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Obsah Rozvojové dni na Slovensku budú 16. – 19. októbra
Jeseò 2013 sa bude nies• v znamení 10. výroèia vzniku programu oficiálnej
rozvojovej pomoci SlovakAid ako aj vzniku Platformy MVRO.  Pri tejto príleži-
tosti sa bude 16. a 17. októbra kona• na MZVaEZ SR konferencia „10 rokov
pod logom SlovakAid: Vízia rozvojovej spolupráce vo svete“, urèená pre
odbornú verejnos• a diplomaciu.
Platforma MVRO bude organizova• unikátne podujatie zamerané na rozvojovú
problematiku pre širokú verejnos• s názvom „Rozvojový deò: Slovensko
pomáha vo svete už viac ako 10 rokov“.
V Starej tržnici v Bratislave sa 18. októbra môžete teši• na atraktívny celoden-
ný program, napríklad na tvorivé dielne pre deti a školy, rozvojovú kuchyòu,
ve¾trh práce, prezentáciu rozvojových projektov, výstavu fotografií, premietanie
filmov a benefièný koncert.
Ïalšími zo sprievodných podujatí budú Afriktivity – autorský fotograficko-
dokumentárny projekt fotografov Zuzany Halánovej a Daniela Laurinca, ktorý
mapuje aktivity slovenskej rozvojovej spolupráce v Keni. Verejnos• si bude
môc• pozrie• inscenáciu Zachráò si svojho Afrièana v Divadle Lab DF VŠMU. 

Rozpoèet EÚ na rozvojovú spoluprácu

3. roèník fotosú•aže ¼udské práva v rozvojovej spolupráci
Amatérski i profesionálni fotografi majú aj v tomto roku možnos• zapoji• sa do
fotosútaže ¼udské práva v rozvojovej spolupráci. Tretí roèník bude spustený 
6. júna a potrvá do 9. septembra 2013. Do naplnenia Miléniových rozvo-
jových cie¾ov (MDGs) ostávajú necelé tri roky a aj v tomto roku budú sú•ažné
fotografie poukazova• na prepojenos• medzi ¾udskými právami a jednotlivými
rozvojovými cie¾mi. Výstava 30 najlepších fotografií bude opä• putova• sloven-
skými mestami. Vaše fotografie z menej rozvinutých krajín sveta môžete prih-
lási• prostredníctvom webstránky fotosutaz.mvro.sk. 
Fotosú•až je organizovaná Platformou MVRO a PDCS, o.z. v rámci projektu
„V4 Aid - United Support for MDGs“ podporeného Európskou komisiou a kofi-
nancovaného SlovakAid.

Aj v novembri si zvolíme trvalo udržate¾ný životný štýl
Nový roèník Týždòa globálneho vzdelávania (Global Education Week) sa usku-
toèní v termíne od 16. 11. do 24. 11. 2013. Je to iniciatíva Rady Európy 
a sústreïuje sa na zavádzanie praktík globálneho vzdelávania do formálneho
a neformálneho vzdelávania. Mottom roku 2013 je „Zvo¾te si trvalo
udržate¾ný životný štýl”. Národným koordinátorom iniciatívy je Platforma
MVRO. Viac informácií bude zverejnených na www.mvro.sk v priebehu
októbra 2013.

Vedúci predstavitelia EÚ rokovali 7. a 8. februára 2013 v Bruseli o výške
Viacroèného finanèného rámca EÚ na roky 2014 – 2020, súèas•ou ktorého je
aj rozpoèet na rozvojovú spoluprácu. Po neúspešnom novembrovom summite
sa na zasadnutí Európskej rady dohodli na rozpoète, ktorý tvorí podstatné 
14,7-percentné zníženie výdavkov na vonkajšiu èinnos• EÚ v porovnaní 
s pôvodnými návrhmi Európskej komisie. Napriek snahám európskych
mimovládnych organizácií združených v konfederácii CONCORD sa vyšší
rozpoèet na rozvojovú spoluprácu nepodarilo presadi•. V nasledujúcich me-
siacoch sa bude rokova• o jednotlivých nástrojoch na financovanie rozvoja za
hranicami Európskej únie.

Rozvojová spolupráca
jar 2013
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Od rozvojového ku globálnemu 

Exkurzia pre zaèínajúcich novinárov pre životné prostredie. Foto: Archív
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj

Tréning trénerov. Foto: OZ Èlovek v ohrození

Hlavou mi preblesklo, ako som pred ôsmimi rokmi zaèínal s pro-
jektmi GV a tešil som sa, ak sa v škole našiel uèite¾ alebo uèite¾-
ka, ktorí si našli èas na oduèenie aspoò jednej vyuèovacej hodiny
o chudobe. 

Pritom história globálneho vzdelávania na Slovensku je 
v porovnaní so západoeurópskymi krajinami relatívne krátka.
Pred desiatimi rokmi vychádzalo rozvojové vzdelávanie z potre-
by zlepši• informovanos• o rozvojovej problematike, získa• tak
podporu širokej verejnosti a prípadne ju zmobilizova• pre aktívny
prístup k rozvojovým témam.

Prvé podporené projekty (najmä v školách) možno zaradi• do
oblasti rozvojového vzdelávania (RV). Chýbal však globálny
rozmer, projekty boli úzko prepojené najmä s rozvojovými téma-
mi ako rozvojová pomoc, chudoba, Miléniové rozvojové ciele.
Nezdôrazòovalo sa prepojenie globálnych tém s naším
prostredím. 

V posledných štyroch rokoch však prebieha diskusia o jas-
nejšom definovaní globálneho vzdelávania, ktoré je ove¾a širším
vzdelávacím konceptom ako rozvojové vzdelávanie.

Národná stratégia a jej dopad

V roku 2010 sa zaèal proces tvorby Národnej stratégie globál-
neho vzdelávania na Slovensku iniciovaný Ministerstvom
zahranièných vecí SR. Proces koordinovala Platforma MVRO. 

Stratégia je výnimoèným dokumentom vo viacerých rovinách.
Prvýkrát jasne zadefinovala ciele, princípy a obsah globálneho
vzdelávania. Pre formálne vzdelávanie na základných, stredných
a vysokých pedagogických školách ustálila pojem globálne
vzdelávanie ako široký pedagogický koncept, ktorý sa zameriava
na rozvoj zruèností a postojov žiakov a študentov. GV sa prezen-
tuje ako „iná“ súèasná optika nazerania na obsah vzdelávania.
Nedefinuje sa ako nová téma, skôr zdôrazòuje globálne súvislosti
v jednotlivých vyuèovacích predmetoch.  

Ak sa dnes v dejepise objaví téma zámorských objavov, väèši-
nou sa prezentujú základné fakty. Väèšina z nás zrejme vymenu-
je názvy lodí Krištofa Kolumba, významných moreplavcov a to,
že zemiaky naozaj nie sú tradiènou slovenskou plodinou.

Globálne vzdelávanie sa snaží prinies• širší poh¾ad – dopady
zámorských objavov na miestne kultúry, zrod kolonializmu, zák-
lady globalizácie, èi eurocentrický poh¾ad na dejiny. Takýmto
spôsobom sa samotná dejepisná téma nestráca, len sa na òu na-
zerá „globálnou optikou“.

Stratégia však pracuje aj s termínom rozvojové vzdelávanie.
Viaže sa k vysokým školám nepedagogického charakteru, 
k rozvojovým témam a príprave rozvojových pracovníkov.

Práve toto terminologické odlíšenie je v slovenských pod-
mienkach výnimoèné a jasne definuje obsah GV a RV. Stratégia
tiež pomenúva kroky k zaèleneniu GV do neformálneho vzdelá-
vania èi informovania verejnosti.

Dopad stratégie najlepšie vidie• v oblastiach, v ktorých je GV

úplne novou témou. V neformálnom vzdelávaní sa globálne témy
stávajú súèas•ou prípravy novej stratégie pre prácu s mládežou,
kde sa objavuje téma Mládež a svet. GV bude tiež súèas•ou
národného projektu Praktik, ktorý sa zameria na prípravu profe-
sionálnych i dobrovo¾níckych pracovníkov s mládežou. 

Stratégia tiež pomohla zadefinova• výzvy SlovakAid, ktoré
smerovali k vytvoreniu konkrétnych zdrojových materiálov 
k rôznym vyuèovacím predmetom. Aj vïaka tomu majú dnes
uèitelia a uèite¾ky na druhom stupni základných škôl k dispozícii
príruèky k predmetom geografia, umenie a kultúra, obèianska
náuka a matematika. Pripravujú sa tiež materiály pre dejepis 
a biológiu.

Metodicko-pedagogické centrá realizujú prvé akreditované
kurzy GV na Slovensku. Na Trnavskej univerzite bol vytvorený
kurz reflektujúci rozvojové vzdelávanie pri príprave budúcich
rozvojových pracovníkov.

Ako ïalej?

K¾úèovým pre rozvoj GV bude intenzívnejšie zapojenie minister-
stva školstva. GV je ministerstvom stále vnímané ako „nechcené“
die•a. Chýba väèšia podpora školám, systémové zaèlenenie GV
do vzdelávacích programov èi financovanie tvorby materiálov.

Je prirodzené, že výzvy SlovakAid, ktoré sú jediným domácim
financovaním projektov GV, sa budú èoraz viac zameriava• na
podporu projektov skôr z oblasti rozvojového vzdelávania. Mi-
nisterstvo zahranièných vecí logicky nemá záujem o rozvíjanie
GV ako pedagogického konceptu. Zásadnou úlohou teoretikov 
i praktikov GV je teda väèšia advokácia témy GV na ministerstve
školstva a jej priamo riadených organizáciách.

Na Slovensku sa GV venujú predovšetkým organizácie pôso-
biace v rozvojovej spolupráci. Logicky preto dochádza k prepá-
janiu týchto dvoch oblastí a GV sa èasto stáva skôr podporným
mechanizmom pre rozvojovú spoluprácu. Úlohou GV je však
naopak rozvojovú spoluprácu kriticky reflektova•. Preto je
dôležité jasnejšie oddeli• GV od rozvojových tém a zdôrazni•
prepojenie s naším okolím a konaním na Slovensku.

Novou výzvou je meranie kvality a dopadu GV na zruènosti 
a postoje žiakov a žiaèok. Na Slovensku sa realizovali desiatky
projektov v školách, ani v jednom sa však dostatoène „nemeral“
dopad. Vieme, èo to prinieslo žiakom? Zlepšili sa zruènosti
uèite¾ov v inovatívnych metódach? Sú školy aktívnejšie, globálne
zodpovednejšie?  

Nadácia Milana Šimeèku realizuje trojroèný projekt Kvalita 
a dopad globálneho vzdelávania v školách, ktorý sa venuje
práve týmto otázkam. Pre Slovensko pripravuje adaptovanie 
a testovanie metodického materiálu How do we know it´s work-
ing zameraného na zmenu postojov žiaèok a žiakov. 

Andrej Návojský
Autor je projektový manažér v Nadácii Milana Šimeèku

Nedávno som sa zúèastnil konferencie k projektu Modelové školy globálneho vzdelávania na Slovensku, ktorý som koordinoval 
v OZ Èlovek v ohrození. Štyri školy z Hnúšte, Poproèa, Dolného Kubína a Nitry prezentovali spôsoby, ako zaèlenili globálne vzdelá-
vanie (GV) do ich života. Napríklad spojením troch rôznych predmetov jednou témou GV na gymnáziu, zapojením takmer všetkých
pedagógov do vyuèovania GV na obchodnej akadémii, témou globalizácie a multikulturalizmu v praktickej príprave kuchárov na
odbornej škole èi zapojením celej komunity v príprave projektových dní GV v základnej škole v malej zastrèenej dedinke.
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e Aktivity slovenských mimovládnych organizácií
v rámci projektov globálneho vzdelávania 
Výzvy, ako zaèleni• globálne vzdelávanie do vzdelávacieho procesu na všetkých stupòoch, sa chopilo
viacero mimovládnych organizácií. Pozreli sme sa na aktivity niektorých z nich. Zaujímali nás prvé
skúsenosti, problémy a ïalšie plány v tejto oblasti. 
CEEV Živica – Vieme, v akom svete žijeme?
Svet sa èoraz viac podobá dedine, v ktorej všetci žijeme vo
vzájomnom úzkom prepojení. „Možno si ani neuvedomujeme,
že sme denne závislí od èinností a práce druhých ¾udí. Zaèína sa
to hneï ráno s prvou šálkou kávy, kakaa alebo pomaranèového
džúsu, ktoré pochádzajú z Južnej Ameriky a Afriky. Používame
znaèkové obleèenie, ktoré je vo väèšine prípadov vyrobené 
v Ázii, telefonujeme cez mobil, na ktorého výrobu bolo
použitých 30 druhov vzácnych kovov vy•ažených v Indonézii,
Kongu alebo Èíne,“ vysvet¾uje realitu súèasného sveta obèianske
združenie Živica. Vnímame ju však takto aj my ostatní? A ak áno,
vieme, kto a za akých podmienok vyprodukoval tieto pre nás
bežné veci každodennej spotreby? Premýš¾ame o tom, ako sa 
v našich životoch prejavuje globalizácia? 

