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Obsah 2. roèník fotosú•aže ¼udské práva v rozvojovej spolupráci

Togo, Rwanda, Mozambik, Jemen, Bolívia, Bhután... Úèastníci fotosú•aže ¼ud-
ské práva v rozvojovej spolupráci nie sú obyèajnými cestovate¾mi po európ-
skych metropolách. Hovoria o tom ich fotografie z netradièných destinácií, 
z ktorých väèšina patrí k najchudobnejším krajinám sveta. ¼udia v nich urèite
nemajú taký komfortný život ako my na Slovensku, no napriek tomu sa dokážu
teši• aj z malièkostí. Sú•ažné fotografie opä• poukazovali na prepojenos• ¾ud-
ských práv a rozvoja najchudobnejších krajín sveta. Skrývali v sebe príbehy
¾udí, s ktorými sa ich autori osobne stretli, porota preto mala •ažkú úlohu vybra•
tridsiatku najlepších. Tieto fotografie uvidíte na výstavách v rôznych kútoch
Slovenska. Vernisáž prvej výstavy sa uskutoèní 17. októbra 2012  poèas Rozvo-
jového dòa. Podrobný zoznam výstav budeme aktualizova• na stránke foto-
sú•aže http://fotosutaz.mvro.sk.

Mladí novinári píšu o rozvoji
Mladí novinári z krajín V4 v júni 2012 ukonèili e-learningový kurz „Reporting
and Writing about Development in the World“  zameraný na písanie o rozvo-
ji. Jeden úèastník z každej krajiny, vybraný organizátormi na základe aktivity 
a práce poèas kurzu, sa na jar 2013 zúèastní novinárskeho tréningu v Keni. Za
Slovensko bola vybraná Ivana Rybanská, absolventka žurnalistiky a študentka
politológie v Brne. Èlánky viacerých úèastníkov nájdete aj v tomto vydaní 
bulletinu. 

Rozvojový deò 2012: „SPOLUPRÁCA PRE ROZVOJ“
Platforma MVRO opä• usporiada Rozvojový deò pri príležitosti Medzinárod-
ného dòa boja proti chudobe. Cie¾om podujatia, ktoré sa bude kona• 
17. októbra 2012 v Univerzitnej knižnici v Bratislave,  je prezentova• verejnos-
ti význam spolupráce všetkých aktérov zapojených do rozvojovej spolupráce 
a doterajšie skúsenosti  pri budovaní partnerstiev. Súèas•ou podujatia bude  vy-
hlásenie ví•azov fotografickej sú•aže „¼udské práva v rozvojovej spolupráci“  
a prehliadka filmov s tematikou rozvojovej spolupráce.

AidWatch 2011: „Dvojstranná rozvojová pomoc SR v roku 2011“
Platforma MVRO pripravila podrobnú hodnotiacu správu mimovládnych orga-
nizácií, ktorá sa zaoberá štruktúrou a obsahovým zameraním dvojstrannej ofi-
ciálnej rozvojovej spolupráce v roku 2011 a to najmä rozvojových projektov,
ktoré realizujú slovenské subjekty. Zmyslom publikácie je ponúknu• poh¾ad na
obsah a formu zahraniènej rozvojovej pomoci zo strany mimovládnych orga-
nizácií a priblíži• konkrétne výstupy z rozvojových projektov širšej verej-
nosti. Osobitná kapitola je venovaná transparentnosti poskytovania informácií
o rozvojovej pomoci SR. Publikácia je vo¾ne k stiahnutiu v e-knižnici rozvojovej
spolupráce na stránke www.mvro.sk. 

Ví•azná fotografia – autor: Matúš Kováèik – „Chcem sa uèi•“

Fotosú•až a výstava sú organizované  v rámci  projektu „ V4 Aid – United Support for
Millennium Development Goals“, financovaného  zo zdrojov Európskej komisie,  pod-
poreného  zo zdrojov SlovakAid.
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Ako hodnotíte doterajšie aktivity slo-
venského súkromného sektora v rám- 
ci rozvojovej spolupráce?
Slovenské firmy implementovali v rámci
SlovakAid desiatky projektov, z ktorých
viaceré možno hodnoti• ako úspešné 
a užitoèné. Žia¾, v tejto chvíli je •ažké
poveda• na túto tému viac pozitívneho.
Po takmer desiatich rokoch od spustenia
systému slovenskej ODA by sme mohli
oprávnene oèakáva• širšiu bázu vyprofilo-
vaných firiem so skúsenos•ou v tejto
oblasti. To, že ju nemáme, však nie je len
chybou podnikate¾skej sféry, ale aj štátnej
správy, ktorá si bázu podnikate¾ov 
s rozvojovým zameraním systematicky
nebudovala.

Momentálne na ministerstve zahra-
nièných vecí (MZV) pripravujete novú
stratégiu zapájania súkromného sekto-
ra do rozvojovej spolupráce. Preèo je
dôležité zapája• súkromný sektor?
Súkromný sektor by mal by• prirodzenou
súèas•ou systému SlovakAid tak, ako 
v prípade tradièných donorských krajín.
Slovenské firmy majú ve¾ký potenciál
podpori• rozvojové zámery a ciele MZV,
nielen pokia¾ ide o finanèné prostriedky,
ale aj znalosti a skúsenosti z vytvárania
trhovej ekonomiky, z ekonomickej trans-
formácie, z implementovania nových
technológií. Nemožno však zabúda• ani
na ved¾ajší efekt angažovania sa sloven-
ských subjektov v slovenskej ODA – tým
je etablovanie sa v rozvojových krajinách a
dlhodobé pôsobenie na rozvojových trhoch.  

Nehrozí, že by pri dlhodobom pôsobení
na rozvojových trhoch slovenské fir-
my obmedzovali v rámci konkurencie 

aktivitu miestnych súkromníkov?
To závisí najmä od nastavenia projektu.
Ak je projekt postavený na partnerstve 
s miestnym subjektom, mal by naopak
prispie• k posilneniu lokálnych kapacít 
a podnikate¾ského prostredia.

Ako slovenský súkromný sektor reaguje
na rozvojovú spoluprácu? Majú sloven-
ské firmy záujem ís• do rizika?
Už v prvej odpovedi som kriticky priznal,
že zapojenie slovenského podnika-
te¾ského sektoru do aktivít SlovakAid je
nedostatoèné. Optimisticky dodávam, že
to nie je dané nezáujmom, ale skôr nein-
formovanos•ou a neznalos•ou systému
slovenskej ODA, a tým aj možností a
príležitostí, ktoré poskytuje. Podnikatelia,
ktorí sa uchádzajú o dotácie v rámci
grantových kôl SlovakAid, si èasto
zamieòajú rozvojovú pomoc s nástrojmi
proexportnej politiky. Takéto mylné vní-
manie ODA je potrebné trpezlivo korigo-
va•, a to nie len v podnikate¾skej sfére, ale
aj v štátnej správe.  

Akými prostriedkami je možné ich záu-
jem zvýši•?
Jedinou cestou je systematické a dôsledné
informovanie širokej podnikate¾skej komu-
nity o možnostiach a cie¾och SlovakAid.
Využi• na to môžeme napríklad pod-
nikate¾ské zväzy, združenia èi asociácie.
Vytvoreniu stabilnej podnikate¾skej bázy,
aktívnej v oblasti ODA, by pomohlo
založenie platformy podnikate¾ských sub-
jektov, ktoré sú aktívne v rozvojových kra-
jinách. Využi• by sme pritom mohli
skúsenosti mimovládneho sektora z dlho-
roèného fungovania Platformy MVRO. 

Aké konkrétne zmeny plánujete v rámci
pripravovanej stratégie?
Vo všeobecnosti sa budú zmeny týka•
troch oblastí – nových foriem podpory
podnikate¾ských subjektov v rozvojových
krajinách, nových opatrení na zvýšenie
informovanosti slovenských podnikate¾ov
a nových krokov potrebných na skvalitne-
nie výberu predkladaných projektov. Jed-
nou z nových foriem by mohlo by• zriade-
nie dotaènej schémy pre zaèínajúce pod-
nikate¾ské partnerstvá v rozvojových kra-
jinách (tzv. Start Ups) a druhou by boli
špecifické grantové kolá na konkrétne
projektové zámery. Tie by sme zadefino-
vali v spolupráci s prijímate¾skou krajinou
a naším zastupite¾ským úradom. Pri
posudzovaní predkladaných projetov, by
sme potom chceli vo väèšej miere využi•
nezávislých expertov, naše zastupite¾ské
úrady, ako aj pomoc  skúsených donorov.
Takýto krok by urèite zvýšil transparen-
tnos• i objektívnos• výberového procesu.

Aké by mali by• hlavné kritériá pre rea-
lizáciu rozvojovej spolupráce súkrom-
ným sektorom?
Pri stanovení kritérií na posudzovanie
podnikate¾ských projektov sa môžeme
oprie• o bohaté skúsenosti tradièných
donorov. Netreba nanovo objavova• už
objavené. Projekty predkladané pod-
nikate¾skými subjektmi by mali v každom
prípade ponúknu• aktivity, ktoré sú
udržate¾né aj po skonèení projektu,
napríklad formou investície, dlhodobého
obchodného vz•ahu. Úspešný projekt
musí reagova• na potreby cie¾ovej krajiny
a musí by• koherentný s aktivitami ostat-
ných donorov pôsobiacich v krajine.
Súèas•ou projektu musia by• opatrenia,
ktoré prispejú k zlepšeniu sociálneho
alebo podnikate¾ského prostredia, k pod-
pore zamestnanosti v rozvojovej krajine,
resp. k zvýšeniu kvalifikácie miestnych
zamestnancov.  Pri hodnotení pred-
kladaných projektov by malo by• zoh¾ad-
nené i to, èi aktivity prispievajú k trans-
feru a využívaniu nových technológií, 
k ochrane životného prostredia, k zníže-
niu energetickej nároènosti, alebo k
zvýšeniu potravinovej bezpeènosti.  

V ktorých sektoroch vidíte priestor pre
slovenské firmy?
Výber sektorových priorít je jednou z
hlavných tém internej ministerskej
diskusie, ktorá zatia¾ nebola uzavretá.
Zoh¾adòova• budeme samozrejme aj
názory ostatných partnerov, vrátane
mimovládneho sektora. V tejto fáze preto
poviem len to¾ko, že sektory, na ktoré by
mali by• zamerané podnikate¾ské projek-
ty v rámci SlovakAid, sa nebudú vymyka•
z rámca sektorových priorít zadefino-
vaných v Strednodobej koncepcii ODA
na roky 2009 – 2013.

V èom vnímate rozdiel v realizácii pro-
jektov v rozvojových krajinách medzi
súkromným a neziskovým sektorom?
Rozdiel je prirodzene v cie¾och, ktoré sle-
dujú podnikate¾ské a neziskové subjekty,
a ten vyplýva už z ich názvu. Preto je
potrebné dôsledne odlišova• kritériá,
podmienky a pravidlá pride¾ovania dotá-
cií pod¾a právneho statusu subjektu.
Napríklad finanèná spoluúèas• pod-
nikate¾ského subjektu na rozpoète projek-
tu by mala by• vyššia. Rozdielne ciele by
však nemali ma• dopad na samotnú rea-
lizáciu projektu. Rozvojový projekt ostáva
rozvojovým bez oh¾adu  na to, èi ho
implementuje mimovládna organizácia,
alebo firma. 

Magdaléna Vaculèiaková
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO
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Zapojenie súkromného sektora je nedostatoèné 
Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záležitostí SR (MZV SR) pripravuje stratégiu zapájania
súkromného sektora do rozvojovej spolupráce. Kým tradièní donori majú pomerne dobre prepraco-
vaný systém, u nás je stále málo firiem, ktoré pôsobia v rozvojových krajinách. O plánovaných
zmenách aj o význame podnikate¾ského sektora pre rozvojovú spoluprácu hovorí riadite¾ Odboru
rozvojovej a humanitárnej pomoci MZV SR Peter Hulényi. 

Foto: Archív Petra Hulényiho
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Ekoturistický hotel Kiwanjani zamestnáva èlenov miestnej komunity. Foto: Archív Nadácie Integra

Slováci uèia turistov v Keni, že krajina patrí aj zvieratám
Ekoturistika. Na prvý poh¾ad sa zdá,
že ide len o spojenie populárnej
predpony s turistikou, zrejme na
nalákanie èo najväèšieho množstva
turistov. V skutoènosti ani žiadnu
definíciu nemá.

„V našom prípade to znamená, že sa zau-
jímame o enviromentálny a sociálny
rozvoj ¾udí, ktorí sú súèas•ou nášho pro-
jektu,“ hovorí Allan Bussard z Nadácie
Integra, ktorej investièný fond sa zaoberá
aj ekoturistikou.

Zjednodušene sa dá poveda•, že eko-
turistické centrá sa od tých bežných líšia
tým, že v èo najmenšej miere zasahujú
životné prostredie a život miestnych ¾udí.
Ak sa tak aj deje, tak najmä v pozitívnom
zmysle.

S touto myšlienkou prišla Integra v
roku 2008 na juh Kene. Mala už za sebou
spoluprácu s miestnou organizáciou,
ktorej pomáhala s bojom proti pytliactvu.
Teraz chcela nieèo viac – založi• hotel,
kam by sa ¾udia chodili na zvieratá pozera•.

