• k pocitu, že keby sme ich nechali tak,
možno by sa sami snažili si pomôc•. Tým, že ich podporujeme,
strácajú motiváciu pracova• a spoliehajú sa len na peniaze, ktoré
majú od nás. Pomohlo nám, že sme sa o tom ve¾a rozprávali.
Uvedomila som si, že možno nevidíme skutoèné dôsledky 
a nevieme posúdi•, èo je pre ¾udí v Azerbajdžane najlepšie.

Išli ste do Azerbajdžanu pomáha•. Nastala niekedy chví¾a, 
v ktorej ste cítili, že ste to skôr vy, kto dostáva viac?
K.K.: Takých momentov bolo ve¾mi ve¾a. Napríklad keï sme
organizovali tábory pre deti a hrali sme sa s nimi v mori, plávali
sme. Ve¾mi pekne vedia vyjadri• lásku, prejavi• vïaku úsmevom
alebo inak. Poci•ovala som vtedy hlboký zmysel našej práce.

Mladí ¾udia myslia po skonèení vysokej školy skôr na to, aby
si našli dobrú prácu. Nie je riskantné namiesto toho na rok
odís• do zahranièia?
V.S.: Ja som to vnímala skôr tak, že ak nepôjdem hneï po škole,
potom už •ažko. Nastúpim do práce, zvyknem si na kolegov, na
deti a už sa mi od nich bude •ažko odchádza•. Ís• hneï po škole
je jedineèná príležitos• – vidie• iný svet, nabra• skúsenosti,
porovnáva•, a potom aj vyuèova• viac zo životnej skúsenosti, než
len na základe teórie, ktorú som sa nauèila na vysokej škole.
Viem si predstavi•, že keï budem uèi• dejepis a náboženstvo,
použijem praktické príklady z Azerbajdžanu. Pomôže mi to
žiakov nielen uèi•, ale aj vychováva•.

Aká je po tejto skúsenosti vaša definícia dobrovo¾níctva?
K.K.: Dobrovo¾níctvo znamená dáva• seba a to dobré, èo je 
v nás.
V.S.: Je to cesta vlastného rozvoja. Možno si to mladý èlovek
neuvedomuje, ale dobrovo¾níckou prácou sa ve¾a uèíme. Zaží-
vame veci, ktoré by sme v bežnom pracovnom prostredí nezažili,
a to nám otvára nové obzory.

Daniel Dräxler

Katka tvrdí, že dobrovo¾níctvo znamená dáva• to dobré, èo je v nás.
Foto: Katarína Kružliaková

Slovenskí dobrovo¾níci v Baku pracujú s de•mi zo sociálne slabších rodín.
Foto: Archív dobrovo¾níèok

V Baku Veronika uèila deti hre na gitaru. Na Slovensku bude pri uèení dejepisu
a náboženstva používa• praktické príklady z Azerbajdžanu. 
Foto: Archív dobrovo¾níèok
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V apríli 2011 PMVRO vypracovala materiál k vytvoreniu národného mechanizmu vysielania dobrovo¾níkov  v rámci oficiál-
nej rozvojovej spolupráce. Hlavné odporúèania smerovali k vybudovaniu permanentnej a stabilnej podpory vysielania
dobrovo¾níkov zo Slovenska. Na základe tohto materiálu bol zaèiatkom roku 2012 prijatý Program Ministerstva
zahranièných vecí SR na vysielanie dobrovo¾níkov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci, ktorý je
schválený na obdobie od 1. marca  2012 do 31. decembra 2014. V rámci tohto programu sa môžu neziskové organizácie
uchádza• o podporu na vysielanie dobrovo¾níkov, ktorí budú pomáha• na ich rozvojových a humanitárnych projektoch.

Schválenie tohto programu a prijatie Zákona è. 406/2011 Z. z. o dobrovo¾níctve v decembri 2011 je dôkazom, že vláda
SR si zaèína viac uvedomova• dôležitos• a význam dobrovo¾níctva. Nový právny rámec poskytuje osobe dobrovo¾níka a
dobrovo¾níckej práci právny status a lepšiu ochranu dobrovo¾níkom, najmä tým, ktorí vykonávajú dobrovo¾nícku èinnos• 
v cudzine v rámci rozvojových programov.

Deti v Južnom Sudáne ïakujú uèite¾om v závere písomiek
„Najväèší dar od Boha je krava,“ dozvedela sa slovenská dobrovo¾níèka Renáta Jurèiová na hodine náboženstva, ktoré uèí deti 
v Južnom Sudáne. V mesteèku Tonj je už druhýkrát, jednoducho preto, že ju práca baví a napåòa.

Renáta Jurèiová vycestovala prvýkrát do Južného Sudánu v roku
2010, keï bol ešte súèas•ou najväèšieho afrického štátu Sudán.
„Vždy som chcela pracova• s ¾uïmi, najradšej s de•mi,“ hovorí
Renáta o svojej motivácii. Vtedy, ako aj tento rok vo februári vys-
lalo dobrovo¾níèku do jednej z najchudobnejších krajín združe-
nie SAVIO, ktoré bolo jedným z partnerov, ktorí  v rokoch 2006
až 2008 podporili rozvoj a fungovanie desiatich satelitných škôl
v Tonji. Projekt sa zameriaval na základné školy, keïže v oblasti
nežilo ani 10 percent gramotných obyvate¾ov.