Odpovede aj na tieto otázky sa Živica pokúsila sprostredkova•
v uplynulých troch rokoch študentom a uèite¾om druhého stupòa
základných a stredných škôl v rámci projektu Svet v nákupnom
košíku. „Projekt sa síce dotýka rôznych problémov, ale všetky
majú spoloèného menovate¾a - dopady našej spotreby a dôsled-
ky nerovnomerne nastavených globálnych vz•ahov pre oby-
vate¾ov chudobných krajín,“ hovorí Juraj Hipš z Centra enviro-
mentálnej a etickej výchovy Živica.

Na sedemnástich trojdòových kurzoch v priebehu trvania pro-
jektu vyškolila Živica 363 uèite¾ov a oduèila 89 seminárov pre
vyše 1600 študentov základných a stredných škôl. Metodické
materiály k problematike globálneho vzdelávania rozšírila 
o príruèku pre uèite¾ov s názvom Komu patrí svet. Súèas•ou pro-
jektu bola aj interaktívna putovná výstava Svetový supermarket,
ktorá bude putova• po slovenských základných školách ešte aj 
v priebehu tohto roka.  Žiaci vyšších roèníkov si v rámci nej môžu
napríklad zváži• svoje obleèenie a zisti•, ko¾ko vody sa spotrebo-
valo na jeho výrobu. 

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj pripravu-
je medzinárodný vzdelávací projekt 
Je možné vzdeláva• o globálnych témach na základných a stred-
ných školách bez toho, aby sme žiakom pridávali do rozvrhu
hodín nový predmet zameraný na túto problematiku? V Sloven-
skom centre pre komunikáciu a rozvoj (SCCD) si myslia, že áno,
a pracujú na spôsobe, ako globálne témy dosta• do výuky už exis-
tujúcich predmetov – napríklad na hodinách angliètiny alebo
dejepisu.

„V osnovách sa nachádza napríklad téma „clothes“. V mate-
riáloch bude spracovaná z poh¾adu globálnych vz•ahov v odev-
nom priemysle v súvislosti so žiakmi samotnými a s konzumnou
spoloènos•ou, ktorej sú súèas•ou,“ približuje zámer, ako obohati•
vyuèovanie angliètiny o túto dimenziu, projektový manažér
rozvojových a vzdelávacích projektov Peter Ivaniè.

„Z metodického h¾adiska sa budeme usilova• v èo najväèšej

možnej miere aplikova• metódy participatívneho vzdelávania.
Žiakov sa budeme snaži• rôznymi spôsobmi dosta• „do deja“ tak,
aby sa s daným problémom dokázali stotožni• a pochopili, akú
úlohu v òom zohrávajú oni. Využijeme napríklad rolové hry.
Následne ich privedieme k reflexii, ktorej cie¾om bude zmena ich
postojov. Èi už si kúpia menej džínsov do roka alebo budú
preferova• znaèky, ktoré deklarujú zodpovedný prístup pri
výrobe svojich produktov. Pritom všetkom však nezabudneme
ani na praktizovanie angliètiny,“ vysvet¾uje Ivaniè. 

Najèerstvejšou aktivitou mimovládky je medzinárodný vzdelá-
vací projekt Global E-learning, na ktorom participuje SCCD so
svojimi partnermi zo Slovenska, Rakúska a Nemecka. Na interne-
tovej stránke www.monda.eu by mala zaèiatkom budúceho roku
vzniknú• betaverzia jedenástich vzdelávacích modulov v de-
viatich jazykoch na témy ako ¾udské práva, obèianska spoloènos•,
rozvojová spolupráca èi kritické myslenie.

V module ¾udské práva by sa mal napríklad návštevník
dozvedie• nielen to, aké ¾udské práva poznáme, èi ako ich
delíme, ale aj to, aké má možnosti reagova•, ak sú jeho práva
porušované, na aké inštitúcie sa obráti• a ako za svoje práva bojo-
va•.

Cie¾om tohto projektu pod¾a Ivanièa je, aby aj širšia verejnos•
získala znalosti o globálnych otázkach, ktoré sa jej v nejakom
zmysle týkajú. „Návštevníci budú môc• modulmi prechádza•
pod¾a chuti, robi• si kvízy èi praktické úlohy, komunikova•
navzájom vo fóre, posiela• si krátke správy, zahra• si rôzne
jednoduché hry alebo stiahnu• populárno-náuèné aplikácie do
smartfónov,“ objasòuje fungovanie portálu Ivaniè.

Èlovek v ohrození upozoròuje na slabú spoluprácu 
s ministerstvom školstva
V obèianskom združení Èlovek v ohrození (ÈVO) majú s globál-
nym vzdelávaním už viac ako desa•roèné skúsenosti. Koordinátor
projektu WorldClass Teaching – Uèíme (sa) v globálnych súvis-
lostiach Lukáš Zajac momentálne spolu so svojimi britskými,
rakúskymi a po¾skými partnermi pracuje na integrácii princípov 
a obsahu globálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho
systému na stredných školách.

„Spoloène s dvadsiatimi vybranými uèite¾mi a pedagogickými
odborníkmi, pripravíme metodické materiály k predmetom
geografia, dejepis, anglický jazyk, obèianska náuka a umenie 
a kultúra, v ktorých budeme h¾ada• globálne súvislosti,“ približu-
je najnovší projekt  Zajac. V minulosti už OZ ÈVO podobné
príruèky vydalo pre základné školy. 

Ïalším projektom z dielne ÈVO boli Modelové školy globál-
neho vzdelávania. „Poèas posledného roku sme sa snažili zaèle-
nenie obsahu globálneho vzdelávania rôznymi formami experi-
mentálne overi• na piatich školách rôzneho zamerania a stupòa.
Úspešne sa nám tento cie¾ podarilo dosiahnu• na štyroch
školách,“ hovorí koordinátorka projektu Elena Mo•ovská.

V projekte sa podarilo vyškoli• 90 uèite¾ov, ktorí vytvorili 36
vlastných námetov globálneho vzdelávania. Svoje skúsenosti 
z projektu zhrnuli do publikácie, ktorá môže by• inšpiráciou pre
ostatné školy na Slovensku.

Momentálne pracuje Mo•ovská ako koordinátorka projektu
Globálne vzdelávanie on-line, ktorý je zameraný na druhý stu-
peò základných škôl. „Cie¾om tohto projektu je vytvori• aktivity
globálneho vzdelávania priamo použite¾né na vyuèovaní v pred-
metoch biológia a dejepis,“ upresòuje. V budúcnosti sa 
v Èloveku v ohrození plánujú zamera• viac na globálnu dimen-
ziu v predmetoch a klás• menší dôraz na tematicky vypracované
príruèky.

Zajac i Mo•ovská sa pri realizácii svojich projektov stretávajú 
s prekážkami, ktoré komplikujú zavádzanie globálnych tém do
školských osnov. Lukáš Zajac za jednu z prekážok, ktoré spre-
vádzajú nielen jeho projekt, považuje slabú spoluprácu s minis-
terstvom školstva. „V oblasti globálneho vzdelávania neexistuje
osoba, na ktorú by sme sa na ministerstve mohli obráti•. Minister-
stvo školstva neotvára prakticky žiadne programy alebo grantové

Workshop v rámci projektu Svet v nákupnom košíku. Foto: Archív CEEV Živica
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Foto: Archív Juraja Janèovièa

Preèo ste sa rozhodli zorganizova• Tré-
ning efektívnej rozvojovej spolupráce? 
Na Fakulte zdravotníctva a sociálnej
práce Trnavskej univerzity si pár zanie-
tených ¾udí uvedomovalo, že ak sa chce
èlovek venova• rozvojovej spolupráci
naozaj plnohodnotne, mal by chápa•, do
akého priestoru prichádza. Mnoho vecí sa
dá nauèi• priamo v teréne, tak ako som sa
ich uèil aj ja, ale uèenie sa na vlastných
chybách je niekedy ve¾mi bolestné. Mno-
hým chybám sa dá vyvarova•, ak èlovek

pozná kontext, danú kultúru a základné
princípy práce.

Komu bol tréning urèený?
Keïže tento tréning bol pilotný, naším
cie¾om bolo získa• podnetnú spätnú
väzbu od zúèastnených, aby sme ho do
budúcna skvalitnili. Preto sme sa rozhodli
ponúknu• úèas•  ¾uïom, ktorí už majú
skúsenosti s prácou v rozvojovej krajine,
alebo v tejto oblasti pracujú na Slovensku
èi v Èesku. Cie¾om tréningu nebolo iba
sprostredkova• informácie, ale prostred-
níctvom rôznych praktických cvièení 
a skupinovej práce získa• zruènosti, ako
tieto poznatky využi• v praxi. Dôraz sme
kládli na vzájomnú interakciu a zdie¾anie
skúseností. Nešlo o jednostranné získa-
vanie poznatkov iba od lektorov, ale aj
medzi úèastníkmi. 

S kým sa mohli úèastníci TERS-u stretnú•?
Moduly viedli pedagógovia z Fakulty
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity, ktorí majú skúsenosti s prácou
na rozvojových projektoch. Pozvanie pri-
jal aj Michael Obrovsky z Rakúskej
výskumnej nadácie pre medzinárodný
Rozvoj (ÖFSE), ktorý prezentoval výzvy
medzinárodnej rozvojovej spolupráce,
Braòo Tichý z PDCS rozprával o ¾udsko-
právnom prístupe v rozvoji, Vladimír
Krèméry sa venoval etickým dilemám 
v rozvojovej práci, Nora Beòáková a Zu-

zana Fialová z Platformy MVRO hovorili 
o slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci.

Ktorá konkrétna aktivita z tréningu vám
najvýraznejšie rezonuje v pamäti? 

Ve¾mi na mòa zapôsobila simulácia, ktorá
sa zaoberala medzikultúrnymi otázkami 
v rámci modulu o komunitnom rozvoji.
Zúèastnení sa rozdelili na dve skupiny,
prièom jednu tvorili tí, ktorí prišli ponúka•
pomoc, a druhú skupinu tvorila miestna
komunita. Každý úèastník zastával urèitú
rolu a vyvrcholením bolo stretnutie 
a diskusia medzi oboma skupinami. Bolo
zaujímavé sledova• interakcie a následnú
analýzu situácie. Úèastníci si priamo na
mieste uvedomovali svoje zažité vzory
správania sa, predsudky aj rozdiely 
v interpretácii. 

Ako sa TERS bude vyvíja• v budúcom
roku? 
Chceli by sme v podobných tréningoch
pokraèova•. Zapracova• do nich aj veci,
ktoré sme sa nauèili poèas pilotného
tréningu. Naviac zvažujeme možnos•
otvori• tréning v anglickom jazyku a èias-
toène cez internet e-learningovou for-
mou, èím by bol prístupný aj pre ¾udí
mimo Slovenska a Èeska. 

Božena Baluchová
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO

Kvalitnejšia príprava na prácu v rozvojových krajinách aj vïaka TERS-u
Trnavská univerzita (TRUNI) zrealizovala v roku 2012 prvý dvojmesaèný Tréning efektívnej rozvojovej
spolupráce. Juraj Janèoviè je jeho koordinátorom. V súèasnosti pôsobí ako odborný asistent na TRUNI, ale
skúsenosti s prácou na rozvojových projektoch má z Kene, Burundi i Ugandy. 

výzvy, v ktorých by mohli uspie• mimovládne organizácie. Táto
priepas• medzi mimovládkami a štátnymi pedagogickými inštitú-
ciami sa za ostatných desa• rokov takmer nezmenšila,“ hovorí
Zajac.

Ako problém vníma tiež neochotu niektorých riadite¾ov zapá-
ja• sa do projektov globálneho vzdelávania èi ich neochotu púš•a•
uèite¾ov na školenia. „Aj preto organizujeme školenia prakticky
výhradne cez víkend,“ upresòuje Zajac. Mo•ovská považuje za
problém aj pre•aženie jednotlivých uèite¾ov na školách. 

Nadácia Pontis vytvára „globálnu univerzitu“
Šíreniu globálnych tém na vysokých školách sa venuje Nadácia
Pontis. Zvláštnu pozornos• venuje hlavne uèite¾om, pre ktorých
momentálne realizuje projekty Globálna univerzita: podpora
akademikov aktívnych v rozvojovom vzdelávaní a UNIDEV.

„Uèite¾ov posielame na stáže na zahranièné univerzity, aby
mali možnos• prinies• na Slovensko nové vyuèovacie metódy 
a praktické skúsenosti z univerzít, na ktorých sú globálne témy vo
výuèbe samozrejmos•ou už nieko¾ko rokov,“ hovorí programový
koordinátor pre rozvojové vzdelávanie v Nadácii Pontis Michal
Cenker. 

Zároveò sa Pontis snaží pritiahnu• na slovenské vysoké školy
zahranièných lektorov, s ktorými pre študentov organizuje pred-
nášky a diskusie. Aj v tomto roku, už po štvrtýkrát, pripravil Pon-
tis pre študentov sú•až o najlepšiu esej na tému rozvojovej
spolupráce. Ví•azi budú ma• možnos• absolvova• stáže na Stálych
misiách Slovenska pri OSN v Ženeve a vo Viedni.