Ak chcú bazén, nech idú inde
Prvý rok zbierali zdroje. Zhruba polovicu
dostali zo SlovakAid, zvyšok zo súkrom-
ných zdrojov. Potom sa zaèala výstavba
samotného hotela. Centrom sa stala
vodná nádrž s kapacitou 30-tisíc litrov,
ktorú využívajú miestni ¾udia aj zvieratá.

Pre hotel vyvàtali vlastnú studòu.
„Bežná turistika ide èasto na úkor vody
pre miestnych ¾udí – bazény, sprchy. Aj
keï máme luxusný hotel, bazén v òom
chýba. Ak hostia na bazéne trvajú, okamžite
ich posielame inde,“ hovorí Allan Bussard. 

S myšlienkou èo najmenej zasiahnu•
miestne životné prostredie hotel aj stavali.
Aj keby projekt nevyšiel, neostala by po
òom betónová konštrukcia, ako sa to deje
v iných èastiach Kene. Steny sú postavené
z miestnej hliny, po odstránení striech by
dážï hotel do pol roka „rozpustil“.

Hotel súèas•ou komunity
K¾úèovou súèas•ou projektu sú miestni
¾udia, v okolitých siedmich dedinách ich
žije asi 25-tisíc. Integra založila záhrady, v
ktorých miestne ženy pestujú zeleninu a
chovajú zvieratá. Hotel potom nakupuje
èo najviac potravín priamo od nich.

„Chceme by• súèas•ou komunity,“
uviedol Bussard. Zamestnancami hotela
sú preto miestni, ktorí dostávajú nad-
priemerné platy. Asi 2500 akcionárov si
roène rozdelí 25-tisíc dolárov. Navyše
dostávajú desa• dolárov na noc za
každého turistu.

„Aj oni sami majú potom záujem na
èo najvyššej návštevnosti. Nakoniec, èím
viac turistov príde, tým viac práce to pre
nich znamená,“ hovorí riadite¾ Integry.

Najväèším lákadlom v kenskej
divoèine sú však zvieratá. Prvým krokom
bolo to, že nadácia zaèala plati• piatich
rangerov, ktorí ako zamestnanci štátnej
organizácie Kenya Wildlife Service bojujú
proti pytliactvu. 

Majú na starosti územie s rozlohou 50-
tisíc hektárov, na ktorom je bežné 
pytliactvo a nelegálny výrub dreva.
„Nejde len o to, že strážia, ale sú s ¾uïmi 
a vysvet¾ujú, preèo je to zlé,“ hovorí Allan
Bussard.

Naj•ažšie je ¾uïom vysvetli•, že keï
zviera teraz nezabijú, síce nedostanú
zhruba 200 kenských šilingov (asi euro a
pol), no o pä• rokov sa im to mnohoná-
sobne vráti tým, že k nim bude chodi•
stále viac turistov. 

Nezabudnute¾ný výlet
Kiwanjani nie je bežným safari. Turistov
nikto nevodí za zvieratami, ako je to
bežné inde. Naopak, èakajú, èi zvieratá
prídu za nimi. Bežné safari, kde turisti
chodia na ve¾kých autách za zvieratami a
narúšajú ich prirodzené územie,
poškodzuje prírodu. Allan Bussard
nechce by• toho súèas•ou.

„Uèíme turistov, že krajina nepatrí len
nám, ale aj zvieratám. Život má svoje
tempo. Ak slon chce prís•, príde. Ak nepríde,
má na to svoj dôvod,“ hovorí Bussard.

Zvieratá neberú oh¾ad na to, že za
nimi prišiel turista z Londýna a zaplatil
250 dolárov na noc, aby ich videl. A na to
v hoteli návštevníkov aj dopredu upo-
zoròujú.

Avšak, miestni sprievdcovia dokážu
turistom opísa• spôsob života aj menej
známych zvierat. „Poznajú aj neobvyklé
vtáky, ktoré sú takisto zaujímavé. Preto
¾uïom nemusí by• ¾úto, že za nimi v ten
deò neprišiel napríklad slon.“

Aj pre tento ojedinelý prístup sa hotelu
darí. Turistov má najmä zo Spojených štá-
tov, Británie, v poslednom èase pribúdajú
Rusi a Japonci. „Ži• priamo v buši, poze-
ra• sa na hviezdy pri horiacom ohni,
poèúva• od našich sprievodcov úžasné
príbehy zo života zvierat... Bol to ne-
zabudnute¾ný výlet,“ napísal jeden z nich
na stránku hotela.

Práve pokoj je to, èo sa v pozitívnych
referenciách spomína najèasejšie. Kiwan-
jani je totiž od iných turistických centier

vzdialené 50 kilometrov, pretlak turistov
tam teda nehrozí.

Matúš Krèmárik
Autor je redaktor denníka SME

Nestaèí len pomáha•
Integra je v rozvojovej komunite známa
zdravotníckymi projektami, adopciou na
dia¾ku, èi podporou predaja fair trade
kávy. Organizácia, ktorú založil Kanaïan
Allan Bussard pred dvomi desa•roèiami,
má však aj projekty, od ktorých si s¾ubuje
zisk. Napríklad ekoturistický hotel Kiwan-
jani.
Keï ste v roku 2008 prišli medzi miest-
nych s úmyslom postavi• hotel, verili
vášmu projektu?
Niektorí áno, niektorí nie. Na zaèiatku
bola urèitá skepsa, ale keï ¾udia videli, že
to môže fungova•, postavili sa za nás.
Preèo ste sa rozhodli práve pre túto
formu projektu?
Toto je jeden z investièných projektov.
Našou základnou víziou je, že presadzu-
jeme dlhodobo udržate¾né riešenie chu-
doby. Dlhodobé granty môžu èiastoène
pomôc•, no vytvárajú závislos• ¾udí od
darcov. Investícia vždy vytvára nadhodno-
tu, ktorá potom ostáva v komunite. Je lep-
šie poskytnú• ¾uïom možnos• pracova•,
ako im len posla• pomoc.
Takže hotel je už sebestaèný, a ak by ste
ho prestali podporova•, fungoval by
ïalej?
Samozrejme. Už rok doò nedávame
žiadne peniaze, funguje samostatne.
Vlastníme len 20 percent spoloènosti,
ktorá prevádzkuje hotel. Už funguje
nezávisle od nás.
Zamestnanci sú z miestnej komunity.
Ale èo vedenie hotela?
Aj to. Musím poveda•, že v Keni je toto
ve¾mi neobvyklé, ve¾ké hotely väèšinou
riadia zahranièní manažéri. Tí naši to
robia ve¾mi dobre, hotel si na seba zarába.

mk
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Subotica. Foto: Archív firmy Thermosolar

Bez odvahy to nejde
Prvá skúsenos• firmy Thermosolar s rozvo-
jovou pomocou nebola pozitívna. Keï 
v roku 2005 získala peniaze na realizáciu
projektu v Bosne a Hercegovine, oficiálna
rozvojová pomoc na Slovensku bola 
v plienkach. Slovenská agentúra pre
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
(SAMRS) ešte neexistovala. Thermosolar
sa vtedy rozhodol pre problémy s lokál-
nym partnerom z projektu vycúva•.

„Boli potrebné urèité skúsenosti,“
vysvet¾uje zástupca riadite¾a spoloènosti
Ján Tomèiak. Tie dovtedy firma z podob-
ných projektov nemala. O rok neskôr, pri
realizácii ïalšieho projektu v Èiernej
hore, už bola firma úspešnejšia. Hoci, bez
problémov to nebolo.

„Keï vám Balkánec povie „nema
problema“, tak budete ma• ve¾ké •ažkosti.
Pre problémy s clom a DPH musel stá•
náš kamión na hraniciach šes• dní,“ ho-
vorí Tomèiak. To je pod¾a neho jeden 
z dôvodov, preèo sa slovenskí pod-
nikatelia húfne nezapájajú do projektov
rozvojovej spolupráce. „Prvým predpo-
kladom je ma• odvahu pusti• sa do
prekonávania administratívnych a formál-
nych bariér,“ dopåòa.

Realizáciu projektov môžu znepríjem-
ni• aj slovenské inštitúcie. „Nepríjemné sú
èasté zmeny v riadiacej agentúre SAMRS.
Keï sme robili jeden z našich projektov,
tak sa trikrát zmenili riadiaci pracovníci.
Pred rokom tam zo dòa na deò nebol
nikto z ¾udí, ktorí tam boli predtým. A táto
situácia trvala mesiac. Starí boli zo dòa na

deò odvolaní a noví nevedeli, èo robi•,“
približuje Tomèiak. Tvrdí, že takéto situá-
cie zdržiavajú projekty.

Pragmatizmus prípustný
Tomèiak netají, že motívy, pre ktoré sa
rozhodli zapoji• do projektov rozvojovej
spolupráce, boli vo ve¾kej miere pragma-
tické. „Nie je žiadnym tajomstvom, že
donorské krajiny tým, že pomáhajú prí-
jemcom, pomáhajú aj samy sebe.
Vytvárajú predpoklady pre pôsobenie
slovenských subjektov na týchto územiach.“

Projekty pod¾a Tomèiaka na jednej
strane pomáhajú konkrétnej komunite
¾udí, zároveò sú však investíciou firmy do
jej budúcnosti. Vïaka týmto projektom sa
slovenskej jednotke vo výrobe kolektorov
podarilo získa• nové zákazky na Balkáne.

K takémuto prístupu zapájania sa pod-
nikate¾ov do rozvojovej spolupráce
ostatne nabáda aj slovenské ministerstvo
zahranièných vecí, pod¾a ktorého má
rozvojová spolupráca napomáha• novým
investièným príležitostiam.

Balkán je nám blízky
Technologické riešenia Thermosolaru
pomáhajú nemocniciam, detským
domovom èi študentským internátom.
Spolu so zástupcami miestnej samosprávy
sa firma snažila vybra• objekty, v ktorých
bude úspora najvyššia.

„Z technického h¾adiska sú vhodné
objekty s ve¾kou koncentráciou ¾udí na
jednom mieste. V zariadení so štyristo až
pä•sto telesne a mentálne postihnutými

¾uïmi, ktorí majú vysoké nároky na teplú
vodu, je ekonomický prínos najvyšší,“
hovorí Tomèiak. 

Balkánske krajiny sú ob¾úbenou
cie¾ovkou slovenských donorov z radov
podnikate¾ov. „V Èiernej Hore aj v Srbsku
žije ve¾a dolnozemských Slovákov. Je
jednoduchšie pôsobi• v slovanskej kra-
jine, v ktorej sú nám ¾udia mentálne
i reèovo blízki, než v Afrike alebo v Ázii,“
dodáva Tomèiak.

Erik Kapsdorfer
Autor je redaktor denníka Hospodárske noviny

Názory v tomto èlánku nevyjadrujú sta-
novisko Platformy MVRO.

Thermosolar šetrí Balkáncom energie
Výrobca slneèných kolektorov zo Žiaru nad Hronom, firma Thermosolar, realizoval na Balkáne tri infraštruktúrne
projekty zamerané na ohrev teplej vody v sociálnych zariadeniach prostredníctvom využitia solárnych technológií.
Vlani nimi vybavili tri domovy sociálnej starostlivosti pre mentálne a telesne postihnuté deti v Srbsku. Detské domovy
odvtedy za ohrev vody minú až o tisíce eur roène menej.

Aj v Keni sa dá uèi• moderne
V Nadácii Pontis si myslia, že moderné technológie môžu by• prostriedkom k obohateniu výuèby a k zlepšeniu výsled-
kov žiakov. Kenská vláda má navyše do roku 2030 v oblasti digitálnych technológií  ambiciózne plány – urobi• z Kene
krajinu, ktorá bude magnetom pre firmy pôsobiace v IT priemysle.
Cie¾: moderná škola
V tomto roku Nadácia Pontis realizuje v Keni už svoj druhý pro-
jekt, v rámci ktorého odovzdávajú slovenskí uèitelia africkým
kolegom vedomosti a skúsenosti o tom, ako uèi• inovatívne 
s pomocou moderných technológií.

Pri zrode tohto projektu hral dôležitú úlohu slovenský
Microsoft, ktorý v minulosti podobným spôsobom vzdelával
slovenských uèite¾ov. Boli to práve tri uèite¾ky zo základnej školy
v Bošanoch, vyškolené Microsoftom, ktoré v roku 2010 vycesto-
vali na dva týždne do juhovýchodnej Kene, aby miestnych
pedagógov uèili moderným spôsobom výuèby.

Nadácia Pontis na zaèiatku vybavila školy digitálnou tech-
nikou – poèítaèmi, projektormi, virtuálnou tabu¾ou a internetom.
Väèšinu z nej nakúpila v Keni. „Cie¾om projektu bolo vytvori•
modernú školu, aby to nebolo tak, že poèítaèe sa budú využíva•
iba na hodinách informatiky,“ vysvet¾uje koordinátor projektu
Jakub Šimek.