V jednej takej základnej škole pracuje aj Renáta. „Základná
škola je vo viacerých prízemných budovách. Dve triedy v jednej
budove nie sú úplne oddelené stenou, takže žiaci jednej triedy
poèujú každé slovo, ktoré zaznie vo ved¾ajšej triede,“ popisuje
dobrovo¾níèka. V škole majú bezmála tisíc detí v ôsmich
roèníkoch. „V jednej triede sa bežne tlaèí 30 až 70 detí rôzneho
veku. No dôležité je, že deti získajú vzdelanie, hoci v takýchto
podmienkach,“ hovorí Renáta Jurèiová. 

Dievèa za stádo kráv

Podmienky, v akých prebieha vzdelávanie detí v Južnom Sudáne,
sú dôsledkom desa•roèia trvajúcej obèianskej vojny medzi
Severom a Juhom, ale aj mentality a kultúry miestnych ¾udí.
Väèšina obyvate¾ov najmladšieho štátu sveta žije pod hranicou
chudoby, súèas•ou ich každodenného života sú strety medzi
kmeòmi. Namiesto vzdelávania riešia Južní Sudánci to, èo budú
na druhý deò jes•.

„Niektorí rodièia sú ve¾mi citliví na to, že ich deti chodia do
školy, a pozorne sledujú každý vzniknutý problém,“ hodnotí
Renáta postoj rodièov k vzdelávaniu a pokraèuje popisujúc juho-
sudánsku realitu: „Aj tak mám ale dojem, že mnohí len zaplatia
školské poplatky a posielajú deti do školy, ale nezaujímajú sa o
niè ïalšie.“ 

Ak rodièia posielajú deti do školy, je to ten lepší prípad. Pre
chudobu, nízku vzdelanos• dospelých alebo vonkajšie okolnosti
ako napríklad ve¾ká vzdialenos• od školy, väèšina starších detí do
školy nechodí. „Musia sa o seba postara• sami. Zabezpeèujú
peniaze na školu pre seba aj pre mladších súrodencov. Dokonca
im rodièia èasto bránia študova•. Pokia¾ ide o dievèatá, rodièia
ich vydajú väèšinou ešte pred skonèením základnej školy – za
stádo kráv,“ hovorí Renáta.  To je jeden z dôvodov tvrdenia detí,
ktoré považujú kravu za najväèší dar od Boha. Druhý je, že
Dinkovia, ktorí žijú v Tonji, považujú kravu za základný zdroj obživy. 

Dobrovo¾níèka však správanie rodièov nehodnotí. Priznáva,
že sa najèastejšie pohybuje v okolí mesta Tonj, a preto nechce
hodnoti• situáciu v celej krajine. „Životná úroveò je urèite nižšia,
ale ¾udia tu majú iné hodnoty. Tonj považujú za mesto, ale pre
nás je mestom len rozlohou a poètom obyvate¾ov. Skôr by sme
ho nazvali osadou,“ uvádza dobrovo¾níèka porovnanie toho, aké
je vnímanie reality u nás a v Južnom Sudáne. 

Bez domácich úloh

V juhosudánskych základných školách sa žiaci povinne uèia
matematiku, angliètinu, náboženstvo, prírodné vedy a spoloèen-
ské vedy – predmety, ktoré poznáme aj u nás. Okrem toho však
skladajú štátnu skúšku aj z predmetu zdravie a výživa. A na niek-
torých školách majú deti telesnú výchovu alebo umenie, èi jazyk
Dinka.

Slovenská dobrovo¾níèka vyuèuje náboženstvo žiakov štvrtého
roèníka. „Niektoré ich odpovede sú veselé. Napríklad, keï pove-
dia, že kostol je miesto, kde Boh drží Ducha svätého,“ usmieva
sa Renáta.

Na podmienky vyuèujúcej si nes•ažuje, ale pre miestnych
pedagógov má pochopenie. „Je rozdiel uèi• pätnás• detí a
šes•desiat. Keï má vyuèovacia hodina štyridsa• minút, o indi-
viduálnom prístupe sa dá vo ve¾kej miere len sníva•. Deti si však
sami uvedomujú nevyhnutnos• vzdelania, preto sa vždy v triede
snažia utíši•, aby uèite¾ mohol pokraèova• vo výklade.“

Systém financovania základného školstva sa odlišuje od nášho
– na všetkých školách je povinné školné. Rozdiel je aj v štruktúre
vyuèovania a v tom, že deti nedostávajú domáce úlohy. „Ak aj
nejaké dostanú, urobia si ich ešte v škole, pretože doma na ne
nikto nedohliadne,“ hovorí Renáta Jurèiová.

Podobne ako u nás, aj v Južnom Sudáne sa však oslavuje Deò
uèite¾ov. „Deti si pripravujú program pri každej príležitosti sami,
ale tentoraz bol plný poïakovaní. Niektorí žiaci obèas píšu pria-
nie ve¾a š•astia alebo poïakovanie aj na záver testov,“ popisuje
dobrovo¾níèka, ktorá okrem výuèby pripravuje aj nácviky spevu
na slávnosti, uèí deti hra• na gitaru, ošetruje im zrane-
nia, alebo pôsobí ako administratívna sila. 