„Minuloroèného ví•aza našej esejistickej sú•aže Michala Fiabá-
na jeho skúsenos• inšpirovala k tomu, aby po ukonèení vysokej
školy pracoval práve v mimovládnom alebo diplomatickom
odbore,“ hovorí Cenker. 

V tomto roku spustil Pontis na internetovej stránke
www.rozvojovevzdelavanie.sk bezplatnú elektronickú knižnicu 
s rozvojovou literatúrou, do ktorej budú postupne pribúda• nové
tituly v slovenskom aj v anglickom jazyku. Nachádza sa v nej aj
devä• kníh, ktoré vydala Nadácia Pontis – vrátane posledného ti-
tulu Obor a trpaslík: Slová a Èesi v Afrike od Juraja Mesíka, ktorý
sa v knihe venuje efektívnosti rozvojovej spolupráce v Afrike.

Erik Kapsdorfer
Autor je redaktor Hospodárskych novín

Seminár pre uèite¾ov. Foto: Archív CEEV Živica
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Ako zatia¾ vnímate implementáciu
Národnej stratégie pre GV?
Slovensko ako prvá spomedzi krajín pri-
jatých do Európskej únie po roku 2004,
prijala Národnú stratégiu globálneho
vzdelávania SR na roky 2012–2016  na
vládnej úrovni. Jej súèas•ou sú Akèné
plány na príslušné roky, ktoré na roko-
vanie vlády predkladajú spoloène
MŠVVaŠ a MZVaEZ. Koncom roka 2012
sme v spolupráci s rezortom školstva 
a mimovládnymi organizáciami zapojený-
mi do implementácie Akèného plánu
pozitívne vyhodnotili vplyv formalizo-
vanej Národnej stratégie a príslušného
prvého Akèného plánu 2012 na teóriu 
a prax globálneho vzdelávania v sloven-
skom školskom systéme. Boli vytvorené
základné predpoklady pre úspešné zvlád-
nutie úloh globálneho vzdelávania. Škol-
ské uèebné programy boli efektívne obo-
hatené o globálne (rozvojové) vzdelá-
vanie. K¾úèovým prístupom pri zavádzaní
globálneho rozvojového vzdelávania na
národnej úrovni je sprostredkovanie
prvotnej myšlienky: Národná perspektíva
a kultúra sú jednou z možností. Existujú
však iné kultúry s porovnate¾nými kvalita-
mi, o existencii ktorých by mali by• žiaci 
a študenti informovaní. 

Dá sa už v tejto chvíli hodnoti•, ako pri-
jatie stratégie prispelo k realizácii GV
na Slovensku?
Prijatie stratégie umožnilo rozsiahlu
diskusiu o téme, ktorá je pomerne nová
pre mnohých žiakov, študentov a možno
aj pedagógov, podporilo ústretovos• voèi
vzdelávaniu v témach, ktoré priamo
nepodporujú logické myslenie alebo
encyklopedické vedomosti, ale charakter
študenta. Došlo k uvo¾neniu istých zdro-

jov na vytvorenie uèebných materiálov.
Významným pozitívom je interakcia so
zahranièím a možnos• inšpirova• sa 
v úspešnejších a výkonnejších systémoch
vzdelávania.

Ako postupuje pracovná skupina, ktorá
pri príležitosti prijatia stratégie vznikla
na MZVaEZ?
Èinnos• pracovnej skupiny koordinuje
MZVaEZ SR. Na jej èinnosti sa podie¾a
široký záber odborníkov v štátnych aj
mimovládnych inštitúciách angažovaných
v implementácii Akèného plánu. For-
málne sa stretáva približne raz za 6 me-
siacov, pracovná komunikácia však pre-
bieha takmer denne, èo všetkým zúèast-
neným dáva ve¾mi plastickú predstavu 
o postupe v oblasti GV. Doterajšie aktivity
inventarizovali rôzne programy, materiály
v oblasti globálneho vzdelávania a po
získaní preh¾adu o aktuálnom stave
pomenovali deficit. Na základe zistených
skutoèností sa h¾adajú spôsoby, ako
nedostatky v praxi odstráni•.

Aké kroky v rámci pracovnej skupiny
plánujete? Aké máte predstavy o tom,
kam by sa mali diskusie ubera•?
Nasledujúci konkrétny krok v horizonte
najbližších týždòov bude predstavenie
Závereènej správy GENE (Global Educa-
tion Network Europe) Peer Review 
v Bratislave – ideálne spojené so zasad-
nutím pracovnej skupiny pre GV. Kon-
krétne predstavy o smerovaní diskusie sú
zadelené v urèitých vývojových stup-
òoch. MZVaEZ SR zabezpeèilo solídny
základ – v spolupráci s mimovládnym
sektorom predstavilo myšlienku sloven-
skej vzdelávacej komunite a v spolupráci
s rezortom školstva etablovalo právny a
administratívny rámec pre zavedenie GV
do praxe na vládnej úrovni. V súèasnosti
je globálne vzdelávanie ešte stále aj vo
väèšine vyspelých európskych krajín rea-
lizované v štátnych vzdelávacích pro-
gramoch v rozliènom rozsahu a fragmen-
tovanej forme. Nepoznáme návody na
použitie, iba inšpirácie, ktoré sa stretáva-
jú so slovenskými reáliami – civilizaènými,
finanènými, kultúrnymi v abecednom
poradí a nevyhnutnos•ou vysporiada• sa 
s dôsledkami globalizácie 21. storoèia.

GV na Slovensku realizujú predovšet-
kým mimovládky. Aká je v tejto chvíli
úloha MŠVVaŠ SR?
Nemyslím, že globálne vzdelávanie rea-
lizujú predovšetkým mimovládky. Podob-
ne ako v iných oblastiach súvisiacich 
s poskytovaním rozvojovej pomoci mimo-
vládne organizácie zohrávajú ve¾mi
dôležitú, neraz iniciaènú úlohu. V oblasti
GV v súèasnosti uplatòujeme systém
kombinovanej zodpovednosti, kde rezort

zahranièia plní koordinaènú úlohu (spo-
jenú èiastoène aj s financovaním
prostredníctvom rôznych programov).
Implementaènú stránku aktualizácie štát-
nych uèebných programov a priamu
spoluprácu pri odborných vstupoch
ïalších rezortov (životné prostredie,
zdravotníctvo, vnútro, práca a sociálne
veci) majú v kompetencii národné vzdelá-
vacie inštitúcie, Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR, Štátny peda-
gogický ústav, Metodicko-pedagogické
centrá, VÚC a podobne. Mimovládny
sektor tvorí dôležitú súèas• odbor-
ných/vedeckých vstupov, práce s verej-
nos•ou a budovania spoloèenského kon-
senzu v otázke budúcnosti vzdelávania.
Mimovládne organizácie budú urèite 
i naïalej vykonáva• ve¾mi dôležité aktivity
v tejto oblasti.

Ako sa bude vyvíja• spolupráca na
koordinácii GV medzi MŠVVaŠ 
a MZVaEZ? 
Vyššia miera zodpovednosti (politickej aj
finanènej) za agendu globálneho rozvo-
jového vzdelávania by perspektívne mala
prirodzene smerova• do rezortu školstva.
Mnohostranná európska diskusia ukázala,
že v každej európskej krajine existoval,
alebo stále existuje problém – po prvé 
s definíciou globálneho rozvojového
vzdelávania, po druhé s následným

pochopením jeho obsahu a z toho vyplý-
vajúcim gestorstvom na úrovni štátnych
inštitúcií, po tretie s financovaním agendy
a po štvrté mierou zapojenia mimovlád-
neho sektoru a mimovládnych organizácií
do tvarovania agendy. Aj my riešime tento
problém. Ministerstvo zahranièných vecí
a európskych záležitosti bude pokraèova•
v gestorstve pri plnení úloh v oblasti GV 
s tým, že konkrétne formy práce budeme
prispôsobova• vývoju situácie a potrieb. 
V tomto kontexte je potrebné bra• do
úvahy, že téma a obsah globálneho
vzdelávania vo ve¾kej miere nespadá do
kompetencií MZVaEZ SR. Perspektívne
bude preto dôležité postupné zvyšovanie
angažovanosti Ministerstva školstva 
v oblasti globálneho vzdelávania. 

Magdaléna Vaculèiaková
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO

Nepoznáme návody na použitie, iba inšpirácie
Národnú stratégiu globálneho vzdelávania SR na roky 2012–2016 prijalo Slovensko v minulom roku.
Pracovná skupina, ktorá vtedy vznikla, pravidelne diskutuje aj o otázke gestorstva. „Perspektívne bude
dôležité postupné zvyšovanie angažovanosti ministerstva školstva v oblasti globálneho vzdelávania,“
tvrdí Soòa Èasnochová z Odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahranièných vecí 
a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR). 

Foto: Archív Soni Èasnochovej

„Odbor rozvojovej spolupráce a
humanitárnej pomoci rezortu
zahranièia má priamy dosah len na
rozvojové vzdelávanie, ktoré je
dôležitým, ale nie jediným kompo-
nentom globálneho vzdelávania.“
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Global Education Network Europe
(GENE) vznikol v roku 2001 so zámerom
stimulova• výmenu skúseností v oblasti
rozvoja vzdelávania medzi ministerstvami
a rozvojovými agentúrami. 

Víziou GENE je:
– deli• sa o skúsenosti a stratégie v rámci
existujúcich a vznikajúcich národných
štruktúr, aby si navzájom poskytovali pod-
poru a získané vedomosti a informovali sa
o vlastných osvedèených postupoch (best
practice).
– šíri• vedomosti z pôvodných úèastníc-
kych krajín ïalším èlenským krajinám EÚ
a Rady Európy, aby sa následne vznika-
júce štruktúry mohli z týchto skúseností
pouèi•, a aby neskôr mohli vo všetkých
krajinách Rady Európy vzniknú• národné
koordinaèné štruktúry zamerané na rast 
a zlepšovanie globálneho vzdelávania
(NSC 2001: Koncepcia pre prvý okrúhly
stôl GENE).

GENE peer review proces na Sloven-
sku zaèal už v roku 2011, v èase, keï sa
zaèínala tvori• aj Národná stratégia pre
globálne vzdelávanie SR. Závereèná sprá-
va a odporúèania sa formulujú teraz – 
v èase, keï je stratégia už v druhom roku
implementácie. 

Dlhé roky sa snažíme o reformu škol-
stva a skvalitnenie školských osnov tak,
aby zoh¾adòovali potreby modernej spo-

loènosti. Práve globálne vzdelávanie je
jednou z možností na zlepšenie, pretože
sa prierezovou formou dostáva do
všetkých predmetov na základných 
a stredných školách, motivuje uèite¾ov 
a žiakov k aktívnemu obèianstvu. To
môžeme zjednodušene chápa• ako uve-
domelé zapájanie sa do riešení environ-
mentálnych, ¾udskoprávnych, multi-
kultúrnych, rozvojových a iných problé-
mov, ktoré sa prejavujú v našom okolí aj
za hranicami Slovenska.

Závery GENE peer review procesu
zdôrazòujú nutnos• skvalitnenia prípravy
zaèínajúcich aj skúsených uèite¾ov 
z praxe a potrebu vytvori• dostatoènú
flexibilitu aj metodické materiály na
zaradenie tém globálneho vzdelávania a
globálneho poh¾adu do osnov na úrovni
škôl.

GENE tiež vníma akadémiu ako
k¾úèového aktéra v procese zmien vo
vzdelávaní. Univerzity už dnes aktívne
reagujú na nové trendy, aby dokázali
pripravi• absolventov na európskej úrovni
a zvýšili tak ich šance na slovenskom aj
zahraniènom pracovnom trhu.

Práve interdisciplinárne a holistické
prístupy k formálnemu a neformálnemu
vzdelávaniu podnecujú študentov, aby
konali ako zodpovední globálni obèania 
a stali sa nielen príjemcami ponúknutého
uèiva na vysokej škole, ale aj jeho kritic-
kými posudzovate¾mi a aktívnymi tvorcami.

Nemenej dôležitý je kvalitný a kritický
výskum, ktorý bude ïalej rozvíja• a popu-
larizova• všetky globálne aj rozvojové
témy. Podpora vzniku, dlhodobej realizá-
cie predmetov a solídneho akademic-
kého výskumu v globálnych a rozvo-
jových témach zároveò ponúka možnos•
zdie¾a• výsledky a úspechy s ïalšími uni-
verzitami, akademickými kruhmi a think-
tankami doma aj v zahranièí. Rovnako
ako iné krajiny aj my sa hlásime k napåòa-
niu Bolonských princípov, ktoré sledujú
globálne trendy a vytvárajú možnos•
zaradi• globálne a rozvojové otázky do
univerzitných osnov. Prínosom zmien je
aj vytvorenie prepojenia medzi aka-
demickým výskumom o globálnom
vzdelávaní, politikou a praxou. 