Uèia sa biznisu
Slováci napríklad ukazujú kenským uèite¾om, ako si na poèítaèi
vyrobi• prezentáciu uèebnej látky èi propagaèné materiály, alebo
ako používa• interaktívnu tabu¾u. Uèitelia poznatky odovzdávajú
žiakom v krúžkoch, ktoré vedú.

„Snažíme sa prízvukova•, že technológia je iba prostriedok.
Cie¾om nie je iba používa• technológiu, ale urobi• vïaka nej
vyuèovanie praktickejším,“ hovorí Šimek.

Nadácia Pontis sa od zaèiatku snaží do projektu zapoji• aj
slovenské školy. V spomínanom druhom projekte chce posilni•
spoluprácu medzi tunajšími a kenskými školami. „Študenti
napríklad medzi sebou virtuálne obchodujú. Keòania vyvážajú
výrobky miestnych košikárov, študenti obchodnej akadémie 
v Leviciach zas produkty, ktoré sa vyrábajú v ich meste. Snahou
je simulova• reálny biznis,“ približuje Šimek projekt virtuálnej
firmy. 

Projekt si cení aj vláda
Kenský minister turizmu Dansom Mwazo poèas májovej návštevy
Slovenska ocenil projekty Pontisu. „Nechceme konkrétne pro-
dukty, ukážte nám, ako veci robi•. Takéto projekty menia životy
našich ¾udí,“ povedal Mwazo.

Aj vïaka tomuto projektu sa podarilo strednej škole Moi High
School – Kisigau v prípravných testoch na maturitu v roku 2011
umiestni• sa na druhom mieste v okrese. V roku 2009 bola pri-
tom na chvoste rebríèka. Študentom sa tak zvyšuje šanca dosta•
sa na vysokú školu.

Erik Kapsdorfer
Autor je redaktor denníka Hospodárske noviny
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Jedným z odporúèaní v rámci OECD Special Peer Review z roku 2011 bolo aj uplatnenie nových modalít implemen-
tácie rozvojovej pomoci. Platforma MVRO na základe týchto odporúèaní realizovala prieskum foriem financovania
rozvojovej pomoci skúsenými donormi napríklad vo Švédsku (SIDA), Dánsku (DANIDA) èi v Rakúsku (ADA). 
S oh¾adom na vznikajúcu stratégiu zapájania podnikate¾ského sektora do realizácie rozvojovej spolupráce vyberáme
príklady financovania podnikate¾ských subjektov. 

Austrian Development Agency (ADA) – Business Part-
nership Program

„Rakúske podnikate¾ské subjekty, ktoré investujú v rozvojových
krajinách alebo z nich dovážajú tovary, takto prispievajú k ich
rozvoju. Mobilizovaním kapitálu a know-how, vytváraním
obchodných kanálov a tvorbou pracovných miest v rozvojovej
krajine pomáhajú zlepšova• životné podmienky miestnej populá-
cie.“ 

ADA poskytuje v rámci programu Business Partnership (BP)
granty do výšky maximálne 50 % z projektových nákladov (max.
200-tisíc eur) alebo do výšky max. 50 % z nákladov na tvorbu
štúdie efektívnosti (max. 20-tisíc eur). Pod BP spadá podpora
projektových aktivít, ako zvyšovanie kvalifikácie lokálnych
zamestnancov, dodávate¾ov a obchodných partnerov, zlepšenie
spolupráce s miestnymi verejnými inštitúciami, zabezpeèenie
kvality lokálne vyrábaných produktov, certifikácia výrobkov
pod¾a medzinárodných štandardov, podpora fair trade. Pod-
nikate¾ský zámer pre BP definujú samotní podnikatelia, ktorí
môžu ma• lokálneho partnera buï miestnu firmu alebo verejnú
inštitúciu.

Kritériá pre podnikate¾ské subjekty:
– inovatívny a udržate¾ný podnikate¾ský zámer
– dlhodobá investícia v rozvojovej krajine alebo dlhodobý import
tovarov z rozvojových krajín
– podnikate¾ský zámer umožní generova• v budúcnosti zisk
– zámer obsahuje opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu miestne-
ho sociálneho, ekologického alebo podnikate¾ského prostredia 

SIDA – Business for Development (B4D) 

Cie¾ švédskeho rozvojového programu B4D je spoloène s pod-
nikate¾skými subjektmi prispie• k redukcii chudoby, zlepšeniu
životného prostredia, tvorbe pracovných miest a podpore rastu 
v rozvojových krajinách.

B4D model sa môže uplatni• v rôznych sektoroch – v školstve,
zdravotníctve, po¾nohospodárstve a lesníctve, energetike,
infraštruktúre, ekológii a zamestnanosti. Partnerské projekty by
mali by• v súlade s prioritami rozvojovej krajiny (okrem pilotných
projektov, zameraných na inovácie). B4D program preferuje
zámery so silným prepojením na koncept Corporate Responsibi-
lity (CR). SIDA podporila napríklad projekt International Council
of Swedish Industry zameraný na boj s HIV/AIDS v JAR. Teri-
toriálne zameranie programu: Èína, India, Indonézia, Vietnam,
JAR, Namíbia, Botswana a Srbsko. 

K dispozícii pre podnikate¾ské subjekty je aj Challenge Fund,
v rámci ktorého je možné predklada• malé projekty zamerané na
tvorbu podnikate¾ských štúdií. Okrem grantov sa využívajú aj iné
finanèné nástroje, ako je kombinácia grantu a pôžièky.

DANIDA – Business Partnership

V rámci Business Partnership programu DANIDA sa podporuje
vytváranie partnerstiev, ktoré prinášajú hodnotu pre firmy, a
zároveò sú pridanou hodnotou pre spoloènos• v rozvojových kra-
jinách. 

Predkladaný biznis model by mal reagova• na minimálne
jedno až tri z nasledujúcich kritérií:

– podpora konkurencieschopnosti lokálneho partnera – podpora
jeho prístupu na trh a prístup k financiám odstraòovaním fyzic-
kých a technických obchodných bariér na národnej èi me-
dzinárodnej úrovni, zvyšovanie kapacít a kvalifikácie miestnych
zamestnancov
– nárast využívania zelených technológií a ochrana životného
prostredia
– pridaná hodnota v rámci obchodného re•azca – zlepšovanie
väzieb medzi výrobou, spracovaním tovarov a službami
– zvyšovanie potravinovej bezpeènosti – dostupnos•  a prístup-
nos• k potravinám na trhu prostredníctvom zlepšenia dodá-
vate¾sko-odberate¾ských kanálov a cenotvorby
– dôraz na zlepšenie postavenia žien 
– podpora regionálnej ekonomickej integrácie (cezhranièný
obchod, ...)

DANIDA prostredníctvom zastupite¾ských úradov vytvára pre
každú rozvojovú krajinu, v ktorej pôsobí, profil pre rozvoj
biznisu. Ten musí by• v súlade s národnými rozvojovými stratégia-
mi a  stratégiami pre rozvoj podnikania v danej rozvojovej kra-
jine. V profile sa pomenujú sektorové priority a podnikate¾ské
príležitosti s dopadom na rozvoj a so zámerom tvorby synergií 
s inými programami DANIDA.

V rámci podnikate¾ských projektov je nutná úèas• minimálne
jednej dánskej firmy a jedného lokálneho partnera (firma,
mimovládna organizácia alebo iná právnická osoba, ktorej kom-
petencie sú vhodné pre partnerstvo v danom biznis modeli).
Podiel dánskych investícií nemôže v rámci partnerstva prekroèi•
75 %. DANIDA vyžaduje od podnikate¾ov minimálne 50-per-
centný podiel na spolufinancovaní projektu do maximálnej výšky
podpory 5 miliónov dánskych korún. V prípade prípravnej 
fázy podporí maximálne 75 % nákladov do maximál-
nej výšky podpory 750-tisíc dánskych korún.

Závery:
MM Tradièní donori definujú ako primárny cie¾ spolupráce 
s privátnym sektorom zvyšovanie prílevu investícií, vytváranie
nových pracovných miest, prístup k základných službám 
a zlepšenie životných podmienok obyvate¾ov rozvojových kra-
jín. Vytváranie príležitostí a pracovných miest v Európe je pri-
danou hodnotou podnikate¾ských projektov, nie ich
primárnym cie¾om.

MM  Podnikate¾ské projekty sa podporujú najmä v najchudob-
nejších krajinách sveta.

MM Vo všetkých skúmaných donorských agentúrach financuje
donor maximálne 50 % z celkových nákladov firmy na projekt,
zvyšok je povinné spolufinancovanie žiadate¾a. 

MM Relevanciu podnikate¾ských zámerov pracovníci donorskej
agentúry overujú priamo v teréne v rozvojovej krajine a v
rámci schva¾ovacieho procesu zapájajú expertov v oblasti
investícií.

Nora Beòáková
Autorka je koordinátorka Platformy MVRO pre rozvojovú politiku
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GUNTER SCHALL, riadite¾ odde-
lenia ekonomiky a rozvoja Rakúskej
rozvojovej agentúry (ADA), pre-
zradil, ako podporuje zapájanie
privátneho sektora do rozvojovej
spolupráce ADA.

Aká je úloha ADA pri zapájaní privátne-
ho sektora do rozvojovej spolupráce? 
Súkromný sektor je k¾úèovým motorom
hospodárskeho rastu, vytvárania pracov-
ných miest, inovácií a udržate¾ného
rozvoja. Prostredníctvom zakladania
nových podnikov, vytvárania pracovných
miest, poskytovania tovarov a služieb 
a prispievaním do verejných príjmov, je
súkromný sektor zásadný pre zvyšovanie
sebestaènosti a trvalo udržate¾ného rastu
našich partnerských krajín. Rakúska
rozvojová agentúra uplatòuje rôzne prís-
tupy rozvoja súkromného sektora. Tie sú
rozdelené do troch typov intervencií:
reforma podnikate¾ského prostredia, prís-
tupy na vývoj trhu a partnerstvá ve-
rejného a súkromného sektora. To, èo
majú tieto prístupy spoloèné, je oèaká-
vanie, že príjmy chudobných sa zlepšia
zvýšením obratu/zisku chudobných pod-
nikate¾ov, vytváraním pracovných miest,
stimuláciou ekonomického rastu.

Kde vidíte úlohu firiem v rozvojovej
spolupráci? 
Rakúske podniky sa èoraz viac zaujímajú
o sociálne a vývojové problémy, zatia¾ èo

ADA môže hra• dôležitú úlohu pri pomo-
ci podnikom prekona• výzvy, ktorým èelia
pri prispievaní k dosiahnutiu rozvojových
cie¾ov tisícroèia. Napriek tomu však ADA
nemá schopných realizaèných partnerov,
zatia¾ èo súkromný sektor už má ve¾kú
kapacitu a dosah – a mohol by spolufi-
nancova• spoloèné iniciatívy. Partnerstvo
verejného a súkromného sektora môže
prinies• obojstranne výhodné riešenia,
èím sa dosiahnu tak obchodné, ako aj
rozvojové ciele. Hlavnými úlohami sú
vyvažovanie rozvojových cie¾ov oproti
maximalizovaniu návratnosti investícií,
presun k inkluzívnym obchodným mode-
lom, riadenie rizík a meranie dosahu.
ADA vynakladá zvýšené úsilie na pod-
poru takého verejného a súkromného
sektora a iniciatív, ktoré slúžia verejným 
a súkromným záujmom. Na jednej strane
zvyšujeme povedomie prostredníctvom
podpory dialógu, vývoja prostriedkov 
a podpory uèenia, ktoré predstavuje silnú
a pozitívnu rolu, ktorú môžu dobre fun-
gujúce inkluzívne trhy zohráva• pri dosa-
hovaní rozvojových cie¾ov tisícroèia.
Preto ADA podporuje Austrian Global
Compact Network (www.unglobalcom-
pact.at), ako aj iniciatívy corporAID
(www.corporaid.at). Na druhej strane,
ADA podporuje rakúske firmy prostred-
níctvom našich znalostí a finanènej pod-
pory podstúpi• riziká, ktoré by inak
nepodstúpili, ako je prijatie inovatívnych
technológií a prístupov alebo investo-
vanie do nových trhov. V rámci svojho

programu obchodného partnerstva
(www.entwicklung.at/funding-and-ten-
ders/business-partnerships/en) ADA od
roku 2006 úspešne implementovala 31
spoloèných projektov s firmami, ïalších
38 projektov stále prebieha. Partnerstvo 
s jednotlivými podnikmi ponúka náklado-
vo efektívny spôsob, ako dosiahnu•
rozvojové ciele.

Rozhovor bol uverejnený v Newslettri 
o rozvojovej spolupráci Nadácie Pontis

LUCIA LACKOVÁ, poverená riade-
ním Slovenskej agentúry pre me-
dzinárodnú rozvojovú spoluprácu
(SAMRS) hodnotila pre Platformu
MVRO zapájanie slovenského pod-
nikate¾ského sektora do rozvojovej
spolupráce.

Èo môže súkromný sektor prinies•
rozvojovej spolupráci? 
Cie¾om rozvojovej spolupráce je posilòo-
va• ekonomický rozvoj prijímajúcich kra-
jín, prièom tento cie¾ nie je možné do-
siahnu• bez zapojenia súkromného sekto-
ra do rozvojovej spolupráce. Na jednej
strane podnikate¾ské subjekty umožòujú
prílev nových investícií do krajiny, transfer
technológií a know-how. Na strane
druhej, podnikate¾ské subjekty a ich
investície v rozvojových krajinách môžu
ma• pozitívny vplyv na komunitu, vytvára•
pracovné miesta, prichádza• s ino-
vatívnym a udržate¾ným podnikate¾ským
zámerom.