Magdaléna Vaculèiaková

Renáta deti vzdeláva a ïalšia Slovenka – lekárka Jana – ich ošetruje. 
Foto: Archív dobrovo¾níèok

Vysielanie dobrovo¾níkov
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Na rozvojovej pomoci by sa malo podie¾a• viac slovenských
podnikate¾ov a firiem. To je jedna z vízií Národného progra-
mu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska schváleného na
rok 2012.

Slovenské mimovládne organizácie sa podpore podnikate¾ského
prostredia v rozvojových krajinách až na výnimky príliš nevenu-
jú, hoci spravidla je medzi domácimi o také projekty ve¾ký zá-
ujem. Potvrdzuje to aj Tomáš Bokor z Èloveka v ohrození, ktorý
mal na starosti mikropôžièkový projekt SlovakAid zameraný 
na podporu drobného podnikania v Západnej Keni. Pôžièky 
v celkovej sume takmer 20-tisíc eur èerpalo 185 ¾udí. „Záujem
bol ve¾ký, keïže úvery z bánk sú •ažko dostupné. Rozhodli sme
sa poskytova• finanène výhodné pôžièky v kombinácii s tréninga-
mi, aby sme podporili podnikanie, najmä žien. Výsledkom bolo,
že u viac ako polovice beneficientov sme zistili zdvojnásobenie
príjmov v porovnaní so stavom na zaèiatku projektu,“ uvádza
Tomáš Bokor.

Zo slovenských mimovládok sa podpore podnikania v rozvo-
jových krajinách najviac venuje Nadácia Integra, ktorá má pro-
jekty najmä v Keni, Etiópii a Južnom Sudáne. Jej riadite¾ Allan
Bussard súhlasí s tým, že do projektov treba ove¾a viac zapája•
slovenských podnikate¾ov a firmy: „Ak dostane dedina novú
studòu, jej obyvate¾om je jedno, èi ju vybudovala mimovládka
alebo podnikate¾. Efekt je rovnaký,“ hovorí.

Slovenské firmy sa však najmä do Afriky príliš nehrnú. „Ich
CSR stratégie sú orientované na projekty na Slovensku. Prvý

slovenský podnik, ktorý v Afrike funguje bez podpory SlovakAid,
je náš projekt Ten Senses,“ dodáva Allan Bussard. 

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií upozoròuje,
že pri zapájaní podnikate¾ov do oficiálnej rozvojovej pomoci by
sa však malo prihliada• na špecifiká tohto sektora a inšpirova• sa
skúsenos•ami od tradièných európskych donorov. Je dôležité
venova• pozornos• kritériám výberu projektov, s dôrazom na
udržate¾nos• podnikate¾ských zámerov  v rozvojovej krajine. 
Podnikate¾ské zámery musia obsahova• také opatrenia, ktoré
prispejú k zlepšeniu miestneho sociálneho, ekologického alebo
podnikate¾ského prostredia, k vytváraniu nových pracovných 
miest a zlepšeniu prístupu k základným službám obyvate¾ov
rozvojových krajín. V tradièných donorských krajinách, ako sú
napr. Ve¾ká Británia, Dánsko, Rakúsko, sa podporujú pod-
nikate¾ské projekty najmä v najchudobnejších krajinách sveta,
kde je relevancia podnikate¾ských zámerov overovaná priamo v
rozvojovej krajine, a do  schva¾ovacieho procesu sú zapájaní
odborníci v oblasti investícií. Je zaužívaným pravidlom, že donor
poskytuje maximálne 50 % z celkových nákladov na projekt,
zvyšok spolufinancuje podnikate¾ský subjekt.

Zapájanie širšieho spektra aktérov do rozvojovej pomoci je
trendom vo všetkých donorských krajinách, avšak je potrebné
nastavi• také pravidlá, aby poskytovaná pomoc bola efektívna 
a plnila svoj úèel.  

Lenka Nemcová
(Platforma MVRO)
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Do projektov oficiálnej rozvojovej pomoci treba zapája• podnikate¾ov

Recept na chudobu? Treba podnika•, vraví Allan Bussard

V Keni podporujete pestovate¾ov
makadamových orieškov. Ako ten pro-
jekt vyzerá?

Pestovanie makadamových orieškov má v
krajine asi 50-roènú tradíciu, ale nie je
ve¾mi výnosné. Výkupné ceny sú nízke –
aj preto, že monopol na výkup mala
donedávna rodina blízka prezidentovi.
Vytvorili sme tam dve farmárske skupiny,
dokopy približne 850 pestovate¾ov, od
ktorých kupuje úrodu naša kenská firma.
Potom naša miestna fabrika oriešky
spracuje, pripraví na export do USA a
Európy a tam ich náš partner distribuuje
ïalej, zväèša do supermarketov. Farmár
dostane garantovanú cenu plus sociálnu
prémiu, èo je 5 kenských šilingov za kilo-
gram orieškov. Tá suma ide na rozvoj
komunity. Družstvo má slobodu
samostatne rozhodnú•, èo s peniazmi
spraví. My len dohliadame, aby sa ne-
stratili. 

Takže ak sa tak rozhodnú, môžu
nakúpi• trebárs kolotoèe pre svoje deti?