Niektoré ciele v globálnom vzdelávaní
sa podarilo zrealizova• napriek tomu, že
rozpoèet na tento úèel je absolútne
nepostaèujúci. Tím expertov z GENE však
zdôrazòuje dôležitos• systematického
financovania, ako aj to, že by rozpoèet
mal postupne rás•, aby zodpovedal
kvalite a ambíciám schválenej stratégie.
Ak chceme vidie• solídne výsledky, bude
v nasledujúcich rokoch ve¾mi dôležité
zvýši• financovanie SlovakAid pre
globálne vzdelávanie a vytvori• pre tento
úèel štruktúry financovania aj na Minister-
stve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ivana Raslavská (Nadácia Pontis)
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Global Education Network Europe – 
prepojenie ministerstiev a rozvojových agentúr
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Paralelne s pracovnou skupinou ku globálnemu vzdelávaniu na
Ministerstve zahranièných vecí a europskych záležitostí SR fungu-
je pracovná skupina mimovládnych organizácií. S cie¾om pod-
pori• komunikáciu, výmenu informácií a spoluprácu medzi orga-
nizáciami a inštitúciami zameranými na globálne a rozvojové
vzdelávanie sa organizácie rozhodli zvoláva• neformálne stretnu-
tia pracovnej skupiny globálneho a rozvojového vzdelávania pre
tých, ktorých sa táto téma týka. 

Mimovládne organizácie chcú spoloène formulova•, èo je
cie¾om mimovládneho sektora v tejto oblasti, a vytvori• k tomu
komunikaènú platformu, ktorou by k napåòaniu cie¾a prispeli.
Zároveò je potrebné zosúladene advokova• za plnenie záväzkov,
ktoré vyplývajú z Národnej stratégie globálneho vzdelávania SR 
a každoroèného Akèného plánu. Okrem toho do vytvorenia
skupiny chýbala dostatoèná výmena príkladov dobrej a zlej
praxe, tak medzi mimovládnymi organizáciami navzájom, ako aj
medzi nami a oficiálnymi vzdelávacími autoritami.

Zástupcovia organizácií sa v skupine vzájomne informujú 
o èinnostiach jednotlivých organizácií (o projektoch, publiká-

ciách, webstránkach, podujatiach a podobne), obvykle formou
krátkych prezentácií v úvode stretnutí. Organizácie, ktoré majú
záujem odprezentova• svoje aktivity, môžu ich popis vloži• do
online tabu¾ky, ktorá je súèas•ou agendy každého stretnutia. Táto
aktivita dáva priestor na h¾adanie potenciálnych synergií pre
spoluprácu v budúcnosti.

V ïalšej èasti sa úèastníci venujú aktuálnym záležitostiam, ako
je napríklad informovanie o postupe GENE Peer Review procesu
na Slovensku. V budúcnosti plánujú v rámci spolupráce v pracov-
nej skupine zorganizova• aj sériu okrúhlych stolov zameraných
na rôzne oblasti globálneho a rozvojového vzdelávania.

Pracovná skupina sa stretáva na nepravidelnej báze. Zatia¾
boli realizované dve stretnutia, ïalšie by sa malo kona• poèas
prvého polroka 2013. Stretnutia sa konajú v priestoroch Infor-
maèného centra globálneho vzdelávania na Pražskej 11 
v Bratislave. V prípade záujmu o úèas• sa staèí prihlási• na
odoberanie informácií na e-mailovej adrese ivanic@sccd-sk.org. 

Peter Ivaniè (Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj)

Pracovná skupina plánuje okrúhle stoly

Na Slovensku vznikajú v tomto roku  tri webové stránky, ktoré budú komplexne pokrýva• oblas• formálneho aj neformálne-
ho globálneho vzdelávania na viacerých stupòoch. Doménu www.globalnevzdelavanie.sk administruje OZ Èlovek 
v ohrození a slúži primárne pedagogickým pracovníkom a MVO zaoberajúcimi sa témou globálneho vzdelávania. Stránka
obsahuje komplexný súbor metodických pomôcok na vyuèovanie globálnych tém. Portál www.rozvojovevzdelavanie.sk
prevádzkuje Nadácia Pontis a je urèený predovšetkým akademikom nepedagogických smerov a širšej odbornej verejnosti.
Web obsahuje odborné informaèné zdroje na tému rozvojovej spolupráce, vrátane kníh. Posledným globálno-vzdelávacím
webom je portál www.monda.eu, ktorý administruje Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj. Stránka bude obsaho-
va• 11 populárno-náuèných modulov urèených pre širšiu verejnos•. Okrem on-line portálov na Slovensku fungujú knižnice,
kde záujemcovia nájdu informaèné materiály k rozvojovej problematike aj v tlaèenej podobe. Bližšie informácie aj rôzne
dokumenty a publikácie sú dostupné na www.mvro.sk v èasti E-knižnica a Èitáreò rozvojovej spolupráce.   

Kde h¾ada• informácie o globálnom vzdelávaní? 
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Slovensko sa vïaka rozvojovej pomoci zvidite¾òuje
V rámci projektu „V4 Aid – Spoloèná podpora Miléniovým rozvojovým cie¾om“, ktorý na Slovensku realizuje Platfor-

ma MVRO a PDCS, sa v novembri 2012 uskutoènila pracovná cesta dvoch slovenských poslanov NR SR do Etiópie. 

Eva Horváthová a Jozef Viskupiè navštívili rozvojové projekty krajín V4. 

Už od roku 1963 si 25. mája celosvetovo pripomíname Deò Afriky. Pri tejto príležitosti Platforma
mimovládnych rozvojových organizácií a PDCS, o.z. zorganizujú 16. 5. 2013 na MZVaEZ SR kon-
ferenciu o rozvojovej spolupráci krajín V4 s Afrikou. Oslavy Dòa Afriky budú pokraèova• 
18. 5. 2013 v Medickej záhrade, kde bude ma• verejnos• možnos•  zoznámi• sa s africkou
kultúrou. 

50. výroèie Dòa Afriky 

V novembri ste boli na nieko¾ko dní 
v Etiópii. Èo ste tam videli?
Jozef Viskupiè (JV): Boli sme na projek-
toch, ktoré robia krajiny V4. Spomedzi
nich sú v Etiópii najaktívnejší Èesi. Videli
sme zdravotnícke, školské, po¾no-
hospodárske a environmentálne projekty.
Napríklad v rámci jedného projektu uèili
miestnych vyrába• hlinené piecky, vïaka
ktorým nemusia vari• na otvorenom ohni.
Ušetria tým 60 percent dreva, èo je pre
nich ve¾a, lebo jedným z najväèších prob-
lémov v Etiópii je vyklèovanie lesov 
a následná erózia. Oni totiž nemajú
žiadne iné palivo ako drevo. Zároveò im
založili škôlky pre stromy, aby nemuseli
klèova• ïalšie lesy.

Miestni to doteraz nerobili?
Eva Horváthová (EH): Nevedeli to,
zároveò ani nemali základné financie,
aby rozbehli takýto biznis. Boli však ve¾mi
pracovití, napríklad v porovnaní s Keòou,
kde som predtým bola. Keòania sú viac-
menej zvyknutí, že prijímajú pomoc.
Etiópèania boli hrdí, radi sa nauèili nové
veci a potom tvrdo pracovali. Zarazilo
nás, že tam ve¾mi tvrdo pracujú aj deti,
celá komunita bola súdržná a všetci 
z toho žili. Èas• piecok si nechali pre
seba, èas• predali.

Takže ak odtia¾ naši ¾udia odídu, bude
to fungova• ïalej.
JV: Áno. Mimovládne organizácie robia
takzvané udržate¾né projekty, aby Etióp-
èania vedeli fungova• aj po ich odchode. 

V èom sa Etiópia líši od okolitých rozvo-
jových krajín?
EH: Špecifikom je, že tam ¾udia nie sú
koncentrovaní pri ve¾kých mestách, ale sú
roztrúsení po celej krajine. Živia sa
chovom zvierat alebo tým, èo si dopestu-
jú. Väèšinou však nemajú elektrinu 
a pitnú vodu. Preto bol pre nich napríklad
ve¾mi cenný projekt, kde im ukázali ako
vari• a svieti• prostredníctvom bioplynu.

Ako Etiópèania vnímajú Európanov?
JV: Etiópia je obrovská krajina, ale súèas-
né územie Etiópie nebolo nikdy kolonizo-
vané. Na tom si miestni dos• zakladajú.
Preto majú voèi Európanom aj istý 
odstup, ako keby stále vnímali akýsi
európsky dlh za kolonializmus. Keï 
oficiálni predstavitelia hovoria o „našich 
priate¾och“, myslia tým Èíòanov a Indov.

Odvolávajú sa na zavádzanie èínskeho
modelu.

Ako sa tam prejavuje èínsky vplyv?
JV: Prinášajú obrovské investície, videli
sme napríklad ve¾ké skleníky, indické 
a èínske. Vznikajú aj priemyselné parky,
India dováža trojkolesové autá, ktoré
menia charakter krajiny. Pred piatimi
rokmi boli len konské povozy, teraz sú
tam tie vozidlá. Toto všetko sa však deje
na úkor miestnych ¾udí. Všetku pôdu 
v krajine vlastní vláda. Ak príde investor,
že by ju chcel, dá mu ju k dispozícii. Stáva
sa tak, že ¾udí, ktorí na nej žili, presunú aj
tridsa• kilometrov od zdroja vody.
EH: Zahranièní investori prichádzajú
pomáha•, ale aj profitova•. Väèšinou si
navyše prinesú aj vlastných zamestnan-
cov, takže len malú èas• práce dostanú
miestni ¾udia. Ekonomika síce pod¾a ofi-
ciálnych èísel rastie, no bežných ¾udí sa to
netýka. Najväèší prospech z toho èasto
máva pár vyvolených. V Etiópii je totiž
pod¾a môjho názoru, podobne ako 
v iných afrických krajinách, ve¾ká korupcia.

Aký vplyv má korupcia na rozvojovú
pomoc? Spája sa automaticky s úplatkami?
JV: To by som netvrdil. Je tam skôr ve¾mi
komplikovaný systém vládnutia, moc má
centrálna vláda, regionálne vlády a úplne
najväèšiu lokálne klany. S nimi  sa treba
vedie• dohodnú•, èo sa Èesi nauèili,
keïže projekty tam majú už nieko¾ko
rokov.
EH: Ve¾mi dlho trvá, kým sa nieèo vybaví.
Nejde priamo o podplácanie, ale 
o prílišnú byrokraciu. Èeské projekty
majú vždy šéfa misie, ktorý je tam dva
roky, a ten už vie, s kým komunikova• 
a ako projekt vybavi•. V zákone je navyše
ve¾mi nepríjemné pravidlo, pod¾a ktorého
70 percent z celého rozpoètu na projekt
musí ís• na výstavbu infraštruktúry. Len 30
percent môže ís• na ¾udské zdroje a školenia.

To asi dos• obmedzuje, keï tam chceme
posla• napríklad uèite¾ov, nie?
EH: Presne tak. My máme odborníkov 
i dobrovo¾níkov, ktorí by tam išli, ale
nevieme ich z našich peòazí zaplati•.
Údajne je jednou z príèin i obava z  pro-
jektov týkajúcich sa vzdelávania o ¾ud-
ských právach. Videli sme napríklad
zdravotnícky komplex, ktorý bol dobre
vybavený, ale nemali tam lekára. Nemali
ho ako zaplati•. Navyše, pracovné po-

volenie vydávajú minimálne na rok, nedá
sa ís• na kratšiu dobu. Vybavovanie po-
volenia trvá aj pol roka.

Ako je to v Etiópii s gramotnos•ou?
EH: V tomto bol ve¾ký rozdiel medzi ofi-
ciálnymi štatistikami a realitou. Hovorili
nám, že majú 98-percentnú gramotnos•.
Keï sme však išli medzi ¾udí, videli sme,
že ledva polovica Etiópèanov vie èíta•. Aj
tie deti, ktoré pod¾a oficiálnych štatistík
vedia èíta•, majú ve¾ký problém pochopi•
i jednoduchý text. Tým, že žijú roztrúsení
v malých komunitách, majú to do škôl
ve¾mi ïaleko. Videli sme projekt, kde
po¾ské reho¾né sestry, ktoré tam boli už
dvadsa• rokov, vzdelávali deti, ich matky
zas mohli na mieste pracova•. Vyšívali
napríklad obrusy alebo sa venovali iným
drobným prácam. Ich výrobky sa potom
predali a utàžené  peniaze si rozdelili.

V èom je výhoda spájania sa pri rozvo-
jovej pomoci v rámci V4?
JV: Je dobré, keï nájdeme synergie a bu- 
deme si navzájom vymieòa• skúsenosti.
Èesi môžu by• napríklad ïalej pri po¾no-
hospodárskych projektoch, ktoré robia od
90. rokov. Majú v nich obrovské
skúsenosti a poznajú aj miestne pomery.
Rozvojová spolupráca V4 by sa mala za-
mera• na menší poèet krajín. Existuje tu
potenciál na intenzívnejšiu medzi-parla-
mentnú spoluprácu a na zabezpeèenie
rozvoja je potrebné klás• dôraz na
vytváranie pracovných príležitostí v roz-
vojových krajinách. Keby sme si v rámci
V4 vymieòali takéto skúsenosti, mohli by
sme pomáha• efektívnejšie.