Z poh¾adu oficiálnej rozvojovej pomoci
je práve inovatívny a udržate¾ný pod-
nikate¾ský zámer a pozitívny vplyv na

lokálnu komunitu jedným z hlavných
cie¾ov zapájania podnikate¾ských subjek-
tov do oficiálnej rozvojovej spolupráce.
Ich zapojením samozrejme môže dôjs• k
navýšeniu finanènej pomoci pre danú
krajinu, èím sa môže znásobi• dopad
rozvojových aktivít.

Ako sa slovenský súkromný sektor
zapája do oficiálnej rozvojovej spolu-
práce?
Poèas existencie SAMRS sme mali
možnos• administrova• nieko¾ko projek-
tov implementovaných podnikate¾skými
subjektmi v rôznych prioritných krajinách
ODA. Mnohé z nich sa týkali technickej
infraštruktúry, podpory ekonomického
rozvoja krajiny a tvorby pracovných
príležitostí. Vzh¾adom na neexistenciu
koncepcie zapájania podnikate¾ských
subjektov do rozvojovej spolupráce, 
a tým pádom nedefinovaných cie¾ov,
princípov a foriem podpory, nie je možné
zhodnoti• dopad jednotlivých implemen-
tovaných projektov. Zo skúseností však
môžem potvrdi•, že jednorazové dodanie
tovaru, rekonštrukcia èi výstavba, nie sú
vhodné formy podpory. Každý subjekt

zapojený do dotaèného systému ODA SR
musí prihliada• na udržate¾nos• výsledkov,
na spoluprácu s komunitou, na
budovanie kapacít cie¾ových skupín. Je
preto potrebné v rámci pripravovanej
koncepcie oboznámi• podnikate¾ské sub-
jekty so základnými pravidlami a požia-
davkami na projekty a aktivity, ktoré je
možné podporova• v rámci ODA SR.

Aká je úloha SAMRS pri zapájaní
súkromného sektora do rozvojovej
spolupráce?
SAMRS sa v spolupráci s MZV SR aktívne
podie¾a na tvorbe koncepcie zapojenia
podnikate¾ských subjektov do ODA SR. 
A to predovšetkým z h¾adiska poznatkov
nadobudnutých pri hodnotení žiadostí 
o dotácie a pri reálnej implementácii pro-
jektov v rozvojových krajinách. Predpok-
ladáme, že v budúcnosti bude SAMRS,
tak ako pri iných projektoch, adminis-
tratívnou jednotkou a bude intenzívne
komunikova• s podnikate¾skou obcou pri
predkladaní žiadostí o podporu projektov
rozvojovej spolupráce.

Magdaléna Vaculèiaková
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO

Zapojenie podnikate¾ov je úèinný spôsob,
ako dosiahnu• rozvojové ciele

Gunter Schall, riadite¾ oddelenia ekonomiky a roz-
voja Rakúskej rozvojovej agentúry. 
Foto: Archív Nadácie Pontis
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Žiaci osemroèného gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti si pri vstupe do triedy vyberajú z vrecúška farebné papieriky. Pod¾a farieb
sa delia do skupín, ja sa pridávam k „èervenej“ skupine. Na lavici má každá skupina pripravenú chirurgickú rukavicu naplnenú
plastovým odpadom. Takto zaèína blok troch vyuèovacích hodín k predmetom geografia, biológia a výtvarná výchova. 

Na interaktívnej tabuli najprv sledujeme prezentáciu amerického
vedca Charlesa Moorea o zneèistení oceánov plastovým
odpadom. Spolu s novými „spolužiakmi“ sa napríklad dozvedám,
že v USA sa použijú 2 milióny plastových fliaš každých 5 minút. 

„Myslíte si, že aj vrchnák z Hnúš•e môže zneèisti• oceán?“
pýta sa ¼udmila Bystrianska, uèite¾ka geografie. Jedna zo žiaèok
následne na tabuli znázoròuje rieènu sie•, ktorá zaèína riekou
Rimavou a postupne sa prítokmi dostáva až do Èierneho mora. 

Hodina biológie zaèína krátkym emotívnym videom o živote
albatrosov na malom tichomorskom ostrove Midway. Idylické
snímky striedajú fotografie màtvych albatrosov a obsahov ich
žalúdkov. Až 80 plastových úlomkov v jednom. Teraz už vieme,
èo predstavovala naplnená rukavica na zaèiatku hodiny. 

Tretia èas• bloku je venovaná výtvarnej výchove a téme inter-
pretácie obrazov. Na interaktívnej tabuli sa objavuje jeden 
z najznámejších obrazov pointilizmu, Nede¾né popoludnie na
ostrove La Grande Jatte od Georges Seurata. O chví¾u ho strieda
takmer identický obraz. Po bližšom skúmaní však zis•ujeme, že
obraz tvoria stovky farebných plechoviek. Takto interpretuje kla-
sické diela americký fotograf a umelec Chris Jordan. Ten je tiež
autorom filmu o albatrosoch.

Hodina konèí praktickou prípravou plagátov, ktoré majú upo-
zorni• na problém plytvania plastových odpadov. Žiaci a žiaèky
kreslia, fotia, pracujú s odpadom, ktorý našli na laviciach 
v rukavici. 

Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti je jednou z 5 škôl na
Slovensku, ktoré sa zapojili do projektu Modelové školy globál-
neho vzdelávania. Projekt koordinuje OZ Èlovek v ohrození.
Zameriava sa na to, akými formami je možné zaèleni• globálne
vzdelávanie do vyuèovania na rôznych typoch a stupòoch škôl. 
V Hnúšti si urèili pre každý roèník nosnú globálnu tému ako napr.
klimatická zmena, rozvojová spolupráca èi svetový obchod.
Snažia sa pritom integrova• tieto témy do viacerých predmetov,
aby si žiaci uvedomili èo najviac súvislostí.

„Dozvedela som sa nieèo nové o tom, èo reálne ovplyvòuje
môj život a prostredie, v ktorom žijem,“ hovorí svoje dojmy 16-
roèná Mirka. Nenásilné vnášanie globálnych tém do tradièných
predmetov a metodická pestros• je jedným z hlavných cie¾ov
projektu.

Globálne témy v netradièných predmetoch
Do projektu modelové školy sú zapojené aj stredné odborné
školy. V Nitre so zameraním na odbor kuchár – èašník. 

Predtým, ako žiaci nastúpia  na prax do kuchyne jedného 
z nitrianskych hotelov, absolvujú krátku teoretickú prípravu. Tá
dnešná je venovaná príprave zemiakov. Okrem základných
foriem prípravy si žiaci na príklade zemiakov uvedomujú

globálne súvislosti – pôvod, spôsoby prepravy, ako pri tom šetri•
energiu.

Na obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne sa snažia zaèleni•
globálne témy do netradièných predmetov ako Náuka o tovare,
èi Mediálna výchova. Pred samotným vyuèovaním si škola vytvo-
rila zoznam vedomostí, zruèností, èi postojov, ktoré chcú 
u žiakov poèas projektu meni•. Na konci projektu by si napríklad
žiaci mali uvedomi•, že ich konanie môže ovplyvni• lokálne aj
globálne záležitosti, èi dokáza• argumentaène podpori• svoj vlast-
ný názor. Týmto cie¾om sú prispôsobené vyuèovacie metódy, ako
aj dôraz na reflexiu a meranie dopadu na žiakov rôznymi forma-
mi. Argumentaèné eseje, názorové škály, fokusové skupiny, èi
dotazníky. 

„Projekt je didakticky premyslený. Nejde len o oduèenie
hodín, ale aj meranie dopadu na našich žiakov,“ hovorí Jana
Andrisová, skúsená uèite¾ka, ktorá sa globálnemu vzdelávaniu
(GV) venuje nieko¾ko rokov. 

Projektové dni na základnej škole
Základná škola v Poproèi si zvolila ako formu zaèlenenia GV do
výuèby projektové dni. 

Cie¾om projektového dòa, zameraného na interkultúrny
dialóg bolo poukáza• na inakos• ako na nieèo prirodzené. Do
celodennej akcie boli zapojení všetci žiaci, aj cudzinci, ktorí
dobrovo¾nícky pôsobia na Slovensku. Škola v Poproèi tak mala
možnos• spozna• tradièné, aj nové menšiny, èi vzdialenejšie
kultúry z Brazílie, èi Japonska. Praktické workshopy zamerané na
výrobky z afrických krajín doplnili pestrú mozaiku.

„Sme základná škola a menšie deti zaujmeme najmä
vytvorením silného zážitku. Aj keï sme tento deò robili v júni,
ešte dnes nám niektorí rodièia hovoria o tom, ako im ich deti
opisovali zážitky. Motivuje nás to,“ hodnotí deò riadite¾ka školy
Božena Mihóková. 

Na škole pripravujú ïalší deò, venovaný potravinám a výžive.
Tentoraz chcú zapoji• aj rodièov, èi miestne obchody.

Každá zo škôl v projekte Modelové školy GV zvolila osobitú
formu, ako spestri• vyuèovanie o aktuálne témy, ktoré sa nás
týkajú. Ich skúsenosti, ako aj konkrétne aktivity budú súèas•ou
pripravovanej publikácie Ako zaèleni• GV do vyuèovania, ktorá
vznikne na prelome rokov 2012/2013. Má pomôc• a inšpirova•
školy na Slovensku, ktoré majú záujem o GV, ale chýbajú im
konkrétne tipy a rady, ako na to. Projekt vyvrcholí zaèiatkom roka
2013, kedy bude publikácia prezentovaná na závereènej konfe-
rencii.

Andrej Návojský
Autor je koordinátor projektu Modelové školy GV na Slovensku

Platforma MVRO v spolupráci s MZV SR organizovala dòa 17. 9. 2012 workshop, ako súèas• série medzinárodných work-
shopov na budovanie kapacít za podpory DEAR support teamu z Európskej komisie. Na podujatí bol predstavený výber
niektorých úspešných projektov globálneho vzdelávania realizovaných na Slovensku, financovaných zo strany EK a spolufi-
nancovaných cez SlovakAid (CEEV Živica, Èlovek v ohrození a SCCD). Ïalší blok programu bol venovaný rekapitulácii
doterajšej implementácie Národnej stratégie globálneho vzdelávania a diskusii o koordinovanom postupe na ïalšie obdo-
bie. Úèastníci sa zároveò mali možnos• zoznámi• so skúsenos•ami z implementácie národnej stratégie GV na príklade 
z Lotyšska prostredníctvom skype konferencie. Z workshopu vyplynulo, že je potrebné podniknú• kroky na intenzívnejšie
zapojenie všetkých aktérov do implementácie akèného plánu stratégie globálneho vzdelávania, a to najmä zo strany 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Workshop – Globálne vzdelávanie 
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Živica – globálne vzdelávanie plné života

Charita už tretí rok motivuje školy ku klimatickej spravodlivosti 

Viete, kto ušil nohavice, ktoré máte na sebe? Kto zbieral kávu, ktorá vonia vo vašej šálke? Alebo ko¾ko síl a peòazí stálo dovies•
èokoládu, ktorú máte najradšej? Živica odpovedá žiakom slovenských škôl aj na tieto otázky. 

Do projektu Slovenskej katolíckej charity „Klimatická spravodlivos•“ sa zapojilo v priebehu takmer troch rokov až 170 škôl. Žiaci
sa v nich uèia o obnovite¾ných zdrojoch aj o klíme na africkom kontinente. Klimatická spravodlivos• vyvrcholí v novembri 2012
medzinárodnou vedeckou konferenciou o dopadoch zmien klímy na obyvate¾stvo v rozvojových krajinách.

Ko¾ko ¾udí nedostalo férovo zaplatené za zber banánu, ktorý ste
si nakrájali do koktejlu? Ako sa pri •ažbe kovu do vášho mobilu
znièilo životné prostredie? Na tieto otázky existujú odpovede,
hoci nie úplne jednoznaèné.

Aj h¾adaním odpovedí môžeme pomaly pomáha• odstraòova•
problémy rozvojových krajín vo vz•ahu ku konzumnej spoloènos-
ti. Najlepšie a najjednoduchšie je zaèa• vzdelávaním a šírením
poznatkov medzi školákov, ktorí majú možnos• osvoji• si už 
v nízkom veku environmentálne správanie sa a vedomosti o globalizácii. 

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica si vytýèi-
lo nieko¾ko cie¾ov, ktoré realizuje v rámci svojich jedenástich pro-
jektov. Snaží sa o zvyšovanie environmentálneho povedomia
detí, mládeže i dospelých, chce motivova• k nekonzumnému ži-
votu, ale aj rozvíja• tvorivos• a ochotu rieši• environmentálne problémy. 