Môžu. Každý rok však musia podstúpi•
audit a keby tie peniaze zneužili, alebo
využili nerozumne, mohli by prís• o status
Fair Trade a tým pádom aj o spomínané
výhody. Ale aj s kolotoèmi by sme boli

„Kedysi som kávu ve¾mi nepil, bolievala ma z nej hlava. Ale z tejto ma nebolí,“ hovorí Allan Bussard, riadite¾ Nadácie Integra. Sme 
v malej miestnosti v prízemí budovy, v ktorej nadácia sídli. Všade naokolo sú vrecia s kávovými zrnkami z Etiópie. Vo ved¾ajšej miest-
nosti sa pražia, balia a pripravujú na distribúciu. Vïaka projektom Integry dostanú tamojší farmári slušnú plácu. Pod¾a Allana Bussar-
da je podpora podnikania v rozvojových krajinách najúèinnejším spôsobom, ako bojova• proti chudobe.

Spracovanie makadamových orieškov vo fabrike v Nairobi. Odtia¾ putujú na trhy v USA a v Európe.
Foto: Archív Nadácie Integra
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Allan Bussard pri malom pražiacom stroji, na ktorom v Integre spracúvajú Fairtrade kávu z Etiópie.
Foto: Marián Szûcs
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spokojní viac, ako keby si tie peniaze
nechal predseda.

Akú sumu dávate za kilogram orieškov?

Minimálna cena na tento rok je 70 šilin-
gov, èo je asi 70 centov (pred nieko¾kými
rokmi bola cena iba 15 šilingov – pozn.
red.). Tá suma môže rás•, ale farmári
môžu zároveò preda• oriešky aj inej
firme, ak im ponúkne viac. Garantovaná
cena je skôr poistka pre prípad, že by
mali problém preda• úrodu. Cena ostane,
aj keï sú oriešky menšie a kvalita je tým
pádom nižšia.

Spolupracujete aj s pestovate¾mi kávy 
v Etiópii. Je princíp podobný?

Pri orieškoch sme museli da• dokopy celú
re•az, èo v prípade kávy nebolo potrebné,
farmárske skupiny v Etiópii už fungovali.
Kávu nakúpime od pestovate¾ov,
dopravíme na Slovensko, v tejto budove
ju pražíme, balíme a predávame do
kaviarní a obchodov. Viac ako polovica
našej produkcie ide do po¾ského re•azca
Tesco. Zaèali sme s tým vlani vo februári,
teraz predáme mesaène okolo 800 kilo-
gramov kávy.

Aký je záujem pestovate¾ov o projekt?

Ve¾ký. Ale farmári sú ve¾mi šikovní 
a niekedy sa snažia obís• pravidlá.

Ako?

Ak chcú preda• kávu nám, musia ma•
Fairtrade certifikát. Farmár s certifikátom
môže kúpi• kávu od suseda, ktorý nie je
èlenom družstva, a zisk si rozdelia. Preto
sa napríklad poèítajú stromèeky a
odhaduje sa, akú úrodu môžu prinies•.
Zistíme tak, èi farmári nepredávajú viac,
než môžu dopestova•.

V Keni ste založili farmárske družstvá,
postavili fabriku na spracovanie
orieškov. Èo vám pri týchto projektoch
robilo najväèšie •ažkosti?

Raz nám vykradli celú fabriku, zobrali
všetko, èo v nej bolo. Raz sme v nej zase
mali výbuch. Ale najväèší problém v
Afrike je korupcia. Na rôznych úrovniach
je bežné, že vedenie družstva si nechá
èas• peòazí pre seba. Napríklad vo fabrike
v Nairobi máme elektrinu len dva – tri dni
v týždni. Ak nedáte úplatok, viac nemáte.
Stretávame sa s tým, že zamestnanci
kradnú orechy, a potom ich predávajú na
trhu. Keï sme najali strážnu službu,
zamestnanci spravili zbierku, aby ju pod-
platili. Sú šikovnejší než my.

Èo proti tomu robíte?

Môžeme im iba dohovori•. Povieme im,
že sme na to prišli a budeme to prísne sle-
dova•.

Zaberá to?

(s úsmevom) Je to trvalý zápas. Ale pos-
tupne sa nám podarilo získa• dobrých
manažérov, smeruje to k lepšiemu. 

Ktorý z vašich projektov zameraných na
rozvoj podnikania považujete za naj-
efektívnejší?

Odpoveï závisí od toho, èi hovoríme o
prínose pre rodinu alebo pre komunitu.
Farmárskej skupine zapojenej v projekte
makadamových orieškov sa za rok zvýšili
príjmy asi o dvadsa• percent, pre tie
rodiny je to významný nárast. Ekotu-
ristický projekt (centrum Kiwanjani v
Keni) nie je nato¾ko prínosný pre jednotlivé
rodiny, ale významne pomáha komunite –
roène jej prináša 25-tisíc dolárov.

Ako sa predávajú Fairtrade produkty na
Slovensku?

Slabo. V Èesku sú tržby tri - štyri milióny

eur roène, na Slovensku asi 90-tisíc. Je to
neporovnate¾né, u nás fair trade stagnuje.
Tri roky sme mali obchodík, tržby neboli
zlé, ale bol problém s tovarom. Dovážali
sme ho napríklad z Talianska, mali sme
nízke marže, neoplatilo sa to. Najväèší
problém je, že okrem našej kávy z Etiópie
neexistuje priamy dovoz Fairtrade to-
varu na Slovensko. Napríklad ta-
lianska organizácia stanoví cenu, ktorá
vyhovuje talianskemu trhu. Keï tovar
dovezieme sem a pridáme maržu, už aj
tak vysoká cena ešte narastie – lenže
kúpna sila na Slovensku nie je taká ve¾ká.
Kým nebudú priame projekty, priamy
dovoz produktov, fair trade tu výrazne
neporastie.