Keï ste o tomto po návrate na Sloven-
sko hovorili s inými poslancami, ako
reagovali?
EH: Hlavný problém je, že sa o to vôbec
nezaujímajú. Mnohí z nich ani netušia,
ako funguje oficiálna rozvojová pomoc.
Nevedia, že nedodržiavame svoje
záväzky v tejto oblasti a stále poskytujeme
nedostatok finanèných prostriedkov. Nie
je to pre mnohých priorita.

Je v tomto rozdiel medzi pravicou a ¾avicou?
EH: S poslancom Mikulášom Hubom sme
zorganizovali seminár o rozvojovej pomo-
ci s ¾uïmi, ktorí sa pomoci tretiemu svetu
venujú. Zorganizovali sme to priamo 
v parlamente, ale úèas•  spomedzi poslan-
cov z oboch strán spektra bolo ve¾mi
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slabá. Hovoria, že máme vlastné prob-
lémy, ktoré trápia našu krajinu. Èasto sa 
v nich však utápame a nechce- 
me vidie• ïalej. Slovensko trápi vysoká
nezamestnanos•, problémy v školstve 
a zdravotníctve. Poslanci sa venujú èasto
témam, ktoré im prinesú politické body 
a rozvojová pomoc medzi ne zjavne
nepatrí. Nechcem im však krivdi•, možno
sú skrátka zahltení inou prácou.

Má Slovensko záväzok pomáha•?
JV: Máme, aj morálny. Sme 44. najbo-
hatšia krajina sveta, mali by sme si zaèa•
budova• isté know-how. Nemusí to by•
hneï, ale postupne sa k tomu musíme
dopracova•. Napríklad sa mi páèi
myšlienka posiela• tam uèite¾ov namiesto
toho, aby ¾udia z rozvojových krajín štu-
dovali u nás. Tu sa totiž z nich stanú Euró-
pania a už sa nevracajú domov. Takto to
robí napríklad Vysoká škola sv. Alžbety.
Mohla by to by• aj súèas• štátnej rozvo-
jovej pomoci.
EH: Naša rozvojová pomoc sa zvidite¾nila
aj po tom, èo zaèali postupne od roku
1998 vznika• projekty pána profesora
Krèméryho, rektora Vysokej školy sv. Alž-
bety. Vzbudilo to pozornos• verejnosti 
i politikov a na našich ¾udí pracujúcich 
v rozvojových krajinách sme právom hrdí.
Teraz je len pár z množstva týchto projek-
tov financovaných z oficiálnej rozvojovej
pomoci hradenej zo štátneho rozpoètu,
ale to je žalostne málo. Zvyšok sú projek-
ty z iných zdrojov. Slovenská republika sa
pritom zaviazala, že do roku 2015
poskytne na rozvojovú pomoc 0,33% 
z hrubého národného dôchodku. Reálne
však poskytneme len zlomok  z tejto
sumy a spomedzi novších krajín EÚ sme
na posledných prieèkach.

Chcú Slováci pomáha•?
EH: Slovensko má obrovský potenciál, je
tu ve¾mi ve¾a ¾udí, ktorí chcú pomáha•.

Keï sa spýtate niekoho na ulici, èi by bol
ochotný prispie•, dá vám nejaké peniaze
alebo povie, akým spôsobom už pomáha.
Keï sa však spýtate, èi má ís• nieèo na
rozvojovú pomoc z rozpoètu, zdržanliví
sú aj ¾udia. A politici ešte viac. 

Preèo sa z toho nestane politická téma,
ak ¾udia chcú pomáha•?
EH: Pretože teraz máme ove¾a silnejšie
témy, napríklad krízu, nezamestnanos•,
rómsku problematiku, zdravotníctvo,
školstvo. O tom sa hovorí najviac, ale to
nám nebráni, aby sme pomaly, krok po
kroku, zaèali hovori• aj o rozvojovej
pomoci.

Èo prináša takáto pomoc pre Slovensko?
EH: Slovensko sa tým ve¾mi zvidite¾òuje.
Keï som bola v Keni a dala som študen-
tom nakresli• mapu sveta, nakreslili
Európu, èas• Ázie a centrom bolo Sloven-
sko. Keï dokážeme pomôc• krajinám,
ktoré sú na tom ove¾a horšie, sami
poukazujeme na našu vyspelos• a uve-
domelos•.

Dvakrát ste boli ako lekárka v Keni. Ako
taká skúsenos• zmení slovenského
lekára?
EH: Mòa osobne to ve¾mi posunulo 
a zmenilo môj poh¾ad na svet. Je to iná
práca, nemáte také diagnostické možnos-
ti ako doma, musíte sa spolieha• na vlast-
ný rozum a kona• rýchlo. Robí sa tam
praktická medicína, priamo vidíte výsled-
ky svojej práce a pomáhate ¾udom preži•.
Spektrum ochorení je úplne iné. Okrem
bežných ochorení sme sa museli vyrovna•
i so závažnými tropickými chorobami.
Lekári, ktorí sa odtia¾ vrátia sú
rozh¾adenejší a samostatnejší ako ich
kolegovia bez takejto skúsenosti. Lekár sa
pod¾a mòa stane komplexnejšou osob-
nos•ou. 
JV: Dôležité to je aj preto, že ¾udia si od-

tia¾ prinášajú skúsenosti, ktoré potom
môžu využi• doma. Nejde len o lekárov,
ale napríklad aj o po¾nohospodárov.

Ko¾ko lekárov máme v rozvojových kra-
jinách?
EH: Momentálne je na rôznych rozvo-
jových projektoch vždy okolo stovky
lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
Od roku 1998 sa ich vymenili tisícky.
Niektorí chodia opakovane a ostávajú i na
dlhší èas, napríklad na nieko¾ko rokov, èo
je ve¾mi dobre, lebo potom už poznajú
prostredie a prácu. Poznám lekárky, ktoré
sa vzdali svojej práce na Slovensku a teraz
chodia z misie na misiu, pretože tá práca
ich napåòa viac.

Èo chcete do budúcnosti v oblasti
rozvojovej pomoci zmeni•?
EH: Možno sa bude novelizova• zákon 
o rozvojovej pomoci a chceme viac napo-
ji• mimovládne organizácie na parlament.
Budeme sa snaži• získa• èím viac poslan-
cov nadchnutých pre pomoc rozvojovým
krajinám a upozorni• na tento problém 
i potrebné zmeny na zefektívnenie rozvo-
jovej pomoci. Ide najmä o financie,
rozpoèet na rozvojovú pomoc stále nie je
ve¾ký.
JV: Slovensko nikdy nebude, a vzh¾adom
na svoju ve¾kos• ani nemôže, ma•  ambí-
ciu pomáha• vo všetkom. Môžeme sa
sústredi• na zdravotnícke a vzdelávacie
programy. Druhou otázkou je, v ktorých
krajinách chceme pomáha•. V parla-
mente mi chýba odborná diskusia o tom,
kam sa pohnú•. Aká je vízia Slovenska 
o dvadsa• rokov? Na takéto otázky si
musíme odpoveda•, potom to môžeme aj
jednoduchšie vysvetli• verejnosti.

Matúš Krèmárik
Autor je redaktor denníka SME

Pri príležitosti Medzinárodného dòa ¾udských práv sa 10. decembra 2012 v Národnej rade Slovenskej republiky uskutoènil
seminár s názvom O prístupe k ¾udským právam a rozvojovej pomoci u nás a vo svete. Seminár sa uskutoènil z iniciatívy
poslanca Mikuláša Hubu pod záštitou podpredsedníèky NR SR Eriky Jurinovej. V panelovej diskusii vystúpili poslanci NR SR
Eva Horváthová a Jozef Viskupiè,  Juraj Mesík (autor novej knihy Obor a trpaslík: Slováci, Èesi a perspektívy Afriky) a Andrej
Bán (novinár, fotoreportér). Po podujatí vydal poslanec Mikuláš Huba komuniké, ktoré poskytlo kompetentným i širokej ve-
rejnosti preh¾adný sumár výsledkov diskusie medzi úèastníkmi. Diskutujúci poukázali aj na potrebu navýši• rozvojovú pomoc
Slovenska, èo by umožnilo priblíži• sa dosiahnutiu medzinárodnému záväzku SR dosiahnu• do roku 2015 podiel oficiálnej
rozvojovej pomoci na úrovni 0,33 percent hrubého národného dôchodku.  

Seminár v NR SR na tému ¾udských práv 

Poslanci NR SR Eva Horváthová a Jozef Viskupiè navštívili 10. až 19. novembra 2012 Etiópiu ako súèas• skupiny deviatich
poslancov z krajín V4. Cesta bola organizovaná organizáciami Èlovìk v tísni (CZ), DemNet (HU), PAH (PL), Platforma MVRO
a PDCS v rámci projektu V4 Aid, ktorý je financovaný zo zdrojov EÚ. Návšteva umožnila poslancom oboznámi• sa s rozvo-
jovými projektmi krajín V4 v Etiópii. Zároveò sa zúèastnili i stretnutí na Ministerstve financií a hospodárstva, Ministerstve vody
a energetiky, Ministerstve zahranièných vecí, Delegácii EÚ v Etiópii, a navštívili aj federálny parlament a parlament regiónu
SNNPR (Southern Nations, Nationalities and Peoples' Region). Zo slovenských projektov delegácia navštívila Detské centrum
Bishoftu v Debre Zeit, ktorý je podporovaný Nadáciou Integra. Etiópia je prioritnou krajinou Èeskej republiky, a preto majú
v tejto krajine èeské organizácie významnú prítomnos•. Z projektov Èlovìka v tísni mali úèastníci možnos•  vidie• napríklad
tréningové centrum pre farmárov v dedinke Shekate v regióne SNNPR, základnú školu a miesta na èerpanie vody v Alabe,
projekt zameraný na vzdelávanie a budovanie praktických zruèností u marginalizovaných detí v spolupráci s lokálnou orga-
nizáciou Shyiny Day Social Services v Hawasse a viacero environmentálnych projektov zameraných na úsporu energie 
a ochranu životného prostredia v oblasti Shebadino. Ïalej delegácia poslancov navštívila nemocnicu organizácie ADRA 
v Alabe,  po¾nohospodársky projekt Mendelovej univerzity v Brne a základnú školu Misionárskych sestier Ducha Svätého  
v Alemtene, ktorú podporuje po¾ské ve¾vyslanectvo pomocou programu mikrogranotv. 

Cesta poslancov V4 do Etiópie
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Pôvodne pracovala v sektore hoteliérstva, v roku 2010 sa však
pridala do organizácie Èlovek v ohrození ako projektová ma-
nažérka. Na starosti má hlavne humanitárnu pomoc, ale riadi-
la aj rozvojové projekty v Gruzínsku, Južnom Sudáne a Afga-
nistane.  A ani dobrovo¾níctvo jej nie je cudzie. Mária Sliacka
už pomáhala na Ukrajine, v centre pre deti ulice v Nairobi
a naposledy tri mesiace v uteèeneckom tábore Kakuma v Keni.

Ako si sa dostala k projektu v Kakume?
V Keni som bola už piatykrát. V Èloveku v ohrození sa venujem
hlavne humanitárnej pomoci, ale stále mi chýba viac praktických
skúseností s pomocou poèas humanitárnej krízy. Preto som využi-
la možnos• zúèastni• sa programu Vysielanie odborných huma-
nitárnych dobrovo¾níkov do uteèeneckého tábora v Kakume.
Spojila som sa s uèòovským strediskom Don Bosca priamo 
v Kakume. Potrebovali odborníkov a ja som vedela, že im
môžem pomôc• s vypracovávaním projektov pre rôznych
donorov. Na to v tej dobe nemali kapacity.

Preèo bola odbornos• taká dôležitá? Preèo tam nemohol
ís• len nejaký nadšený dobrovo¾ník?
Uteèenecký tábor spadá pod humanitárnu krízu, sú tam
bezpeènostné riziká, problém s ubytovaním. Tiež existuje riziko,
že niekto, kto nevie, do èoho ide, má iné oèakávania. Môže sa
sta•, že si tam nenájde uplatnenie, nebude sa vedie• zaradi•, èo
by sa skonèilo len jeho frustráciou. 

Aký bol príchod do Kene? Mala si èas aklimatizova• sa?
Nie. V prvý deò, keï som prišla, ukázali mi, ako vyzerá tábor, 
a na druhý deò som už sedela na strategickom plánovaní
UNHCR pre vzdelávanie. Hneï po tom som pracovala na
príprave projektu, ktorý som musela za tri dni dokonèi•. 

Všade sa o òom hovorí. Keï cestujete do rozvojovej krajiny,
šokuje vás nová kultúra, zvyky, jazyk, jedlo, náboženstvo,
doprava. Mnohí ma na kultúrny šok upozoròovali pred
odchodom na dobrovo¾nícku stáž v Ouagadougou, hlavnom
meste Burkiny Faso.

Vïaka programu GLEN som tam pracovala pre miestnu
neziskovku, ktorá združovala pestovate¾ov zelených fazuliek 
z celej krajiny. Pár mesiacov po skonèení pobytu môžem len
potvrdi•, že som jedným – dos• silným – šokom prešla. Avšak
tam, kde by som to èakala najmenej – doma na Slovensku. 