Živica funguje ako mimovládna organizácia, ktorá ponúka
rozlièné vzdelávacie kurzy pre školy, uèite¾ov, žiakov èi
akýchko¾vek záujemcov, ktorí sa chcú dozvedie• viac: „Uèenie
ponímame ako proces, ktorý môže inšpirova• a motivova• ¾udí 
k tomu, aby sa odvážili vykroèi• na cestu objavovania. Objavova-
nia toho, èo robí život skutoène plnohodnotným. Nedávame
koneèné odpovede a riešenia. Skôr sa snažíme pomôc• nájs•
odpovede v každom z nás,“ deklaruje Živica na svojom webe. 

Deti si neuvedomujú, že sa uèia
Otázkou globálneho vzdelávania sa prioritne zaoberajú projekty
Svet v nákupnom košíku a Globálne rozvojové vzdelávanie 
v pohybe. Okrem iných zaujímavých aktivít ponúkajú kurzy
urèené pre pedagógov, ktorí sa na pár dní ocitnú na mieste svo-
jich žiakov a na vlastnej koži si vyskúšajú aktivity, ktoré budú
neskôr sami lektorova•.

„Výchovou detí primeraným spôsobom od útleho veku
môžeme formova• také osobnosti, ktoré si budú uvedomova•, že
globálne problémy sa týkajú každého z nás a treba nájs• na ne
riešenie,“ vraví Danka Facunová, absolventka kurzu Svet v nákup-
nom košíku, uèite¾ka žiakov druhého stupòa na základnej škole. 

V rámci oboch projektov uèitelia získajú materiály na výuèbu,

ktoré potom môžu využi• v škole. Kurzy projektu Svet v nákup-
nom košíku ponúkajú pedagógom didaktické pomôcky v podobe
príruèky a DVD, kurzy Globálneho rozvojového vzdelávania 
v pohybe sú zamerané na vytvorenie multimediálneho
výuèbového softvéru pre interaktívne tabule o rozvojovom
vzdelávaní.

„Zážitkové aktivity, ktoré s de•mi robíme, na ne pôsobia ove¾a
intenzívnejšie, ako suchá prednáška. Aktivity siahajú hlboko do
ich sàdc. Ani si neuvedomujú, že sa nieèo uèia,“ hovorí
Facunová. „Deti sú èasto šokované z toho, že na svete ešte exis-
tuje zneužívaná detská práca. Sú prekvapené z toho, èo sa
nachádza v ich mobiloch. Že za koltánom – surovinou, ktorá je
používaná v elektronike – je skrytá vojna, v ktorej bojujú aj deti,“
dopåòa.

Projekt Svet v nákupnom košíku je realizovaný s finanènou
podporou Európskej komisie a SlovakAid. 

Jana Tutková
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO 

Na zaèiatku septembra sa opä• rozbehli aktivity projektu „Za kli-
matickú spravodlivos• v rozvojových krajinách so zameraním na
subsaharskú Afriku“, ktorý realizuje Slovenská katolícka charita
(SKCH) v spolupráci s Charitou Slovinsko. Projekt finanène pod-
poruje Európska komisia aj SlovakAid.

SKCH sa najprv zapojila do Európskeho týždòa mobility
otvorením výstavy fotografií v bratislavskej Univerzitnej knižnici.
Výstava, ktorú doteraz videli ¾udia v siedmich mestách Sloven-
ska, zobrazuje prostredníctvom máp a fotografií  riziká a dopad
zmeny klímy na obyvate¾stvo subsaharskej Afriky.

Charita tiež distribuovala do 170 škôl zapojených do projektu
sady klimatických kariet, ktoré umožòujú uèite¾om podnieti•
žiakov ku kritickému mysleniu nielen o klimatických zmenách,
globálnom otep¾ovaní, èi obnovite¾ných zdrojoch energie, ale aj
o živote rovesníkov školákov na africkom kontinente.

V priebehu projektu mali tiež žiaci možnos• diskutova• o ži-
vote v rozvojových krajinách s misionárkou Margitou
Kaèányiovou a zdravotnou sestrou Catharine Ririaovou, ktoré
predstavovali projekt Centra pre siroty nakazené HIV/AIDS 
v Adjumani i ïalšie informácie týkajúce sa nebezpeèných chorôb
èi h¾adania obživy v Ugande.

Odkaz žiakov Zemi
Medzi najaktívnejšie školy zapojené do projektu klimatickej
spravodlivosti patrí základná škola v Jakubove. Tamojšie deti píšu
èlánky o životnom prostredí, tematicky zdobia vestibul školy
pod¾a toho, èi sa blíži Deò Zeme, Deò vody, Deò Afriky èi Deò
bez áut. Žiaci dokonca nakrútili krátke video s ich odkazom
Zemi.

Zástupkyòa riadite¾ky Renata Chmelová a jej zverenci sa
snažia prácu s klimatickými kartami využi• aj v mimoškolských
aktivitách. „Naši žiaci majú potrebu overova• si každú informá-
ciu, ktorú si preèítajú na kartách èi v knihách. Stále v nich
rezonuje jarná návšteva spolupracovníèok charity z Ugandy 
a desiatky podnetných, v angliètine zodpovedaných otázok.
Najradšej by teda v škole privítali opä• niekoho zaujímavého 
z Východnej Afriky,“ hovorí Chmelová. 

Božena Baluchová
Autorka je mediálna koordinátorka SKCH

Aktivity z kurzu Svet v nákupnom košíku. Foto: Archív CEEV Živica
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Mária Latalová
pracovala ako dobrovo¾níèka v rámci
Európskej dobrovo¾níckej služby v resocia-
lizaènom centre pre chlapcov z ulice blízko
Nairobi.
Ako by ste definovali dobrovo¾níctvo? Raz
som videla trièko, na ktorom bol nápis: Zvolil
som si to DOBRO VO¼NE. Myslím, že to je

jedna z najkrajších definícií. Sám od seba sa rozhodnú• pre nieèo
dobré k prospechu iných.
Èo vám prinieslo? Vždy, keï sa èlovek nieèoho vzdá, napríklad
pohodlia, má pocit, že mu to bude chýba•. Ale niekedy sa opak

stáva pravdou. Èím viac vecí sa v prospech niekoho vzdáte, o to
viac vám to tí druhí vynahradia v nieèom úplne inom. 
Ako by ste charakterizovali krajinu, v ktorej ste pôsobili? Líšil
sa skutoèný obraz od toho, ktorý je prezentovaný v médiách?
Keòa je krajina neuverite¾ných rozdielov. Èlovek si povie – aká
hrozná chudoba, všade špina, aká ve¾ká nespravodlivos•. Potom
sa dostanete do Mombasy a vidíte neuverite¾ný luxus. Keòa nie
je len chudobná, žijú tam aj ve¾mi bohatí ¾udia. Keòa neznamená
len bezstarostný život na pláži a safari, ale aj závažné problémy
obyvate¾ov. 

Sidónia Gregová
pôsobí ako dobrovo¾níèka v projekte House
of Family v Sihanoukville v Kambodži.
Domov pre HIV-pozitívne siroty a polosiroty
zastrešuje nezisková organizácia Dvojfareb-
ný svet v spolupráci s Vysokou školou
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
Ako by ste definovali dobrovo¾níctvo?
Dobrovo¾níctvo znamená vykonáva• ne-

zištnú službu v prospech druhých bez nároku na akúko¾vek
odmenu. Môj ob¾úbený citát o dobrovo¾níctve znie: Dobrovo¾níci
pracujú bez peòažnej odmeny nie preto, že ich práca je bezcenná,
ale preto, že ich práca je neocenite¾ná. 

Èo vám prinieslo? Okrem toho, že môžem svojou troškou
niekomu pomôc•, má dobrovo¾nícka práca najväèšie blahodarné
úèinky na mòa. Obyèajné slovo ïakujem alebo úsmev mi
prinášajú takú satisfakciu, akú mi žiadne peniaze alebo odmena
nevedia zabezpeèi•.  
Ako sa vám spolupracuje s miestnymi? V House of Family
zamestnávame prevažne Khmérov, ktorí sú prácou na projekte
nadšení, bez nich by nemal šancu fungova•. Žijú s projektom,
ve¾mi im záleží na de•och. Práve takto – prostredníctvom projek-
tov – majú miestni obyvatelia možnos• zapoji• sa do pomoci
vlastnej krajine. 

Barbora Ma•ašová 
pracuje šes• mesiacov v projekte House of
Family, v sirotinci s lieèbou pre HIV-po-
zitívne deti v kambodžskom Phnom Penh.
Ako by ste definovali dobrovo¾níctvo? 
Dobrovo¾níctvo vnímam ako aktivitu
akéhoko¾vek druhu, pri ktorej  èlovek venuje
èas istej sociálnej sfére na základe svojej

inklinácie. Takéto èinnosti sú potom odrazom záujmov každého

jedinca, a preto je táto sféra akoby „kotlíkom“, kde sa zmiešava-
jú osobnostné èrty jednotlivcov s chu•ou urobi• nieèo prospešné
pre spoloènos•.
Èo vám pri práci zlepší náladu alebo urobí rados•? Naš•astie
zažívam každý deò desiatky príjemných momentov, keï sa ku
mne na znak pozdravu rozbehne niektoré z detí. Staèí, ak 
z dia¾ky poèujem slovenské „ahoooy“ s nezamenite¾ným
khmérskym prízvukom a úsmevom.

Tomáš Rusòák 
od septembra 2010 do augusta 2011 pôso-
bil ako uèite¾ telesnej výchovy v saleziánskej
škole v dedine Gumbo v Južnom Sudáne.
Èo pre vás znamená by• dobrovo¾níkom?
Som hrdý na to, že som si to mohol vyskúša•. Rok
strávený v Afrike bol najkrajším v mojom živote.

Na ktorý zážitok spomínate najradšej? Bolo ich to¾ko, že ani
neviem, ktorý mám spomenú•. Od kúpania sa v Níle po jedenie
malých potkanov. Naopak, najhoršia skúsenos• bola, keï som šiel
hra• futbal na pravé poludnie a po pár minútach som si spálil
chodidlá. Tri týždne som v horúèavách ležal v izbe s teplotou. U
nás sa hoja ranky tri dni, tam sú to tri týždne, niekedy mesiace. 
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Alena Belanová
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO

Vyšla príruèka o rozvojom dobrovo¾níctve
Dòa  20. 9. 2012 zorganizovala Platforma MVRO seminár na tému rozvojového dobrovo¾níctva. Hlavným cie¾om bolo predstavi• novú
publikáciu „Slovenský sprievodca rozvojovým dobrovo¾níctvom“, ktorej obsah prezentovali sami autori. Ide o súhrn tipov a rád pre
dobrovo¾níkov aj vysielajúce organizácie. MZV SR totiž spúš•a program, ktorý napomôže budova• kapacity nových odborníkov na
globálne vzdelávanie a rozvojovú spoluprácu, a využi• existujúce kapacity ¾udí so skúsenos•ami z rozvojových krajín. Na príruèke
spolupracovali bývalí dobrovo¾níci, dnes aktívni v globálnom vzdelávaní a tre•osektorových aktivitách, aj ¾udia z univerzitného prostredia.
Celý cyklus rozvojového dobrovo¾níctva pozostáva z prípravnej, implementaènej a hodnotiacej fázy, prièom návratom z rozvojovej kra-
jiny sa dobrovo¾nícka èinnos• zïaleka nekonèí. Èitatelia nájdu v sprievodcovi praktické rady, ktoré môžu využi• pred vycestovaním, aj
poèas samotného pobytu. Dozvedia sa aj to, ako eticky informova• verejnos• o rozvojových krajinách, a ako sa angažova• v globálnom
vzdelávaní po návrate domov.
Vysla• dobrovo¾níkov do rozvojových krajín možno napríklad cez program Mládež v akcii (Európska dobrovo¾nícka služba), alebo cez pro-
gram MZV SR (Program na vysielanie dobrovo¾níkov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci). 
Publikácia o rozvojovom dobrovo¾níctve  je vo¾ne k stiahnutiu v e-knižnici rozvojovej spolupráce na stránke www.mvro.sk. 

Dni dobrovo¾níctva aj s Platformou MVRO
V dòoch 21. – 22. septembra 2012 sa Platforma MVRO po prvýkrát zúèastnila Dní dobrovo¾níctva, ktoré každoroène organizuje OZ
C.A.R.D.O. v spolupráci s regionálnymi koordinátormi. V rámci spoloèného prezentaèného stánku svojich èlenských organizácií (Èlovek
v ohrození, eRko-HKDS, SAVIO), ktoré sa venujú práci s dobrovo¾níkmi a vysielaniu dobrovo¾níkov do rozvojových krajín,  bola
okoloidúcim záujemcom k dispozícii nová publikácia „Slovenský sprievodca rozvojovým dobrovo¾níctvom“, informaèné a vzdelávacie
materiály o rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci poskytovanej slovenskými organizáciami a o programe oficiálnej rozvojovej
pomoci SlovakAid. Na stánku boli prítomní bývalí dobrovo¾níci a dobrovo¾níèky, ktorí  sa radi podelili o svoje skúsenosti z rozvojových
krajín formou „živej knižnice“. 