Preèo je pod¾a vás dôležité podporova•
podnikate¾ské prostredie v rozvojových
krajinách?

Chudobu nemožno odstráni• len chari-
tou, to nejde, to¾ko peòazí na svete nie je.
Charita je ve¾mi dôležitá a prínosná, ale
jej možnosti sú obmedzené. Chudobu
možno odstráni• len cez ekonomické
opatrenia. Podpora podnikate¾ského
prostredia sa v mojom ponímaní rovná
ekonomickému rozvoju. Iný nástroj na
pozdvihnutie a napredovanie rozvo-
jových krajín pod¾a mòa neexistuje. Vtedy
si krajina môže sama zaplati• školy,
nemocnice, teda to, èo teraz robí charita.
A to je dlhodobý cie¾ – zbavi• sa závislosti
od pomoci, osamostatni• sa.

Marián Szûcs

Podpora podnikate¾ského prostre-
dia sa v mojom ponímaní rovná
ekonomickému rozvoju. Vtedy si
krajina môže sama zaplati• školy,
nemocnice, teda to, èo teraz robí
charita.
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Pole pôsobenia humanitárnych a rozvojových organizácií
možno prirovna• k moru, v ktorom sa objavuje príliv peòazí
vo forme grantov. Ve¾ké medzinárodné organizácie plávajú 
v mori ako žraloky. Svojou ve¾kos•ou a skúsenos•ami zatienia
rybièky – malé mimovládne organizácie zo strednej Európy.
Tieto vedia, že sú kapacitne limitované a èasto podceòované.
Majú však skúsenosti, sú flexibilnejšie a svoje výhody sa
rozhodli využi•.

CEDRON (Central European Development and Relief Organ-
isations Network) je sie• stredoeurópskych humanitárnych a
rozvojových mimovládnych organizácií, ktorá vytvára priestor na
spoluprácu, prípravu komplexnejších programov s cie¾om efek-
tívnejšie poskytova• pomoc koneèným príjemcom. Sie• vznikla 
9. marca 2012. Jej vzniku predchádzal celý rok stretnutí, konfe-
rencií a diskusií, ktorého výsledkom bude Memorandum o
spolupráci, pravidlá spolupráce, systém koordinácie prevažne
malých organizácií zo Slovenska, Èeska, Maïarska, Slovinska,
Po¾ska a Rakúska.

Viac pomoci za menej peòazí 
CEDRON si nekladie za cie¾ súperi• o viac peòazí, ale správne
používa• tie, ktoré má. Malé organizácie fungujú èasto iba  na
projektovej báze. Sú za•ažené vysokými režijnými nákladmi 
a koneèný dopad je èasto malý.

CEDRON umožòuje rieši• tieto nedostatky spoloèným pos-
tupom v rovnakom regióne. Terénni pracovníci môžu zdie¾a•
spoloèné priestory, dopravu, náklady na logistické zabezpeèenie,
vïaka èomu ušetria.

H¾adajú sa vzájomne komplementárne projekty s väèším
koneèným dopadom na komunitu. Organizácie tak získajú väèší
rešpekt a podporu komunity, ako v prípade menších projektov
samostatných organizácii. Spolupráca je dobrovo¾ná. Kvalitu práce
urèuje najskúsenejšia organizácia a ostatné sa jej snažia vyrovna•. 

Spoloène komplexnejšie
Ak sa dohodnú dve - tri organizácie z CEDRON-u a spoja svoje
prostriedky na doplnkové programy v rovnakej komunite, môžu
zanecha• za sebou stopu ako ktoráko¾vek ve¾ká medzinárodná
organizácia. 

Po cunami na Srí Lanke postavil Èlovek v ohrození viac ako
30 domov pre ¾udí, ktorí prišli o všetko. Dnes ako èlen
CEDRONU môže urobi• viac. Nielen postavi• domy, ale
zabezpeèi• základné naplnenie potrieb ¾udí zasiahnutých kata-
strofou. Jedna organizácia môže zabezpeèi• pri domoch pitnú
vodu a latríny, ïalšia podpori• v dedine chod dielne na výrobu
rybárskych lodí pre miestnych rybárov, pripravi• stavebné kurzy
pre mužov a kurzy na podporu podnikania pre ženy. 

Prepojením k lepšej pozícii
Snahou siete je prepája• èlenov tak, aby poznali navzájom svoje
aktivity. Ak niektorá z organizácií potrebuje partnera napríklad 
v Afganistane vie, koho oslovi• s ponukou na spoluprácu. Každý
èlen má pritom svoju vlastnú stratégiu, ktorú napåòa.

CEDRON ponúka možnos• spoloèných postupov poèas
humanitárnej krízy, komplexnejšie rozvojové programy, spoloèné
budovanie kapacít, vzájomnú informovanos• o odborných
tréningoch. Tiež slúži ako informaèná banka odborníkov pre
panelové diskusie èi odborné konferencie. CEDRON bude ma•
ako zástupca viacerých organizácií lepšiu vyjednávaciu pozíciu 
a lobingovú silu aj na verejných fórach.