Šok èíslo 1: Jedlo
Nevravím, že som v Afrike hladovala, práve naopak. Ovocie,
zelenina, ryža na rôzne spôsoby, omáèky z listov baobabu, chut-
né baranie mäsko. Všetko to však boli jednoduché, prírodné
jedlá pripravené zo surovín z lokálneho trhu. Teda, až na pár
lahôdok, ako napríklad vyprážené húsenice, ktoré som si donies-
la aj domov, aby som ponúkla svojich vystrašených kamarátov.

Doteraz si spomínam na ten zvláštny pocit, keï som doma
prvýkrát po návrate vkroèila do typicky „európskeho“ obchodu.
Všade okolo mòa boli regály plné èokolády, syrov, mäsových

výrobkov a samozrejme alkoholu. V celej Burkine Faso bol taký-
to obchod iba jeden – tovaru ove¾a menej a v jeho ulièkách len
pár najbohatších ¾udí.

Asi až v tej chvíli som si uvedomila, v akom blahobyte si
žijeme. Možno aj preto niekedy máme pocit nedostatku, ktorý
som v Afrike u ¾udí nikdy nevnímala. Keï máme všetko neustále
na oèiach, máme pocit, že to potrebujeme, že nám to chýba. 

Šok èíslo 2: Bezpeènos•
Tento šok patril k tým príjemnejším. Veèerná prechádzka po uli-
ciach Bratislavy nebola nikdy krajšia, ako pár dní po návrate domov.

V Burkine Faso som bola po západe slnka ve¾mi opatrná. Pár
drobných vo vrecku bolo všetko, èo som so sebou nosila. Žiadne
kabelky, telefóny, èi ve¾ké k¾úèe, ktoré by vzbudzovali pozornos•.

Bohužia¾, aj krádež sme si otestovali na vlastnej koži –
naš•astie šlo len o doklady a fo•ák... Predstavte si však poh¾ad
pracovníèky policajnej stanice v Snine, keï som jej so žiados•ou
o nový vodièák predložila zápisnicu od vyšetrovate¾a z Burkiny Faso.

Šok èíslo 3: Úsmev
Burkinský úsmev je to, èo mi tu doma chýbalo najviac. Dlho po
príchode mi to nešlo do hlavy. Štatisticky sa máme lepšie. Vyššie
platy, nižšia nezamestnanos•, menej chorôb, obchody, divadlá,
kiná, autá... Stále si však nájdeme problémy, ktoré nám robia
vrásky na èele.

Riešime èasto budúcnos•, analyzujeme všetko okolo nás.
Uvažujeme o politike, o kríze, o kariére, o veciach, ktoré èasto
ani nevieme ovplyvni•.

Zdá sa mi že Burkinèania našli recept na š•astie. Ak sú chu-
dobní, tešia sa z toho, že sú zdraví. Ak sú chorí, tešia sa z toho,
že svieti slnko, že majú zdravé deti a nieèo pod zub.

Viem, je ¾ahké to napísa• èi poveda•. Do každodennej reality
sa to prenáša ove¾a •ažšie. Za pokus to však stojí. To¾ko pekných
úsmevov, ko¾ko som videla v Burkine Faso, by presvedèilo aj vás.

Viac príbehov z môjho pobytu v Afrike nájdete na
monikaondicova.wordpress.com. 

Monika Ondicová
Autorka je bývala dobrovo¾níèka programu GLEN v Burkina Faso

Ako to v Kakume vyzerá? Akí sú ¾udia a ko¾ko ich tam žije? 
Pri mojom príchode ich bolo okolo 103-tisíc. Keï som odchádza-
la, o 5-tisíc viac. Tábor vznikol v roku 1992 poèas konfliktu 
v Južnom Sudáne. Odtia¾ prichádzali ¾udia zo zaèiatku. Najväèšia
skupina ¾udí je tam momentálne zo Somálska, Konga, Rwandy,
Etiópie, Burundi. A väèšinou sú to normálni mladí ¾udia, ktorí
chcú ma• najlepší mobil, možnos• vyjadri• sa, zapadnú• do
nejakej skupiny. Využi• každú príležitos•.

Aké sú ich životné príbehy?
Asi najtvrdšie prípady boli z Konga. Bolo tam dievèa, ktorému
zabili otca a mamu uniesli rebeli do lesa, kde ju tri roky znásilòo-
vali. Až potom ju niekto vyslobodil. Ostala tehotná, v tábore mala
syna, ktorého nazvala Poklad. Na druhej strane tam bola rodina
z Konga, ktorá patrila medzi vyššie postavené. Ušli z krajiny a po
príchode sa dostali do služieb OSN, ich syn dostal možnos• štu-
dova• v Nairobi. Chlapec bol taký rasta hudobník, takže si 
v tábore robil koncerty, za ktoré mu ¾udia platili. Bol už na
odchode, mal vybavené papiere do Kanady. 

Èo ostatní, aká je šanca, že sa z tábora dostanú?
Mnoho ¾udí sa už v tábore narodí a iný svet nepozná. Majú
možnos• študova•, ale dopyt je vyšší ako ponuka. Tábor v pod-
state funguje ako malé mesteèko. ¼udia sa snažia živi• za-
kladaním obchodíkov, krajèírstiev, èi „taxislužbou“ na bicykli.
Niektoré ženy majú možnos• zaúèa• sa za krajèírky. Uteèenci
nemajú právo na riadnu zmluvu, tým pádom dostanú ove¾a
menšiu mzdu. Vyhliadky do budúcnosti sú minimálne. Mladí
¾udia sa buï nemajú kam vráti•, alebo sú v ich krajinách konflik-
ty, alebo iný domov nepoznajú, prípadne im vyvraždili rodiny. 

Jana Tutková
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO
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Aj ¾udia v uteèeneckom tábore chcú ma• najlepší mobil 

Kultúrny šok 

Úsmev z Burkiny Faso. Foto: Monika Ondicová, 2012
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Afganci chceli zdravotnícke stredisko. ADRA ho stavia
Afganistan je krajina, ktorá sa u nás spája s pojmami ako Taliban, terorizmus, vojna, násilie, islam. Je to krajina, o ktorej si 
myslíme, že o nej nieèo vieme, ale v skutoènosti nevieme takmer niè. ¼udia v Afganistane sú podobní ako všade inde vo svete.  
Chcú ma• právo na vzdelanie, pocit bezpeèia, slobodu a zdravotnícku starostlivos•. S tým posledným pomáha v Afganistane aj
ADRA Slovensko, ktorá v rámci projektu "Zdravotná starostlivos• pre komunitu Tunika Hassan Tobin" buduje zdravotnícke stre-
disko pri meste Sheberghan. 
Infraštruktúrny projekt realizuje ADRA severne od Kábulu.
„Vybudovanie základného zdravotného strediska pomôže 6-tisíc
rodinám s doteraz ve¾mi obmedzeným prístupom k zdravotnej
starostlivosti,” vysvet¾uje programový koordinátor pre zahranièné
projekty Marcel Kaba. Pomoc, ktorá zaèala v auguste minulého
roka, financuje SlovakAid rozpoètom približne 200-tisíc eur. 

Domáci poskytli pôdu a bezpeènos•

Afganistan je prioritnou krajinou v rámci oficiálnej rozvojovej
pomoci SR. SlovakAid vyhlásil výzvu v sektore zdravotnej
starostlivosti pre znevýhodnené skupiny v èase, keï Afganci
oslovili slovenských kolegov z ADRA.

„Miestna komunita býva priïaleko od nemocníc, preto mali aj
najbanálnejšie problémy vážne následky. Afganci sami prejavili
pred miestnym zastupite¾stvom ministerstva zdravotníctva záu-
jem o vybudovanie strediska. To oslovilo nášho partnera ADRA
Afghanistan, ktorý nás následne kontaktoval. Spoloène sme
vypracovali projekt, ktorý sme na schválenie predložili 
v Bratislave,” popisuje Kaba.  

Stredisko bude pozostáva• zo siedmych budov - zdravotnícka
èas•, èakáreò, latríny, septik, veža so zásobníkom na vodu,
budovy pre generátor a pre stráže.

„Pokia¾ ide o stavebné práce, prebehlo verejné obstarávanie,
ktoré vyhrala domáca firma. Minulý rok ešte neexistovala pre
rozvojovú pomoc v zahranièí výnimka v zákone o verejnom
obstarávaní, prihlási• sa mohla aj slovenská firma. Jedna sa
dokonca aj zaujímala o podrobnosti, ale po tom, èo sme ich
poslali, sa nám už neozvali,“ hovorí programový koordinátor.

Na priebeh stavby strediska dohliada aj externá, nestranná
kontrola. „Je to takzvaný inžinier, platený z prostriedkov projek-
tu, avšak nie zamestnaný stavebnou firmou. Dohliada na každo-
denné fungovanie stavby. Domáca komunita, ktorá bude z pro-
jektu, prosperova• najviac, darovala pôdu. Z èasti sa tiež podie¾a
na udržiavaní bezpeènosti,” doplnil Kaba.

Zdravotnícke stredisko bude poskytova• základnú starostlivos•
v súlade s národnou direktívou A Basic Package of Health Services
for Afghanistan, ktorá zahròuje predpôrodnú starostlivos• 
a pôrody, oèkovania, výživové poradenstvo, lieèbu prenosných
chorôb èi poskytovanie liekov.

Zvyknutí na násilie

Miestnu komunitu tvoria z ve¾kej èasti bývalí bojovníci, ktorí
prispeli k vyhnaniu Talibanu z oblasti. Stále sú ozbrojení a pre
zabezpeèenie mieru neváhajú použi• násilie.

„V skutoènosti sú to väèšinou ve¾mi milí ¾udia, ktorí nás štedro
privítali. Pripravili nám množstvo jedla a dary. Dostali sme ich
tradièné domáce obleèenie a koberce. Aj preto je smutné vidie•,
ako ve¾mi sú na násilie zvyknutí. Keï som do Afganistanu prišiel
na monitorovaciu cestu, viezol som sa s domácimi autom.
Podobne, ako my povieme, že bola niekde autohavária, Afganci
povedia, že Taliban nedávno otrávil vodu v dievèenskej škole,
okolo ktorej sme prechádzali,” hovorí Marcel Kaba.

Taliban je radikálne proti vzdelávaniu dievèat a žien, ktoré
nepovažujú za rovnocenné s mužmi. „Ani v miestnej komunite
som sa príliš so ženami nestretol. Ich postavenie je skôr by• doma
a stara• sa o chod domácnosti. Napriek tomu však budú zo stre-
diska profitova• najmä ony,” doplnil zástupca ADRA Slovensko. 

Všadeprítomný islam

Islam je neoddelite¾nou súèas•ou Afganistanu. „Je všadeprítomný.
Moslimovia majú urèité predpísané hodiny pre modlitby a vtedy
sa im venujú, nech sú kdeko¾vek, aj na ulici. Je zaujímavé, že
tieto tradièné zvyky svojej viery dodržiavajú, no nemali by ste
problém dohodnú• sa nimi na rýchlejšom vybavení vodièáku. Ja
som sa síce s korupciou na mieste priamo nestretol, miestni kole-
govia však tvrdili, že je to celkom bežné.” 

Projekt bude ukonèený v júli, potom organizácia odovzdá
stredisko do rúk ministerstva zdravotníctva, ktoré sa postará 
o zamestnanie lekárov a údržbu budov a prístrojov. Ešte predtým
budú èlenovia komunity vyškolení v otázkach základných
hygienických návykov a starostlivosti o stredisko.

Tesne pred ukonèením projektu podnikne ADRA na miesto
druhú monitorovaciu cestu, aby sa pracovníci presvedèili 
o naplnení cie¾ov. „Chceme im aj prinies• nejaké dary. Priznám sa
však, že neviem, èo sa mi podarí dosta• cez hranice,“ hovorí Mar-
cel Kaba a popisuje svoje skúsenosti s letiskovou kontrolou: „Po
prílete som prešiel asi šiestimi kontrolnými stanoviš•ami, trvalo to
asi dve hodiny. Preh¾adávali nás, autá, všetko. V hoteli nás strážili
ozbrojení muži – civilisti. Èlovek by si na to musel zvyka•, ak by
tam chcel ži•.” 

ADRA Slovensko bude po skonèení projektu zdravotnícke
stredisko neïaleko Sheberghanu monitorova• len z dia¾ky,
prostredníctvom svojho miestneho partnera. Spravovanie 
a hospodárenie už ostane v rukách miestneho ministerstva.  

Jana Tutková
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO

Areál základneho zdravotného strediska. Foto: Archív ADRA Slovensko

Stavba zdravotníckeho strediska v novembri 2012. Foto: Archív ADRA Slovensko
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Nakrúcali o nelegálnych výruboch, rodièov uèia triedi• odpad
Slovenská katolícka charita (SKCH) uzavrela trojroèný projekt „Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?“ medzinárodnou
vedeckou konferenciou o dôsledkoch zmeny klímy na rozvojové krajiny. Hypotézu v názve projektu napokon vyvrátila 
s dodatkom: zmena klímy sa (do)týka všetkých a všade. Bez rozdielu. 