Práca dobrovo¾níkov je neocenite¾ná
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Z trestu trendom
Príbeh školských záhrad a mladých farmárov a farmárok v Keni
Okná na triedach boli v júli 2011 vybité. Spôsobil to štrajk študentov na strednej škole Gakawa. Jedna skupina študentov však
bola nieèím iná. Bránila školskú záhradu. Kosenie trávy, vytrhávanie buriny a iná starostlivos• o pozemok sú na kenských školách
zvyèajne považované za trest. Preèo sa teda mladí farmári a farmárky postavili proti svojim spolužiakom?

„Po¾nohospodárstvo je v kenskom študijnom pláne povinne
volite¾ným predmetom. Vyuèuje sa raz do týždòa v poobed-
òajších hodinách. Keïže sa predmet vyuèuje pomocou starých
uèebníc, nie je ve¾mi atraktívny,“ popisuje úlohu po¾no-
hospodárstva v kenskom vzdelávacom systéme terénny pracov-
ník organizácie Èlovek v ohrození (ÈVO) Lukáš Zorád a dodáva:
„Absencia akejko¾vek praktickej výuèby, ktorá by študentom 
a študentkám pomohla v živote, je v Keni tvrdo kritizovaná.“ 

V takejto situácii preto nie je prehnané hovori• o úspechu
školských záhrad v podobe, v akej ich od roku 2011 realizuje
Èlovek v ohrození. Študenti sa pod vedením uèite¾a stretávajú
mimo školského vyuèovania a starajú sa o plodiny v záhrade.
Prakticky sa tak uèia, ako by• úspešnými farmármi. „S nápadom
prišiel lokálny partner SEANET. Nám sa ten model zdal dobrý,
verili sme mu,“ približuje zaèiatok projektu Zorád.

Aby zelenina mohla rás• ïalej
Projektu veria aj samotné školy, ktoré vïaka nemu ponúkajú
výživnejšiu a pestrejšiu stravu svojim žiakom. Navyše, v prípade
dobrej úrody si škola z predaja zvyšných plodín môže zavies•
elektrinu èi investova• do opravy budovy.

V aktivite chcú školy pokraèova• aj po skonèení projektu,
založili preto spoloènú asociáciu. Rovnako aj študenti a študen-
tky z klubov udržujú medzi sebou kontakt a vymieòajú si
skúsenosti. „Po¾nohospodárstvo už dávno nie je záležitos•ou
’zaostalého vidieckeho obyvate¾stva‘, ale môže by• spôsobom
života, filozofiou spojenou so starostlivos•ou o krajinu a životné
prostredie všetkých,“ dopåòa Zorád. 

V súlade s touto filozofiou je aj výber plodín na pestovanie.
Namiesto lánov kukurice sa študenti starajú o fazu¾u, kukuricu 
a sladké zemiaky rastúce ved¾a seba. V tomto spolužití si rastliny
vymieòajú živiny a vzájomne sa chránia pred prudkým slnkom.
Záhradu dopåòa napríklad aj chov králikov, sliepok èi kôz.

Projekt, ktorý prebieha od roku 2011, pracuje v súèasnosti 
s jedenástimi školami (devä• stredných škôl a dve základné). Nie
všetky majú svoje záhrady hotové – v troch sa pripravuje
„odovzdávacia slávnos•“ a v dvoch posledných sa záhrada ešte
buduje. Pokraèovanie je podnietené aj záujmom študentov a štu-
dentiek a pod¾a slov ïalšej terénnej pracovníèky ÈVO Anny
Kunovej už dnes kapacity klubov (okolo 35 žiakov) èasto
nepostaèujú. Študenti posledného roèníka sú vedení k tomu, aby
starostlivos• o záhradu odovzdali mladším spolužiakom. A fazule
so sladkými zemiakmi rastú ïalej.

Ivana Rybanská
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO

Dôležitý nie je poèet lavíc, ale gramotnos•
Zaèiatkom septembra si celý svet pripomínal Medzinárodný deò gramotnosti. Slovenská katolícka charita (SKCH) aktívne pracu-
je na odstránení negramotnosti a podpore vzdelávania prostredníctvom projektu Adopcia na dia¾ku®. „Takmer polovica krajín
ovplyvnených konfliktami, je domovinou detí, ktoré nechodia do školy. V subsaharskej Afrike opustí zakládnú školu každý rok
zhruba 10 miliónov detí. A tie, èo ju dochodia, majú väèšinou problémy s poèítaním, èítaním, písaním,“ hovorí Radovan Gumulák,
generálny sekretár SKCH.
Vzdelávanie vïaka pôstnokrabièkovej zbierke
Africká skupina Uwezo nedávno upozornila na fakt, že hoci sa
kvantita poskytovaného vzdelania a poèet škôl v Keni, Tanzánii a
Ugande zvyšuje, kvalita stagnuje. „Niekedy netreba vynaklada•
viac prostriedkov na logistické zabezpeèenie vzdelania a ráta•
postavené školy èi nakúpené lavice, ale zamyslie• sa nad tým, èi
sú v danom regióne kvalifikovaní pedagógovia a v koneènom
dôsledku – èi sú deti schopné èíta• a písa•,“ vysvet¾uje Gumulák.
„Ich koncentrácia na štúdium však priamo závisí od toho, èi sú
zdravé a nakàmené. Ak trpia ochorením AIDS, nemajú dosta-
toène pestrú stravu a do školy by mali chodi• nieko¾ko kilometrov
pešo, je ve¾ká šanca, že uèivo nezvládnu a ostanú negramotné.
Charita sa snaží túto situáciu na severe Ugandy rieši• práve rozvo-
jovým projektom, ktorý je financovaný z vý•ažku pôstnokra-
bièkovej kampane,“ dodáva Gumulák.

Projekt Adopcia na dia¾ku® mieri do Ugandy
Slovenskí darcovia a darkyne sa zo stránky www.charita.sk
pravidelne dozvedajú, ako sú použité financie z pôstnokra-
bièkovej kampane, ktorá na Slovensku prebehla túto jar po prvý
raz. Do konca júna prebiehal v severougandskom meste Adju-
mani monitoring a výber desiatok detí, ktoré by mali do centra
nastúpi•. Situácia v tejto oblasti nie je jednoduchá – v minulosti
oblas• sužovala dlhoroèná obèianska vojna, takmer každú rodinu
postihol vírus HIV a ochorenie AIDS.

„Samotný dom pre desiatky ugandských sirôt bol dokonèený,
momentálne sa pracuje na dostavbe domu pre medzinárodných

dobrovo¾níkov a spolupracovníkov charity. Centrum v Adjumani
bude pozostáva• zo sirotinca, školy, ošetrovne, vývarovne, ne-
bude chýba• ani miesto pre modlitbu a duchovnú obnovu,“
informuje spolupracovníèka SKCH Margita Kaèányiová. Charita
plánuje po dostavaní centra pre HIV-pozitívne siroty rozšíri•
práve na oblas• Adjumani svoj projekt s dlhoroènou tradíciou –
Adopcia na dia¾ku®, aby bolo týmto osirelým chlapcom 
a dievèatám zabezpeèené vzdelávanie.

Božena Baluchová
Autorka je mediálna koordinátorka SKCH

Foto: Archív OZ Èlovek v ohrození

Foto: Margita Kaèányiová
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Kubánsky režim v skutoènosti nemusí vôbec niè. Knižnice síce
akceptuje, ale èasto neakceptuje niè iné. Príkladom je zatknutie
približne 65 disidentov v poslednom augustovom týždni – bez
dôvodu, s preh¾adaním a zabavením všetkých pracovných i iných
dokumentov èi poèítaèov. Zadržanie na štyri dni a prepustenie na
slobodu. Len tak, preventívne.

Zadržaný bol napríklad José Ferrer García, ktorý je význam-
ným èlenom Kubánskej patriotickej únie. Tá má za cie¾ nabáda•
¾udí k uvažovaniu o súèasnom režime a k vyjadrovaniu ich
nespokojnosti.

Okrem ¾udsko-právnych organizácií pôsobia na ostrove
nezávislé vzdelávacie centrá a tiež nezávislá organizácia
právnikov, ktorí poskytujú ¾uïom právne poradenstvo.

Právnik bezplatne
Riadite¾a Kubánskej právnickej asociácie sme chví¾u h¾adali. Túlali
sme sa ulièkami celkom od¾ahlej štvrte Havany, až sme nakoniec
medzi rozpadajúcimi sa domami našli ten s h¾adaným èíslom.
Vošli sme dnu s obavami. Asociácia sa totiž už tri roky pokúša 
o registráciu a tak je tajnou službou celkom iste precízne sle-
dovaná. Ve¾mi jasne to naznaèilo konanie starého muža, ktorý
nám otvoril zamrežované dvere a pozval nás k sebe. Hneï v
úvode zatvoril balkónové dvere a vysvetlil, že všetko je sledované
kamerou. „Ako sa vám páèi Kuba?“ pýta sa. „Ve¾mi,“
odpovedám. „Nám vôbec,“ krúti hlavou a zaèína monológ o
svároch kubánskeho komunizmu. 

„Verejnos• na Kube nepozná svoje práva,“ tvrdí. Organizácia,
ktorú vedie, sa snaží rôznymi spôsobmi posúva• obyvate¾om
ostrova informácie o legislatíve. Natáèajú krátke náuèné videá,
ktoré distribuujú po celej krajine. Okrem toho poskytujú bezplat-
né právne poradenstvo. Pravidelne, každú stredu, sa v obývaèke,
kde teraz sedíme, stretávajú ¾udia s problémami a právnici, ktorí
ich zastupujú pred súdom. Dopyt po ich práci je obrovský,
vznikajú nové centrá, najmä na východe krajiny, kde sú represie
ešte výraznejšie – práve pre nedostatoènú informovanos• a
zložitejšiu komunikáciu. 

Dohady
Zvoní telefón. Wilfredo zdvihne, chví¾u poèúva a pomaly mu
zamàza výraz v tvári. Položí. V skromnej obývaèke je ticho.
„Umrel Oswaldo Payá,“ hovorí. „Pri dopravnej nehode. To nie je
možné. Je to politická vražda,“ zostáva rozrušený.

Vysvet¾uje, že Oswaldo, významný opozièný predstavite¾,
ktorý inicioval projekt Varela (kubánska podoba Charty 77), mal
dopravnú nehodu už pred mesiacom. Vraj mu popisoval, ako ho
sledovalo auto tajnej služby, ktoré nehodu vyprovokovalo.

Vo chvíli, keï ešte nikto nevie, èo sa naozaj stalo, sa o
dopravnej nehode na východe krajiny šíria medzi disidentmi
rôzne dohady. Isté je len to, že šoféroval Španiel Ángel Car-
romero Barrios z Novej generácie ¼udovej strany Španielska a
zomreli dvaja Kubánci. Èi to bola politická vražda alebo španiel-
sky šofér nezvládol riadenie auta, sa pravdepodobne nikdy
nedozvieme. Kubánsky režim si to nechá pre seba.

Medzi disidentmi sa však budú šíri• dohady. V ich duchu sa
niesol aj pohreb a spomienka na Oswalda Payu. Aj návštevy
ïalších Kubáncov, ktorých stretávame.

Rados•
Kolégium nezávislých pedagógov sídli na samom kraji Havany,
kam ani taxikár nepozná cestu. Domèek rozoznávame len pod¾a
knižnice. V kuchyni v zadnej èasti domu si pospevuje pri hrncoch
nízka pani. Keï nás zbadá, víta nás s úsmevom, hoci so smútkom
oznamuje, že manžel – riadite¾ organizácie – je na Oswaldovom
pohrebe.

Kolégium usporadúva kurzy pre deti aj dospelých. Kurzy
anglického jazyka, práce na poèítaèi alebo modelovania a ma¾o-
vania, environmentálnu výchovu èi diskusie o hodnotách v živote
èloveka. Všetko, èo v kubánskych školách nie je, pretože sú
nabité propagandou.

Spolupracovníci Kolégia sú anonymní, majú strach. „Sami si
nemôžeme kúpi• ani materiál na výtvarné kurzy, prosíme o
pomoc známych, dobrovo¾níkov,“ hovorí Rosaria. „O kurzy je
pritom ve¾ký záujem. Anglickú triedu sme museli rozdeli• na dve
skupiny, pretože nemáme dos• poèítaèov,“ vysvet¾uje.

Technika na Kube chýba rovnako ako všetko ostatné. Dováža•
sa nesmie, režim tuší, že príliš ve¾a poèítaèov znamená lepšiu
komunikovate¾nos• problémov, a tým aj možnos• vzbury. Na tie
žiariace oèi, keï som Rosarii darovala obyèajné USB k¾úèe, nikdy
nezabudnem. 

Nádej
Rovnako sa USB k¾úèom tešia aj v západnom mesteèku Pinar del
Río. Spolužitie je ïalšia vzdelávacia organizácia, ktorú Èlovek v
ohrození podporuje prevažne tým, že jej poskytuje techniku.
Vydávajú èasopis v on-line podobe, ktorý sa venuje aktuálnym
kubánskym otázkam.

„Okrem toho sme natoèili nieko¾ko krátkych videí o sku-
toènom živote na Kube, ktoré práve na USB šírime po krajine,“
popisuje aktivity Spolužitia jedna z èleniek.