Mária Sliacka
Autorka je projektová manažérka o. z. Èlovek v ohrození

V máji usporiadal Slovenský výbor pre UNICEF už ôsmy roèník
zbierky Týždeò modrého gombíka. Z vý•ažku zbierky bude
UNICEF håbi• studne a zabezpeèova• dodávky pitnej vody v Zim-
babwe – v oblastiach, kde nie sú povrchové vody vhodné na pitie. 

Do zbierky sa tradiène zapájajú mnohé školy a podujatie aj tento rok
podporili známe osobnosti z oblasti kultúry aj športu. 
Vo vybranom týždni bolo možné zbierku podpori• do pokladnièky
alebo zaslaním SMS, avšak prispie• dvomi eurami, za ktoré UNICEF
zabezpeèí vodu pre jedno die•a na sto dní, môžete formou SMS na
èíslo 844 až do 20. 6. 2012.

Zimbabwe je príkladom krajiny, v ktorej sa dve tretiny vodných
zdrojov nachádzajú na povrchu vo forme riek a jazier, a èlovek sa 
o ne delí so zvieratami. Keïže až 28% obyvate¾ov vidieka inú vodu

nemá, používajú na varenie aj pitie vodu, ktorá spôsobuje najmä
de•om rôzne ochorenia ako je brušný týfus, cholera a salmonelóza.
Malarické komáre sa tiež rýchlejšie šíria v okolí stojatých vôd a okrem
malárie prenášajú aj smrte¾nú žltú zimnicu a horúèku dengue. Naj-
viac ohrozené chorobami sú deti mladšie ako 5 rokov. Roène v Zim-
babwe umrie asi 29 000 takýchto detí. 

UNICEF v Zimbabwe zais•uje prístup k bezpeènej pitnej vode,
dodáva prostriedky potrebné na jej èistenie a stará sa o propagáciu
hygieny a zlepšenie sanitácie. Na miesta, kde nie sú zásoby vody,
dodáva pitnú vodu v cisternách. Vodno-sanitaèné programy zais•uje
UNICEF popri oèkovaní, registrácii novorodencov, vzdelávaní a pro-
gramoch prevencie detskej kriminality a prevencie HIV/AIDS.

Anna Beòová
Autorka je tlaèová tajomníèka Slovenského výboru pre UNICEF
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Nechceme diskutova• o spolupráci, chceme spolupracova•

Vïaka kampani Týždeò modrého gombíka budú ma•
v Zimbabwe pitnú vodu

V¾avo Stefan Bartusch - SONNE International z Rakúska, vpravo Stefania Russo
- Zavod Krog zo Slovinska. Do júna 2012 sú koordinátormi siete CEDRON. Na
toto obdobie získavajú aj symbol siete, strom, o ktorý sa musia, tak ako aj 
o sie•, stara• a zve¾aïova• ho. Foto: Archív ÈVO

Èo je CEDRON?

Zakladajúcimi èlenmi CEDRON-u sú: Èlovek v ohrození
o.z., maïarská organizácia Hungarian Baptist Aid, rakús-
ka SONNE International, Charita – Èeská republika 
a slovinské humanitárne centrum Humanitarni Odzivni
Center.  Zo slovenských organizácií sa do diskusií zapá-
jali aj ADRA Slovensko, Trnavská univerzita a Slovenská
katolícka charita, zo Slovinska IRD Slovenia a Zavod
Krog. V úlohe pozorovate¾a vystupuje po¾ská organizácia
Polish Humanitarian Action, hnutie eRko – HKSD 
a Magna Slovensko. 
Mária Sliacka a Marcela Ondeková boli koordinátorka-
mi v procese vzniku CEDRON-u. Ïalej sa bude
koordinátor meni• v štvr•roèných intervaloch. V súèas-
nosti ním je Stefan Bartusch z rakúskej organizácie
SONNE International.
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ÈloveÈiny: Dary zo Slovenska tešia aj pomáhajú
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Tabitha Wanjiru z dedinky Jogoo v Keni má 78 rokov a už
nevládze chodi• do lesa po drevo, ktoré spotrebuje pri varení.
Ešte stále vypomáha svojim siedmim de•om s vnúèatami.
Rodièia totiž odišli za prácou. Tabitha má ve¾kú rados• 
z piecok, ktoré znížia jej spotrebu dreva o 40 percent. Dve
piecky jej venovali Slováci, ktorí ich kúpili v charitatívnom 
e-shope ÈloveÈiny spravovanom organizáciou Èlovek 
v ohrození. 
Od decembra minulého roku sú na ÈloveÈinách v ponuke tri
skupiny darov. Vo zverinci si záujemcovia vyberajú sliepky,
zajace, ošípané, ovce, kozy, èi vèelí ú¾. Prispejú tým k rozvoju
domáceho hospodárstva kenských rodín.

Základnú školu môžu v Keni navštevova• len tí, ktorí vlastnia
uniformu a majú školské pomôcky. ¼udia zo Slovenska prostred-
níctvom ÈloveÈín darovali de•om v Keni pätnás• uniforiem a pät-
nás• hygienických balíèkov pre žiaèky, aby aj ony mohli každý
deò chodi• do školy. Pä• škôl sa teší novým umyváròam na
dažïovú vodu, pretože ma• èisté ruky nie je v Keni samozrejmé. 