Záujem žiakov o globálne dianie ich motivuje kona•. Foto: Archív SKCH

Problém nie je v peniazoch, ale v know-how
Desiatky zanietených diskutujúcich 
z vedeckej, pedagogickej i mimovládnej
obce predniesli v piatich panelových
diskusiách konferencie SKCH rôzne
scenáre o budúcnosti našej planéty – 
v súvislosti s globálnym otep¾ovaním 
a dopadmi zmeny klímy na obyvate¾stvo.
Špecialista na HIV/AIDS a nádorové
ochorenia, doc. MUDr. Jozef Šuvada,
pôsobiaci dlhodobo na africkom konti-
nente, sa stará o lieèbu detí, ktoré sa stali
sirotami, pretože im rodièov vzal AIDS,
prírodné èi sociálne katastrofy. „¼udia tu
žijú v prostredí, ktoré je ovplyvnené práve
negatívnymi dôsledkami zmeny klímy –
vymiznutím typického obdobia dažïov èi
extrémnymi suchami. Tieto extrémy
pripravujú deti i dospelých o strechu nad
hlavou a zmena kvality pôdy, èi vyluèo-
vanie toxických produktov do vody ich
oberá o prirodzené zdroje obživy. Potom
migrujú z vidieka do mesta, èasto konèia
na ulici – v sociálne patologickom
prostredí, kde sa ich stav ešte zhoršuje
prísunom nekvalitnej potravy. Stávajú sa
tak náchylnejší na infekcie,“ vysvet¾uje
Šuvada.

Jozef Pecho z Èeskej akadémie vied 
v Prahe, jeden z najmladších klimatoló-
gov v Èesku a na Slovensku, dodáva
vysvetlenie, preèo je najviac príkladov
negatívnych vplyvov zmeny klímy práve
na africkom kontinente. „Rozvojové kra-
jiny sú èasto príliš chudobné na to, aby sa 
s dôsledkami zmeny klímy dokázali rých-
lo vyrovna•. Nie je to však ani zïaleka len
o peniazoch, ale aj o správnom know-
how. V Európe máme stále lepšie mate-
riálne podmienky na to, aby sme bojovali
s týmito dopadmi. Ak však v nasledujú-
cich desa•roèiach presiahne rýchlos•
zmeny klímy hranicu znesite¾nosti, ve¾ké
problémy bude ma• aj rozvinutý svet, vrá-
tane ekonomicky najsilnejších štátov,“
tvrdí klimatológ.

Pod¾a Pecha je potravinová bez-
peènos• vo všetkých krajinách pre dopady
klimatickej zmeny ve¾mi ohrozená:
„K¾úèový problém budúcnosti je – ako
nakàmi• stále rastúci poèet obyvate¾ov
sveta v èase, keï produkcia potravín zaèí-
na naráža• na svoje limity a je ohrozovaná
aj zmenou klímy.“ Nedostatok potravín sa
totiž prejavuje v takmer nekontrolo-
vanom náraste cien základných potravín. 

Ži• jednoducho a solidárne
Z diskusií na konferencii vyplynulo, že
dôsledky zmeny klímy je nutné vníma•
komplexne. Projekt rozvojového vzdelá-
vania „Zmena klímy sa ma netýka.
Naozaj?“ preto v priebehu troch rokov
cielil na skupiny stredoškolákov a ich
pedagógov.

Projektové aktivity mali rôznorodý
charakter, èo úspešnos• projektu podpori-
lo. Slovenská katolícka charita zorganizo-
vala pä• regionálnych seminárov v oblasti
rozvojového vzdelávania a klimatickej
spravodlivosti pre uèite¾ov a uèite¾-
ky, vedených klimatológom Milanom
Lapinom, èi 50 workshopov „Ži• jedno-
ducho a solidárne” na slovenských
školách. Tie sa konali na báze neformál-
neho vzdelávania pri príležitosti konkrét-
nych medzinárodných dní (Deò Afriky,
Deò Zeme, Deò vody, Deò lesov, Deò
bez áut atï.). Všetky workshopy boli 
prepojené s globálnym otep¾ovaním.

Konalo sa tiež 17 diskusií v školách, vo
farnostiach a kultúrnych centrách po
celom Slovensku na tému klimatickej
spravodlivosti na africkom kontinente za
prítomnosti terénnych pracovníèok 
z Ugandy.

Študentky radili, ako šetri• vodou 
Efektívna bola tematická sú•až štu-
dentských videí. V rámci závereènej kon-
ferencie premietli najúspešnejšie filmy
študentov na tému zmeny klímy a život-
ného prostredia vôbec.

„Do multimediálnej sú•aže charity sa
zapojilo 14 škôl z celého Slovenska,
nakoniec sme ocenili štyri tímy – z Košíc,
Trnavy, Námestova a zo Žiliny. Zaslané
eko-videá a filmové odkazy Zemi boli
nakrútené originálne a zároveò citlivo.

Výsledky prekonali všetky naše oèakáva-
nia,“ povedal generálny sekretár SKCH
Radovan Gumulák poèas projekcie
ví•azných filmov.

Z Námestova boli ocenené dvojèatá
Janka a Jarka Sýkorové z Gymnázia
Antona Bernoláka, ktoré sa snažili vo
filme s humorom poradi• svojim roves-
níkom, ako sa šetrne sprchova•, èím si
umýva• vlasy a preèo vlastne šetri• príro-
du. V rámci obsahu boli spomenuté aj
vážne témy: nelegálne výruby èi zvieratá,
ktoré majú na muške pytlaci. Jednotlivé
videá si možno pozrie• na internetovej
stránke: www.mladacharita.sk. 

Zapojilo sa 170 škôl
Do trojroèného projektu rozvojového
vzdelávania „Zmena klímy sa ma netýka.
Naozaj?“, ktorý realizovala SKCH v spo-
lupráci s Karitas Slovenia a ktorý bol
financovaný zo zdrojov EÚ a  SlovakAid,
sa zapojilo 170 základných a stredných
škôl.

„Mohlo by sa zda•, že problémy Afriky
ako hlad, choroby alebo nedostatok vody
sú pre dnešných ¾udí už len klišé. Na
vyuèovacích hodinách jasne vidím, že
mnoho našich detí sa s týmito informáci-
ami stretáva po prvýkrát a neostávajú voèi
nim ¾ahostajné. Problémy Afriky sa ich
dotýkajú, vyvolávajú v nich ¾útos•, súcit a
otázky, preèo je to tak,“ povedala zástup-
kyòa riadite¾ky ZŠ Jakubov Renáta
Chmelová, ktorá verí, že študenti budú
ïalej pôsobi• na svojich rodièov: „Naprík-
lad pravidelné návyky pri triedení odpadu
im dodajú odvahu na dobre mierenú kri-
tiku vlastných rodièov, ktorí z nejakého
dôvodu odpad netriedia.“

Božena Baluchová 
Autorka spolupracuje so SKCH 

ako lektorka rozvojového vzdelávania

„K¾úèový problém budúcnosti je –
ako nakàmi• stále rastúci poèet oby-
vate¾ov sveta v èase, keï produkcia
potravín zaèína naráža• na svoje
limity a je ohrozovaná aj zmenou
klímy.“
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Su Tij je už v uliciach Rangúnu samozrejmos•ou. Foto: Magdaléna Vaculèiaková
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„¼udia si myslia, že sa veci menia. Keby si trièko s Aun Schan Su
Tij nosila pred rokom, bola by si prenasledovaná. Teraz nie. To
dáva ¾uïom pocit slobody,“ hovorí Thar Thar, blízky spolupracov-
ník líderky barmskej opoziènej Národnej ligy za demokraciu
(NLD), keï spolu sedíme v kaviarni bývalého hlavného mesta
Rangún.

„Pocit zmeny je však spôsobený nízkou informovanos•ou 
o politike. ¼udia nemali ako by• informovaní. V skutoènosti sa
žiadna zmena nedeje,“ dodáva mladý politický aktivista.

Sú tri týždne po doplòujúcich vo¾bách do parlamentu, 
v ktorých získala NLD 43 kresiel. Z viac ako 600. Po desiatkach
rokov, ktoré držite¾ka Nobelovej ceny za mier z roku 1991 Aun
Schan Su Tij strávila v domácom väzení, a po tom, ako vojenská
junta zabránila NLD vládnu•, je aj toto úspech. Hoci, tí ktorí sa 
v politike pohybujú, vedia, že nejde o úspech opozície, ale o pre-
javenie nádejí, ktoré vkladajú Barmèania do Aun Schan Su Tij.

Zmeny?
Rok po vo¾bách médiami kolujú rôzne správy o Barme. Prvého
apríla vyšli prvé súkromné noviny, ktorých uverejòovanie bolo za

vlády vojenskej junty nemyslite¾né, odkedy v roku 1964 vyhlási-
la všetky médiá za štátne.

Editori súkromných médií však ešte pred ich vydaním upo-
zoròovali na to, že formulácie v novom zákone o médiách nie sú
jasné a je teda na nich, nako¾ko pôjdu do rizika.

Zmeny v Barme sa bezpochyby za posledný rok udiali – Su Tij
získala pas a navštívila Európu i USA. Poèet turistov narástol 
z 300-tisíc na milión a s ním narástli aj ceny za služby.

Najväèšie ohlasy však spôsobujú nepokoje, ktoré snáï nikto 
v západnom svete, kto hneï po vo¾bách uvo¾nil sankcie voèi
barmskej vláde, neoèakával. Nepokoje medzi budhistickou
väèšinou a moslimskou menšinou. Navyše, nezmenila sa situácia
v niektorých etnických štátoch, kde konflikty medzi armádou 
a miestnymi rebelmi pretrvávajú celé roky.

Èlovek v ohrození v Barme
To, èi Barma naozaj nastúpila na cestu demokracie, stále nie je
isté. Isté však je, že s vo¾bami v minulom roku sa otvoril priestor
pre medzinárodné a zahranièné organizácie, ktoré do volieb
pôsobili v okolitých krajinách, aby zaèali otvára• misie vo vnútri
Mjanmarska. 

Jednou z takýchto organizácií je aj èeský Èlovìk v tísni. Práve
v spolupráci s týmto partnerom bude realizova• projekt v Barme
obèianske združenie Èlovek v ohrození.

Hlavným zámerom projektu podporeného z programu Slo-
vakAid je posilni• vznikajúce obèianske iniciatívy v Barme, ktoré
sa zameriavajú na ¾udsko-právne aktivity ako je dokumentovanie
porušovania ¾udských práv, zber informácií o politických väzòoch
alebo advokaèné aktivity.

Vybraným organizáciám budú poskytnuté minigranty na rea-
lizáciu ich aktivít. Prostredníctvom série školení sa zvýšia schop-
nosti a znalosti obèianskych skupín v oblasti advokaèných tech-
ník, volebného monitoringu a projektového manažmentu. 

Projekt bude ÈVO realizova• v priebehu celého roka 2013. 

Magdaléna Vaculèiaková
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO

Èlovek v ohrození podporí obèianske aktivity v Barme
OZ Èlovek v ohrození v minulosti aktívne informovalo formou prednášok, besied, èi filmov na festivale Jeden svet 
o situácii v Barme. Teraz plánuje podporova• novovznikajúce ¾udsko-právne organizácie priamo v krajine.

Prvý rozhovor vznikal •ažko. Yoani dostala otázky v slovenèine,
tie jej preložili do španielèiny a poslali na Kubu. Odpovedala
potom mailom, osobné stretnutie možné nebolo. Kubánsky
režim jej bránil vo vycestovaní do zahranièia.

Na jar tohto roku už staèil jeden telefonát do Èlovìka v tísni 
a dohodnú• si termín v Prahe. Termín osobného stretnutia. Yoani
už môže cestova•, situácia sa v tomto zmenila. No politické práva
Kubánci nedostali, krajina je stále neslobodná.

Možnos• opusti• Kubu využila blogerka na nieko¾komesaèné
turné po svete. Odpovedala na ve¾mi podobné otázky. Aj na kri-
tické. Napríklad kto platí jej turné (vždy organizácia, ktorá si ju
pozvala, v prípade Prahy to bol Èlovìk v tísni), alebo èi si želá
návrat diktatúry podobnej Fulgenciovi Batistovi, ktorého Cas-
trovci zvrhli (neželá si žiadnu diktatúru, ale slobodnú spoloènos•).

Yoani neúnavne odpovedala. Verí, že režim padne do piatich
rokov. Žiadnou ve¾kou revolúciou, pomery sa budú postupne
uvo¾òova•, až to bude pre Castrovcov neudržate¾né. A ak aj nie,
po ich smrti už nikto nebude vedie• udrža• diktatúru založenú na
kulte osobnosti revolucionárov.

Pri rozhovore s Yoani èloveku napadne, èi nesedí oproti prvej
prezidentke slobodnej Kuby. Yoani si na tejto pozícii predstavo-
vala Oswalda Payu, no ten minulý rok tragicky zahynul.

Yoani v nieèom pripomína Aun Schan Su Tij. Aj ona je útla
žena, ktorá sa dobrovo¾ne vrátila zo zahranièia (Yoani žila vo 

Švajèiarsku) domov, aby zmenila diktatúru. Nemá silné slová, len
trpezlivos• a odhodlanie.

Su Tij však je aj dcérou zavraždeného oslobodite¾a Barmy
spod koloniálnej nadvlády. Preto je jej príbeh pre tamojších ¾udí
taký výnimoèný.