A aký je skutoèný život? Plný neslobody. Èakania v radoch na
základné potraviny, veèného nedostatku. Plný korupcie, o ktorej
sa nehovorí. Plný reèí o hrdom kubánskom národe, ktorý je však
jednotný už len v nespokojnosti s režimom udržiavaným pri ži-
vote bohatou elitou – bohatou aj vïaka turistom míòajúcim na
Kube doláre v štátnych strediskách.

A disidenti? Tých chodíme aj zo Slovenska podporova• v akti-
vitách, ktoré sú jednoduché, zdajú sa by• bezvýznamné, ale 
v skutoènosti znamenajú ve¾a – nádej na zmenu.

Magdaléna Vaculèiaková
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO
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Na USB k¾úèoch kolujú po Kube videá o práve aj skutoènom živote
Okrem idey mierumilovného boja za slobodu majú kubánski disidenti spoloèné aj to, že u každého z nich má miesto
knižnica, ktorá sa pýší významnými titulmi, predovšetkým o demokracii. „Na Kube nie je niè isté, ale knižnice musia
akceptova•, pretože z nich vyuèujeme,“ hovorí manželka riadite¾a Kolégia nezávislých pedagógov v Havane.

Èlovek v ohrození na Kube

OZ Èlovek v ohrození pôsobí na Kube od roku 2003, keï po tzv. Èiernej jari zaèalo podporova• rodiny politických väzòov.
Od roku 2005 intenzívne spolupracuje s neformálnymi vzdelávacími centrami a nezávislými knižnicami, ktoré sprostred-
kúvajú verejnosti prístup k necenzúrovanej literatúre a informáciám, a ktoré organizovaním vo¾noèasových a vzdelávacích
aktivít umožòujú mladým ¾uïom rozvíja• kritické myslenie.

V posledných dvoch rokoch združenie zaèalo spolupracova• aj s centrami bezplatného právneho poradenstva, ktoré
vznikajú po celom ostrove. Poskytujú právnu podporu verejnosti a podávajú ¾uïom informácie o ich právach a slobodách.
Èlovek v ohrození tiež podporuje blogerov, ktorí využívajú internet a sociálne médiá na uplatnenie svojho práva na slo-
bodný prejav, píšu o rôznych aspektoch života v uzavretom kubánskom režime a pripravujú blogerské kurzy pre mladých ¾udí.

Foto: Magdaléna Vaculèiaková 
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Reprezentant Etiópie Wondiye Fikre Indelbu. Foto: Matej Tabak

Pita Rondao Bulande a Maria Elisa Muchavo z Mozambiku. Foto: Matej Tabak
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Maria Elisa Muchavová – Mozambik
Pre dvadsa•roènú športovkyòu z Mozambiku bola paralympiáda
v Londýne prvou v živote. Maria trpí silnou krátkozrakos•ou, ale
nepotrebuje pri behu navádzaèa. Zrak zaèala stráca• v dvanás-
tich. Zhoršil sa jej do takej miery, že nemohla rok chodi• do školy.
Vrátila sa do nej až po tom, èo jej otec kúpil kontaktné šošovky. 

Beha• zaèala pred troma rokmi. Fascinovali ju atléti, ktorých
sledovala na televíznej obrazovke. Stretla trénera, ktorý žil v rov-
nakej èasti Maputa, ako ona. Ten terajší ju pritiahol do klubu
športovcov s postihnutím. V súèasnosti má 17 èlenov. Popri špor-
tovaní sa stále venuje aj štúdiu. Jej snom je sta• sa novinárkou.
Rada by sa o štyri roky prebojovala na paralympiádu v Brazílii.

Nepovažuje sa za inú, než sú ostatní. „Medzi  ¾uïmi s postihnutím
a tými bez nie je rozdiel. Mali by nás presta• zamyka•, 
a naopak – oslobodi• nás,“ tvrdí Maria Elisa. ¼uïom so zdravotným
postihnutím odkazuje, aby neprestávali sníva• a vyrovnali sa s realitou.

Wondiye Fikre Indelbu – Etiópia
Keï mal Wondiye 10 rokov, hral sa s bombou, ktorá mu v rukách
vybuchla. Odtrhla mu pravé predlaktie a poškodila pravé oko, na
ktoré odvtedy nevidí. Tragédiu mu doteraz pripomínajú èrepiny
v pokožke tváre, v zuboch a na nohách.

Nápad venova• sa športu v òom skrsol poèas olympijských hier
v Sydney v roku 2000, keï sledoval bežecký súboj svojho krajana
Haile Gebreselassieho s Keòanom Paulom Tergatom. Inšpirovali
ho. Zaèal tvrdo trénova•. Najskôr sám, potom so zdravými špor-
tovcami. A minulý rok si vybojoval miestenku na londýnsku pa-
ralympiádu. V behu na 1 500 metrov získal 24-roèný mladík
striebornú medailu.

Atletika je pre neho celý život. Vidí v nej aj svoju budúcnos•.
Chce tvrdo trénova•, sú•aži• a vyhráva•. „V mojej krajine o živote
¾udí s postihnutím verejnos• nevie. Deklarácia OSN ve¾a nezme-
nila. Musíme zvyšova• povedomie verejnosti cez médiá. Na to
však treba peniaze, ktoré nemáme. Snažím sa urobi• svoju èas•.
Ak nemôžem zmeni• svet, neurobím to, ale nebudem si zúfa•,“
hovorí o situácii v Etiópii. V krajine s 80 miliónmi obyvate¾ov má
nejaký druh postihnutia každý ôsmy èlovek.

Veronika Vadovièová – Slovensko
Veronika bola ako die•a od telesnej výchovy oslobodená. So
športovaním sa stretla až v Bratislave na gymnáziu pre študentov
s telesným postihnutím, kde šlo o jeden z povinných predmetov.
Zároveò v škole fungoval klub, ktorý deti viedol k športu. Poèas
prvých mesiacov na gymnáziu bola na lyžiarskom výcviku, ale
poèasie bolo zlé, tak èas trávila stre¾bou. Šla jej ve¾mi dobre, 
a keï sa jej uèite¾ spýtal, èi sa chce stre¾be venova•, súhlasila.

Stre¾ba je pre Veroniku životným štýlom, súèas•ou jej každo-
denného života. Hovorí, že šport ju oslobodil, dostal viac do
spoloènosti, bariéry vníma menej. Sprostredkoval a otvoril jej
svet. Keï ešte nešportovala, bola najmä doma, závislá na
rodièoch. Vïaka športu sa osamostatnila. Žije svoj vlastný život –
taký, aký sama chce.

Verí, že situácia športovcov s postihnutím sa bude meni• k lep-
šiemu na celom svete. Všíma si, že každou paralympiádou rastie
poèet zúèastnených krajín. Aj z Afriky, kde sa ¾udia boja pusti•
hendikepovaných medzi seba. Zlepši• situáciu pomáhajú aj pro-
jekty ako End Exclusion.

Oluwadamilare Adewale – Nigéria
Oluwadamilare hrá tenis na vozíèku. Pripútala ho naò detská
obrna. Je ve¾mi š•astný, že mohol na paralympiáde v Londýne
štartova•. Kedysi si myslel, že keï má postihnutie, nemôže robi•
niè. Vïaka športu sa vrátil do života, cestuje po svete.

„Neverte, že keï máte postihnutie, nemôžete niè robi•. Boh
vás sleduje a vie, aký má plán. Keï si poviete, že sa to nedá,
nedokážete to. Keï vás ¾udia uvidia kona•, pochopia vás 
a pomôžu vám. Keï sa uzavriete do seba, nikto vám nepomôže.
Každý èlovek s postihnutím môže nieèo dosiahnu•. Verte mi,“
odkazuje.  

Matej Tabak
Autor je redaktor Rádia Lumen

Nemá nohu a zrak, ale šport ho vracia do života
Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vyhlásil, že šport je èoraz viac uznávaný ako dôležitý nástroj na dosiahnutie
Miléniových rozvojových cie¾ov. H¾adiská športovísk v Londýne boli poèas paralympiády vypredané. Diváci povzbudzo-
vali športovcov, ktorí èasto okrem zdravotného hendikepu zápasia aj s podmienkami pre šport vo svojej krajine.

Ukonèime vylúèenie

Projekt Ukonèime vylúèenie – Umožnime napåòanie Miléniových rozvojových cie¾ov realizuje slovenská organizácia
eRko v spolupráci s partnermi z Èeskej republiky, Holandska a Rakúska. Trojroèný projekt si kladie za cie¾ informova•
cie¾ové skupiny – novinárov, širokú verejnos• aj politikov o tom, že na svete žije až miliarda ¾udí so zdravotným postih-
nutím a v rozvojových krajinách tvoria až 18 percent populácie. Naplni• Miléniové rozvojové ciele sa podarí iba vtedy, ak
jednou z cie¾ových skupín rozvojových projektov budú aj ¾udia so zdravotným postihnutím.

Na Slovensku od spustenia projektu v minulom roku prebehlo viacero akcií – koncert reggae speváka Shoe Shine Boya 
z Kene, na Medzinárodný deò osôb s postihnutím eRko zorganizovalo flash mob, konali sa workshopy s hrami pre deti,
bola vyhlásená sú•až Kráèajme spolu, ktorej uzávierka je 31. októbra tohoto roka. V októbri sa na Medzinárodnom
maratóne mieru v Košiciach zúèastnil nevidiaci bežec z Kene Henry Wanyoike, v decembri sa bude kona• koncert nevi-
diaceho speváka Sola z Burkiny Faso. Organizácia eRko tiež distribuuje najmä do škôl dokumentárny film Body and Soul
o ¾uïoch s postihnutím v Mozambiku, ktorý bude uvedený aj na festivale Jeden svet a doplní ho diskusia s režisérom a pro-
tagonistami. Viac informácií o projekte nájdete na www.endexclusion.sk.
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Na poli humanitárnej práce sa stále èastejšie diskutuje o
bezpeènosti humanitárnych pracovníkov. Médiá hlásia únosy
èi dokonca úmrtia. Život bez pitnej vody a kultúrneho vyžitia
je každodennou realitou. Podobne ako pocit, že sa môžete
dosta• do rúk povstaleckej skupiny.

Mária Sliacka pôsobila devä• mesiacov ako saleziánska misijná
dobrovo¾níèka v centre pre deti z ulice v kenskom Nairobi.
Neskôr ako projektová manažérka Èloveka v ohrození strávila
mesiac na Haiti, aj nieko¾ko týždòov v Južnom Sudáne.

Jana Fige¾ová pracovala na zdravotníckych projektoch
Trnavskej univerzity v Južnom Sudáne a Vysokej školy zdravot-
níctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Ugande.

Petra Danková má skúsenosti s prácou v oblasti psychosociál-
nej pomoci a so vzdelávacími programami organizácie Jesuit
Refugee Service. Väèšinu èasu strávila v uteèeneckom tábore
Kakuma v Keni, rozbiehala projekty v táboroch pre somálskych
uteèencov v Etiópii.

Eva Zelinová pracuje v Slovenskej katolíckej charite. Dva roky
robila koordinátorku humanitárnej pomoci po zemetrasení na
Haiti. Všetky štyri ženy vykonávajú povolanie humanitárnej pra-
covníèky a uvedomujú si riziká, ktoré prináša.

V teréne èíhajú nebezpeèenstvá
Humanitárne pracovníèky pôsobia v oblastiach, ktoré nie sú sta-
bilné – politicky, ani pokia¾ ide o ekonomické istoty obyvate¾ov.
Práve s tým súvisí riziko, keïže sú vidite¾ne odlišné od miestnych
obyvate¾ov – èasto už len farbou pleti.

„Èlovek z Európy je automaticky vnímaný ako zdroj peòazí, je
teda ¾ahkým a èastým terèom krádeží èi rôznych útokov,“ hovorí
Sliacka. Na ulici v Nairobi zažila situáciu, keï ju chceli okradnú•.
Naš•astie bola v spoloènosti chlapcov zo školy, s ktorými praco-
vala, a tí využili skúsenosti so životom na ulici a krádeži predišli.

Popri bezpeènosti nemožno zabúda• na ochranu zdravia a
hygienu, keïže riziko nákazy je znaèné. „Konzumácia jedla
pripraveného v horších hygienických podmienkach alebo
nedostatoène prefiltrovaná voda sú èastými faktormi ovplyvòu-
júcimi zdravie poèas misie. Imunita sa môže oslabi• aj tým, že
èlovek zrazu zmení stravovacie návyky,“ popisuje Sliacka.

Eva Zelinová pripomína aj výskyt tropických èi infekèných
chorôb, najmä ak ide o humanitárnu prácu bezprostredne po

prírodnej katastrofe. „Na Haiti hrozili v oblasti postihnutej zeme-
trasením neustále ïalšie otrasy èi hurikán, èo by spôsobilo ïalšie škody
– zneèistenie vody a šírenie cholery,” spomína na kritickú situáciu.

Navyše, dianie na Haiti bolo po katastrofe nepreh¾adné. Zeli-
nová viackrát poèula stre¾bu pri dome, v ktorom bývala. „Väèši-
nou to bolo vo veèerných hodinách, v tme sa •ažko hodnotí
situácia. Navyše, naši strážnici neboli ozbrojení, mali sme preto
obavy, èo sa môže sta•,“ vraví.