V kategórii ekológia si záujemcovia môžu vybra• medzi piec-
kami na varenie a sadenicami stromèekov. Vïaka darom zo
Slovenska rastie v predhorí Mount Keòa už 400 sadeníc pôvod-
ných drevín. Slovensko tak pomáha obnovova• znièené lesy v
Keni. Ïalšie stromy poslúžia znevýhodneným domácnostiam ako
oplotenie, èi ako palivové drevo. 

ÈloveÈiny pomáhajú dlhodobo a zároveò povzbudzujú vlast-
nú aktivitu miestnych. Príjemcovia pomoci sa podie¾ajú naprí-

klad na financovaní dopravy zvierat, postavení chlievov a maštalí,
vysadení stromov, èi na inštalácii piecok. 

Projekt ÈloveÈiny je v prvej fáze zameraný na centrálnu Keòu
a kenské pobrežie, neskôr Èlovek v ohrození plánuje rozšíri•
netradièné darovanie aj na ïalšie rozvojové krajiny.
Viac informácií nájdete na www.cloveciny.sk.

Edita Bednárová a Lukáš Zorád, terénni pracovníci ÈVO v Keni

V Ugande rastie centrum pre deti s HIV
V meste Adjumani v Ugande sa združujú ¾udia, ktorí museli
opusti• svoje domovy v dôsledku obèianskej vojny na severe
krajiny, alebo sem utiekli z Južného Sudánu. V okolí tiež žije
ve¾a HIV-pozitívnych detí. Slovenská katolícka charita (SKCH)
stavia v meste Centrum pre deti postihnuté HIV/AIDS. Kampaò
„Pôstna krabièka pre Afriku“ chce upozorni• na situáciu v
Ugande.

Zaèiatkom marca bolo po Slovensku rozdistribuovaných 15-tisíc
papierových krabièiek s podobizòou ugandskej siroty Sally, ktorá
je HIV-pozitívna a stala sa tvárou kampane „Pôstna krabièka pre
Afriku“. Krabièka mala symbolický osobný význam – pomôc•
slabším najmä v èase pôstu. Vý•ažok zo zbierky poputuje na
dostavbu Centra pre deti postihnuté HIV/AIDS, ktoré plánuje už
koncom tohto roka prijíma• HIV-pozitívne siroty, ktorým ochore-
nie AIDS vzalo rodièov. Centrum bude pozostáva• zo sirotinca,

malej kliniky i kaplnky, aby poskytovalo lekársku starostlivos•,
vzdelanie, sociálnu i duchovnú pomoc. 

Sprievodnými podujatiami kampane „Pôstna krabièka pre
Afriku“, ktorá trvala až do konca mája, boli projekcie filmu Dar
lásky pre Ugandu z dielne filmárky Ivice Kúšikovej a diskusie so
spolupracovníèkami SKCH z Ugandy.

Laická misionárka Margita Kaèányiová a zdravotná sestra
Catharine Riria navštívili desiatky miest po celom Slovensku, aby
v rámci globálneho a rozvojového vzdelávania zvyšovali pove-
domie o nebezpeèenstve HIV/AIDS v jednej z najchudobnejších
krajín afrického kontinentu a aby predstavili svoj projekt stavby
Centra pre deti postihnuté HIV/AIDS, ktorý v Adjumani rozbehli
pred rokom. 

Viac informácií o pomoci SKCH v rozvojových krajinách sa doz-
viete na: www.charita.sk.

Božena Baluchová

Aj vy môžete premieta• dokumenty z Jedného sveta 
Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 
z dielne o.z. Èlovek v ohrození (ÈVO) má za sebou už dvanás•
roèníkov. Ten ostatný priniesol novinku, vïaka ktorej môžete aj vy
premieta• ob¾úbený ¾udskoprávny film vo svojom regióne. 

„Z ponuky posledného roèníka festivalu Jeden svet možno premieta•
filmy Bieloruský sen, Spravodlivos• pre Sergeja, Väznica Irán, Vnuci 
a vnuèky kubánskej revolúcie, Krv v mobile a Na stupni ví•azov,“
hovorí Katarína Ïurovková z ÈVO, ktorá je zodpovedná za realizá-
ciu projektu.

Vybra• si tak môžete z najlepších filmov festivalu. Dokument 
Na stupni ví•azov bol divácky najúspešnejším filmom ostatného
roèníka. Je to dôstojný, pozitívne ladený film o starobe, ktorý sa môže
premieta• ako tá najlepšia motivácia v rámci Európskeho roka
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

Snímka prezentuje športovú prípravu mužov a žien vo veku 80 až
100 rokov na majstrovstvá sveta seniorov v atletike, na ktorých chcú
prekona• vlastné rekordy. 

Premieta•, aj diskutova•
Viete, z èoho je vyrobený váš mobil? Dánskeho režiséra filmu Krv 
v mobile Franke Piasecki Poulsena priviedlo pátranie po odpovedi
do baní v Demokratickej republike Kongo. Vzácne minerály, bez
ktorých by sme si z mobilu nezavolali, tam •ažia deti. Nemajú inú
možnos•, než ži• so strachom z toho, že ich v bani zavalia kamene.