Nepretržitá práca, minimálne súkromie
Jana Fige¾ová pôsobila v Južnom Sudáne v oblastiach, kde boli
èasté kmeòové nepokoje. Tie s•ažovali pohyb v teréne, už beztak
komplikovaný pre nedostatoènú infraštruktúru. Tá však nie je
dôvodom k predèasnému odchodu z misie. „Misiu by som
opustila v prípade  ohrozenia života po vypuknutí vojny èi
smrte¾nej epidémie, alebo v prípade zlého zdravotného stavu,
ktorý by mi neumožòoval pokraèovanie v práci,“ hovorí Fige¾ová.

Petra Danková už raz musela misiu ukonèi• predèasne. Zhorši-
la sa bezpeènostná situácia a nadriadení usúdili, že jej ako
jedinej žene z cudziny na danom mieste nedokážu garantova•
bezpeènos•.

Ocitla sa aj v situácii, keï musela požiada• o evakuáciu pra-
covníkov, za ktorých zodpovedala. „Takéto rozhodnutia sú vždy
•ažké pre všetkých zúèastnených, ale niekedy doslova zachraòu-
jú životy,“ hovorí Danková. Vyratúva aj ïalšie nároky na huma-
nitárneho pracovníka, ktoré si èasto neuvedomujeme: „V takých-
to podmienkach je vyèerpávajúce i to, že si nemôžete vytvori•
príležitos• na oddych. Èlovek pracuje nepretržite, má minimálne
súkromie a ve¾mi obmedzené možnosti kultúrneho èi športového
vyžitia.“

Božena Baluchová
Autorka je mediálna koordinátorka SKCH

Situácia v najväèšom uteèeneckom tábore v Dadaabe nie je 
priaznivá ani po vyše roku od vypuknutia hladomoru. Organizá-
cia Èlovek v ohrození vo verejnej zbierke SOS SUCHO V AFRIKE
vyzbierala 16-tisíc eur, vïaka ktorým doteraz zabezpeèila 39 200
denných dávok vody pre uteèencov.

Obyvate¾ov tábora však nesužuje len neustály nedostatok pit-
nej vody zvyšujúci riziko rozšírenia cholery. Pre nedostatok
uèite¾ov vyše 70 percent detí nenavštevuje školu. Mnohé rodiny
v tábore èelia násiliu, sexuálnemu ob•ažovaniu, diskriminácii a
prežívajú v biede.

„Nechcem ži• v stane celý život, aby moje deti vyrastali v
chlade. Žijeme ve¾mi biedne a mám pocit, akoby som stratila
všetko,“ hovorí Luley, 19-roèná matka dvoch detí. Somálsko

opustila pred rokom, keï neistota v krajine už bola na nevydržanie.
Na cestu sa vybrala aj s dobytkom, avšak ten èoskoro zahynul.

Natrafila aj na zlodejov, ktorí jej ukradli všetky cennosti. Teraz je
pre Luley najväèšou výzvou vychova• svoje dve deti. Sama nevie,
èi jej muž ešte žije.

Spolu s Luley žije v doèasných stanoch v Dadaabe ïalších
130-tisíc uteèencov. Organizácia Èlovek v ohrození vïaka vy-
zbieraným prostriedkom z už ukonèenej verejnej zbierky SOS
SUCHO V AFRIKE presunula 3600 eur do Dadaabu partnerskej
organizácii Lutheran World Federation, ktorá za ne postaví dve
trvalé obydlia pre uteèencov.

OZ Èlovek v ohrození
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Rozhodnutie odís• z krajiny môže zachráni• život

Dadaab: Doèasný život v tábore sa mení na trvalý 

Foto: Eva Zelinová (SKCH)

Zóny priate¾ské k de•om v sýrskom konflikte

Nepokoje v Sýrii trvajú od marca 2011 a pod¾a odhadov
OSN potrebuje humanitárnu pomoc až 1,5 milióna
sýrskych obyvate¾ov. Do okolitých krajín utieklo viac ako
120-tisíc ¾udí. Na úteku pred konfliktom je už viac ako
50-tisíc detí. 
Slovenský výbor pre UNICEF vyhlásil humanitárnu
zbierku pre Sýriu. Finanènú pomoc môžete poukáza•
na úèet Poštovej banky: 20219886 / 6500, variabilný
symbol: 0412.
Vïaka spolupráci s partnermi pôsobí UNICEF aj priamo
v Sýrii, kde distribuuje najmä detskú stravu, hygienické
sady, hraèky, prikrývky èi matrace. Ïalej UNICEF
pomáha de•om a ich rodinám v Jordánsku, Turecku,
Libanone a Iraku. Okrem humanitárnej pomoci èi
vakcinácie zabezpeèuje UNICEF kurzy pre rodièov a v
uteèeneckých táboroch vytvára tzv. Zóny priate¾ské 
k de•om, v ktorých sa môžu bez strachu hra•.
Ïalšie informácie o aktivitách UNICEF na pomoc
sýrskym obyvate¾om nájdete na www.unicef.sk.
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Migranti najlepšie vedia, èo ich krajina potrebuje

Z
au

jím
av

é 
pr

oj
ek

ty

Pod¾a prieskumu Inštitútu pre verejné otázky na rozdiel od
západoeurópskych krajín prichádzajú na Slovensko hlavne
vysokokvalifikovaní a kvalifikovaní migranti. Mnohí však
nenájdu adekvátne uplatnenie a pracujú ako kuchári, èašníci
èi šoféri. Európsky projekt CoMiDe presadzuje zapojenie
týchto migrantov do rozvojovej spolupráce, vïaka èomu by sa
mohli uplatni• vo svojej profesii, a napomôc• tak boju proti
chudobe. 

Cie¾om snahy o prepojenie migraènej politiky s rozvojovou
spoluprácou je zvýšenie efektívnosti rozvojovej spolupráce a aj
využitie potenciálu, ktorí migranti z tretích krajín ponúkajú.
Vychádzame pri tom z predpokladu, že migranti poznajú
pomery v krajine pôvodu lepšie ako externí pracovníci z
mimovládnych organizácií, ktorí do tretích krajín prichádzajú
realizova• projekty. Migranti môžu nielen pripravi• kvalitnejšie
projekty, ale ich aj lepšie realizova•. Mimovládne organizácie
totiž bežne na realizáciu aktivít projektu najímajú miestne orga-
nizácie, pretože nemajú kapacity na terénnu prácu alebo
nedokážu presvedèi• dostatok miestnych obyvate¾ov na aktívne
zapojenie sa do projektu.

Prepojenie migraènej a rozvojovej politiky sa môže realizova•
dvomi spôsobmi - stanovením migrácie ako k¾úèovej témy rozvo-
jovej politiky a urèením rozvojovej spolupráce ako zásadnej
oblasti v migraènej politike. Zhodli sa na tom zástupcovia
tretieho sektora aj vládnych inštitúcií a ve¾vyslanectiev na stret-
nutí v rámci európskeho projektu CoMiDe (Initiative for Migra-
tion and Development), ktorý spája partnerov 4 európskych kra-
jín: Slovenska, Slovinska, Rakúska a Talianska. Jeho cie¾om bola
prezentácia možností a výhod prepojenia rozvojovej spolupráce
s migraènou politikou a výmena skúseností medzi krajinami
Európskej únie.

Prínosnejšie než návrat domov
Pozitívnym príkladom v zapájaní migrantov do rozvojovej

spolupráce môže by• Fínsko. „Na tento rok vyèlenilo 0,56 per-
centa HDP na rozvojovú pomoc. Ve¾mi aktívne v tejto oblasti sú
u nás organizácie, ktoré združujú migrantov. Tí tvoria 3,1 per-
centa obyvate¾stva, najviac je Rusov, potom migrantov z pobalt-

ských krajín a Somálèanov. Práve Somálèania sa najviac zaujíma-
jú o pomoc svojej domovine,“ uviedla Henna Knuuttilaová z
Ve¾vyslanectva Fínskej republiky v Bratislave, pod¾a ktorej má
prelínanie migraènej politiky a rozvojovej spolupráce prispie• 
k zníženiu chudoby v rozvojových krajinách.

Slovensko realizovalo nieko¾ko rozvojových projektov so
zapojením migrantov v Afganistane. „Afganci, ktorí žijú na
Slovensku nieko¾ko desiatok rokov, manažovali napríklad projekt
Slovenskej technickej univerzity èi Spoloènosti ¾udí dobrej vôle.
Využili pritom jazykové znalosti, odbornú kvalifikáciu a kontakty,
pripravili zmysluplné projekty a úspešne ich ukonèili,“ uviedol
Afganec Mohammad Azim Farhadi, koordinátor dvoch rozvo-
jových projektov v Afganistane.

V rámci projektov, ktoré sám realizoval, sa venoval médiám.
„Obnovili sme televíziu v mojom rodnom meste Kunduz. Školili
sme afganských novinárov na Slovensku aj v Afganistane. Myslím
si, že to bolo prínosnejšie, ako keby som sa vrátil domov,“
doplnil.

Potenciál migrantov s trvalým pobytom tiež možno využi• pri
tlmoèení alebo komunikácii s uteèencami a zahraniènými štu-
dentmi. 

Jana Murínová
Autorka je koordinátorka aktivít SDI

SOS Južný Sudán – film o pomoci Slovenska najmladšiemu štátu sveta
Slovenské mimovládne organizácie pôsobia na území Južného
Sudánu už dlhé roky. Vïaka odhodlaniu robia dobré meno
Slovensku a zlepšujú životnú úroveò Juhosudánèanov. Presne
o tom je film novinárky Martiny Utešenej SOS Južný Sudán. 

Aký bol váš pocit pri prvej návšteve Južného Sudánu?
Ve¾mi silný. Chcela som tam ís• už dávno, ale pre vojnu to nebolo
možné. Tešila som sa iniciatíve MZV SR, ktoré si uvedomovalo, že
aktivity Slovákov v Južnom Sudáne sú významné a naša verejnos• 
o nich niè nevie. Samozrejme, mala som aj strach, prišli sme v èase,
keï v krajine zatýkali novinárov a v oblastiach nakrúcania vypukli
pred naším príchodom násilnosti.

Aké je hlavné posolstvo filmu?
Ukáza•, že na Slovensku máme silné a odvážne organizácie, ktoré
niè neodradí od pomáhania druhým.

Aký je váš poh¾ad spoza kamery na slovenskú pomoc v krajine?
Všetky slovenské organizácie, ktoré nám dovolili pozrie• si ich akti-
vity, majú v Južnom Sudáne skvelé projekty. Najkrajšie je to, že aj keï
je každý z nich iný, napríklad škola, nemocnica, po¾nohospodársky
projekt, organizácie spolupracujú, pomáhajú si navzájom. Sme pred-
sa malá krajina a nemáme obrie organizácie, ktoré dokážu všetko.
Výnimkou je len jedna slovenská organizácia, ktorá nás na svoj pro-
jekt nepustila. Verejnos• sa tak nemá možnos• dozvedie•, èo presne
z verejných zdrojov pre ¾udí v Južnom Sudáne robia. To mi bolo
trochu ¾úto.

Ako sa vám nakrúcalo? Ako na kameru reagovali miestni oby-
vatelia? 
Výborne, miestni ¾udia sa kamery nebáli. Aj keï ju nepoznali,
ochotne sa  nechali natoèi•. Keï potom videli „chodiace obrázky“,
bol to pre nich neuverite¾ný zážitok.

Mali ste pri natáèaní sama chu• pomáha•?
Mala som chu• zahodi• kameru, vyhrnú• si rukávy a okamžite sa
pusti• do práce. Problémom je, že nie som lekár. Moja misia je iná.

Splnili ste ju? 
Áno. Vznikol film, ktorý povie verejnosti to, èo chcel.

Film odvysielala televízia TA3. Aká bude jeho ïalšia cesta?
Odvysielajú ho regionálne televízie a festivalovú premiéru bude ma•
na festivale Jeden Svet. Ak by mal ktoko¾vek záujem o dodanie filmu
na DVD, nech sa na mòa obráti.

Magdaléna Vaculèiaková
Autorka je spolupracovníèkou Platformy MVRO

Foto: Jana Murínová

Foto: Archív Martiny Utešenej
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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

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 30 organizácií (24 riadnych èlenov 
a 6  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/zapojte-sa-/klub-
priatelov.

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

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: Božena Baluchová, Alena Belanová, Nora Beòáková, Andrea Girmanová, Erik Kapsdorfer,

Matúš Krèmárik, Veronika Kurinová, Jana Murínová, Andrej Návojský, Lenka Nemcová, Ivana Rybanská, Maroš Szücs, Matej Tabak, Jana Tutková
Grafika a dizajn: Jana Šimová, Tlaè: Daniel Kolek KOLDO

Neprešlo jazykovou úpravou. 

Fotografia na titulnej strane: „Triedenie zelenej kávy v Etiópii“, Addis Abeba, Etiópia, 2011, Foto: Ján Janoška

Bulletin bol vydaný v rámci projektu „Koordinácia odbornej spolupráce mimovládnych rozvojových organizácií v záujme zvyšovania efektívnosti  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/kodexy/kodex/uplne-znenie-kodexu). 
Svoje komentáre a výhrady môžete zasla• na: kodex@mvro.sk.
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