Dokument vyvoláva ve¾a otázok. A projekt Premietaj aj ty! má tiež
za cie¾ vyvola• diskusiu. Nezáleží na tom, èi budete filmy premieta•
pre pár priate¾ov u seba doma alebo uskutoèníte premietanie 
v kultúrnom dome vašej obce. Premietanie má len nieko¾ko pod-
mienok – nesmiete vybera• vstupné, kopírova• a šíri• film a po pro-
jekcii by ste mali dokument posla• spä• do ÈVO.

Záujemcov o premietanie dokumentov v rámci projektu
„Premietaj aj ty“ pribúda. Postup je jednoduchý – staèí vyplni• prih-
lasovací formulár na webe www.jedensvet.sk, naštudova• si tipy
pre premietaèov, poèka• si na film alebo si ho osobne vyzdvihnú• 
v kancelárii ÈVO. A môžete premieta•. 

Božena Baluchová

Rodina s nízkym príjmom už vlastní kozu, dar od ¾udí zo Slovenska. 
Foto: Lukáš Zorád 
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Riadni èlenovia:

ADRA Slovensko
– Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj 
web: www.adra.sk
Centrum pre európsku politiku
web: www.cep.sk

Èlovek v ohrození, o. z.
web: www.clovekvohrozeni.sk

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
web: www.diakonia.sk

eRko – Hnutie kres•anských spoloèenstiev detí
web: www.dobranovina.sk

FAIRTRADE Slovakia
web: www.fairtrade.sk

Habitat for Humanity International
– Europe and Central Asia Area Office
web: www.habitateurope.org

Inštitút medzinárodnej spolupráce "Sila rozvoja"
web: www.silarozvoja.sk

Magna Deti v núdzi
web: www.magna.sk

Nadácia Integra
web: www.integra.sk

Nadácia Pontis
web: www.nadaciapontis.sk

NISPAcee
web: www.nispa.org
Otvorený Európsko – Slovanský Dvor
web: www.oesd.sk

PDCS, o.z.
web: www.pdcs.sk

RC SFPA 
web: www.sfpa.sk

SAVIO, o. z.
web: www.savio.sk

Pozorovatelia:

Akademia Istropolitana Nova
web: www.ainova.sk
C.A.R.D.O.
web: www.cardo-eu.net
Dvojfarebný svet
web: www.dvojfarebnysvet.sk

Ekumenická rada cirkví na Slovensku
web: www.ekumena.sk

Nadácia pre podporu obèianskych aktivít – NPOA
web: www.npoa.sk
People in Need
web: www.peopleinneed.sk

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj 
web: www.sccd-sk.org

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) združuje 31 organizácií (24 riadnych èlenov a 
7 pozorovate¾ov), ktoré sa zaoberajú zahraniènou rozvojovou a humanitárnou pomocou. Zastupuje ich pri rokovaniach so
štátnymi inštitúciami a podporuje šírenie informácií o rozvojovej spolupráci na verejnosti. 

Ak máte záujem sta• sa èlenmi Klubu priate¾ov Platformy MVRO, prihlášku nájdete na: www.mvro.sk/sk/podporte-
nas/klub-priatelov.

Ak máte záujem pracova•, resp. vykonáva• stáž alebo dobrovo¾nícku prácu pre mimovládne rozvojové organizácie, vyplòte
formulár v sekcii: www.mvro.sk/sk/pracujete-s-nami/mvro.

Slovenská humanitná rada
web: www.shr.sk

Slovenská katolícka charita
web: www.charita.sk

Slovensko-juhoafrická spoloènos•
email: misindler@gmail.com

Slovenský Èervený kríž
web: www.redcross.sk

UNICEF Slovensko
web: www.unicef.sk
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
web: www.vssvalzbety.sk
Združenie Albert pre podporu Fakulty zdravotníctva 
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
web: ozalbert.webgarden.cz

Ž.I.V.I.C.A – Centrum enviromentálnej a etickej výchovy 
web: www.zivica.sk 

Vydala: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Adresa: Miletièova 7, 821 08 Bratislava

Kontakt: +421 2 20 44 52 55, info@mvro.sk, www.mvro.sk

Redaktorka: Magdaléna Vaculèiaková
Na príprave spolupracovali: Samuel Arbe, Božena Baluchová, Anna Beòová, Daniel Dräxler, Matúš Krèmárik, Veronika Kurinová, 

Andrej Návojský, Lenka Nemcová, Eva Sládková, Mária Sliacka, Marián Szûcs, Ivana Rybanská
Grafika a dizajn: Jana Šimová, Tlaè: Daniel Kolek KOLDO

Neprešlo jazykovou úpravou. 

Fotografia na titulnej strane: V uliciach Egypta, jar 2011. Foto: Mostafa Shestawy

Bulletin bol vydaný v rámci projektu „Podpora zapájania mimovládnych rozvojových organizácií do tvorby efektívneho systému slovenskej 
rozvojovej pomoci“ financovaného z prostriedkov programu SlovakAid.

Za obsah nesie zodpovednos• Platforma MVRO, vyjadrené názory nemožno interpretova• ako stanovisko donora. 

Platforma MVRO podpísala Kódex používania obrazových materiálov a podávania správ (www.mvro.sk/sk/kodex). 
Svoje komentáre a výhrady môžete zasla• na: kodex@mvro.sk.

bulletin jar 012.qxp  31.5.2012  12:45  Page 16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