Aj keby sa Yoani nestala prezidentkou, jej podiel na páde dik-
tatúry bude ve¾ký. Už teraz je. Celý svet si èíta o skutoènom ži-
vote na Kube mimo turistických stredísk, miestni sa dostávajú do
kontaktu s technológiami, koneène zaèínajú otvorene vyjadrova•
svoje názory aj na internete. Vïaka Yoani Sánchezovej.

Matúš Krèmárik
Autor je redaktor denníka SME

Kubáncom ukazuje internet a slobodu
Yoani Sánchezová, blogerka a asi najznámejšia kubánska disidentka súèasnosti, poskytla rozhovor denníku SME
dvakrát. Ve¾mi sa nezmenila, no forma rozhovorov ukazuje, ako sa medzi rokmi 2010 a 2013 zmenila Kuba.

OZ Èlovek v ohrození a Yoani Sánchezová 

Organizácia Èlovek v ohrození spolupracuje s Yoani
Sánchezovou od roku 2010. Jej Academiu Blogger pod-
poruje technicky a realizaène pri príprave kurzov pre
blogerov, kde sa mladí ¾udia uèia základné princípy písa-
nia blogov, ale aj technické tipy, ako posiela• krátke
správy cez sociálne médiá.  

bulletin jar 013.qxp  13.5.2013  18:11  Page 13



„Stál som už tri hodiny v rade na chlieb pri jednej pekárni.
Náhle preletelo lietadlo a zasiahli nás dve strely. V rade bolo
najmenej 300 ¾udí. Boli tam aj moje dcéry, len zázrakom sa im
niè nestalo,“ povedal jeden z pacientov Lekárom bez hraníc.
Je to je len jeden z mnohých príbehov približne štyroch mi-
liónov Sýrèanov, ktorí po tuhej zime akútne potrebujú pomoc. 

Do situácie chce zasiahnu• aj Èlovek v ohrození. „Konflikt spôsobu-
je dlhodobú humanitárnu krízu, množstvo príjemcov a ich potreby
neustále rastú,“ vysvet¾uje Paula Tomanovièová dôvod zapojenia sa
do poskytovania pomoci  až dva roky od zaèiatku konfliktu.

„Prostriedky na pomoc sa znižujú, pretože sa vyèerpali 
v prvých fázach pomoci. Zároveò  je situácia v Sýrii stále komp-
likovaná. Rolu hrajú aj ve¾ké bezpeènostné riziká. Bez prítomnos-
ti v teréne je •ažšie zorientova• sa v potrebách podpory,“ dodá-
va. V spolupráci s partnermi sa Èlovek v ohrození do tejto akcie
púš•a. Zaèína sa to však získaním prostriedkov od slovenských
darcov. 

Verejná zbierka zatia¾ nestaèí
Èlovek v ohrození sa spojil s partnermi zo siete CEDRON (Cen-
tral European Development and Relief Organisations Network),
aby spoloène zorganizovali pomoc zo strednej Európy. Spolu 
s Charitou Èeská republika a Polska Akcja Humanitarna sa chcú
zamera• na región Aleppo v severnej Sýrii, ktorý je najviac posti-
hnutý bojmi.

Na podporu tohto zámeru spustil Èlovek v ohrození v marci
2013 verejnú zbierku SOS Sýria. Pod¾a Márie Sliackej zatia¾ ve¾a
prostriedkov organizácia nezískala, použijú sa preto najmä
prostriedky z Klubu darcov.

„Slovenské ministerstvo zahranièných vecí zatia¾ nevydalo
výzvu na financovanie humanitárnych projektov ako to napríklad
spravilo èeské MZV, ktoré v tomto roku sumou 3,5 milióna Kè
podporilo èeské humanitárne organizácie. Tie vïaka tomu môžu
by• prítomné v regióne,“ dokres¾uje finanènú situáciu Paula
Tomanovièová z Èloveka v ohrození. 

Plány slovenskej pomoci
„Zvidite¾neniu zbierky pomôže aj fotodokumentácia, ktorú sme
dostali od partnerov,“ prezrádza Sliacka ïalší postup. Pre
spolupracujúce organizácie je prioritou získa• informácie o potre-
bách v teréne.

Do Sýrie zatia¾ svojich zamestnancov Èlovek v ohrození

nevyslal. Skupinu spolupracujúcich organizácii na mieste zas-
tupuje pracovníèka po¾skej organizácie, ktorá už v tomto
prostredí pracovala. Musela však svoju prácu pre zvýšenú inten-
zitu bojov pozastavi•.

V ïalšom kole distribúcie sa organizácie zamerajú na dojèen-
skú výživu a vzdelávacie materiály pre deti. Dôležitou èas•ou sú
lieky proti leishmanióze, ochoreniu, ktoré prenášajú komáre. 
V krízových oblastiach sa totiž ochorenie s prudkými prejavmi na
koži šíri rýchlejšie. Dostupnos• lieèby je èasto osudová. 

Ohrozenie na každom kroku
Podstatou konfliktu v Sýrii je udržanie sa alebo pád režimu
Bašara Assada. Boje medzi povstalcami a armádou prebiehajú od
marca 2011. Vládne vojská sú dobre vyzbrojené a muníciu im
ïalej dodáva Rusko a Irán. Skupiny rebelov sú horšie technicky
vybavené aj preto, že Európska únia hneï po zaèatí konfliktu
vyhlásila embargo na dovoz zbraní do krajiny. Štáty západnej
Európy preto pomáhajú len logistickou podporou.

To však nemení každodennú situáciu ¾udí, ktorí sú vystavení
riziku aj pri èakaní v rade pred pekáròou. Organizácia Human
Rights Watch po výskume v teréne zdokumentovala 59 leteckých
útokov vlády zameraných na civilistov, ktoré sú jasným
porušením medzinárodných dohôd.

Pod¾a lokálnych zdrojov len pri tomto type útokov od júla
2012 zahynulo 4300 civilistov. Všetky zistenia teda dokazujú to,
èo intuitívne všetci vieme - najviac trpia bežní civilisti, ktorých
potreby v koneènom dôsledku nie sú také vysoké. Len sa k nim
pomoc musí dosta• vèas. 

Ivana Rybanská
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO

Najväèšia katastrofa roku 2012 sa odohrala v juhovýchodnej
Ázii. Pripravila o život tisíce ¾udí a zasiahla do životov 6,2 mi-
lióna ¾udí. Pre nás desivá a radikálna situácia je na Filipínach
pomerne èastá. UNICEF pôsobí v tejto krajine už vyše 60 rokov
a po každej katastrofe mobilizuje prostriedky pre humanitárnu
pomoc.

„Filipíny sú krajinou, ktorá bude pravdepodobne najviac ovplyv-
nená klimatickými zmenami,“ opisuje situáciu v krajine Mar-
garetha Francia z UNICEF Filipíny. Keïže ide zároveò o krajinu 
s najväèším výskytom prírodných katastrof, práca me-
dzinárodnej organizácie sa nezameriava len na priamu akciu, ale
aj na pretvorenie celého systému pomoci a asistuje štátu k lepšej
organizácii. 

Reakcia UNICEF-u na tajfún zahàòa koordináciu distribúcie
základných potrieb a zdravotníckej starostlivosti, èistenie vod-
ných zdrojov, rekonštrukciu sanitaèných zariadení. Okrem
poskytnutia bezpeèia a stravy zabezpeèuje pomoc pri prekoná-
vaní psychických tráum, ktoré dotknutí utrpeli. Prispieva aj k spá-
janiu rodín rozdelených poèas tajfúnu. Toto všetko však UNICEF
nezabezpeèuje sám, èasto predovšetkým organizuje èinnos•
iných organizácií.

Nielen príroda, ale aj konflikty
V dôsledku presídlenia nemôžu deti, ako napríklad 8-roèný
Glenn, chodi• ïalej do školy. Glenn je ve¾mi zvedavý a pod¾a slov

terénnych pracovníkov sa tešil na nové knihy v doèasnej škole
zriadenej UNICEF-om.

„Chýbajú mi bratranci, ktorí sú nezvestní,“ hovorí o tom, èo
ho najviac trápi. Úèinok podobných tráum na deti dokáže
zmierni• práve rýchle zaradenie do školy. Navyše, znižuje
možnos•, že deti zaènú pracova• alebo sa stanú obe•ami
obchodu s ¾uïmi. 

Okolnosti, v akých žijú a vyrastajú filipínske deti, však nie sú
ovplyvnené len prírodou. Ve¾kú rolu zohrávajú aj lokálne konflik-
ty medzi klanmi. Nestabilita niektorých regiónov má rovnaké
následky ako tajfúny.

So Slovákmi na dia¾ku
Akútnym problémom na Filipínach nielen v období katastrof je
podvýživa detí. Rozdiely medzi regiónmi sú ve¾ké. Bežnou agen-
dou trvalej misie UNICEF-u na Filipínach je preto meranie 
a váženie detí, dodávanie vitamínov èi doplnkovej nutriènej
stravy. V súvislosti s tajfúnom Pablo sa preverila situácia 43-tisíc
detí, z ktorých takmer 500 bolo vážne podvyživených. Ïalších
zhruba 2400 spadalo do kategórie miernej podvýživy. 

Prostredníctvom zastúpenia UNICEF-u na Slovensku môžete
tieto aktivity podpori• aj vy. „Za vašich 10 eur môžeme da• trom
takmer podvyživeným de•om balíèky vitamínov a 136 vreciek
terapeutickej stravy,“ hovorí Margaretha Francia. 

Ivana Rybanská
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO
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Už dva roky sa zo Sýrie ozýva S-O-S

Tajfún Pablo už skonèil, jeho následky ani zïaleka
Sýrska rodina na úteku. Foto: Polska Akcja Humanitarna
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Ako si sa dostal na Slovensko?
Študoval som rok medicínu v Keni.
Slovenská vláda ponúka študentom 
z Kene študijné štipendiá, ve¾vyslanec mi
ponúkol, že by som tiež mohol ís• štu-
dova• na Slovensko. Poznám jedného
lekára, ktorý na Slovensku študoval pred
mnohými rokmi a teraz pracuje v Keni.
Tak som si myslel, že ak tu študoval on,
mohol by som to tiež skúsi•. Podal som
žiados• a oni ju schválili.

Ako dlho si bol v Bosco Boys?
Myslím, že 13 rokov. Najprv som chodil
do školy, ktorá spadala pod Bosco Boys,
ale žil som so svojou rodinou. Po
ukonèení deviatej triedy, sa ma opýtali, èi
by som mohol chodi• do školy mimo našu
èas• Nairobi. Na strednú školu som chodil
inam, stále však v rámci projektu. Bosco
Boys má nieko¾ko zariadení: škôlku pre
malé deti, rehabilitaèné centrum, kde sú
deti, ktoré boli nájdené na ulici. Je tam
tiež jedna malá ošetrovòa, kde je možné
pomôc•, základná škola pre chlapcov 
a dievèatá. Svojich bývalých žiakov projekt
podporuje aj pri štúdiu na strednej škole
alebo v ïalšom odbornom vzdelávaní.

Èo bolo po tom, ako si dokonèil stred-
nú školu? 
Potom mi ponúkli dobrovo¾nícku pozíciu
v Bosco Boys a ja som si povedal, že by
bolo super povzbudi• deti v tom, aby štu-
dovali. 

Èo si robil ako dobrovo¾ník? 
Môžeš robi• èoko¾vek, v èom si dobrý, na
èo si odborník. Ja som bol uèite¾, pomáhal
som žiakom s matematikou a prírodnými

vedami. Pomáhal som tiež na internáte.
Bol som zodpovedný za jednu z ubytovní.
Organizoval som rôzne aktivity pre chlap-
cov, hlavne športové, rôzne hry – všetci sa
radi hrali. Robil som to, èo robia aj
slovenskí dobrovo¾níci v projekte. Bola to
skvelá skúsenos•. Vráti• spoloènosti to, èo
som od nej dostal. 

Èo si si z Bosco Boys odniesol do života?
V Bosco Boys žijú deti s rôznymi
skúsenos•ami. Pre mòa osobne to bola
jedna z najlepších životných skúseností.

Keï poèúvaš skúsenosti detí, zmení to
tvoj poh¾ad na svet. Bolo skvelé s týmito
de•mi zdie¾a•.

Èo si sa od nich teda nauèil?
Nezáleží na tom, èo máš, podstatný je
tvoj postoj k životu. Deti v Bosco Boys sú
spokojné, š•astné, hoci majú za sebou
•ažké príbehy. Nie je to to materiálne, èo
•a robí š•astným, je to tvoja perspektíva.
Navyše, v Bosco Boys neposkytujú iba
vzdelanie, ale ponúkajú aj náboženskú
výchovu – to je tiež o spôsobe života.

Preèo si si vybral štúdium medicíny?
Ja som len chcel pomáha• ¾uïom. Keï
som študoval na strednej škole, chcel som
by• inžinierom, ale keï som prišiel do
Bosco Boys ako dobrovo¾ník, zmenil som
svoj poh¾ad, chcel som pomáha• ¾uïom,
spoloènosti, a preto som si vybral
medicínu. Aj kvôli de•om – chcel by som
by• pediater.

Plánuješ sa vráti• do Afriky?
Áno, urèite. Preto som tu – aby som
mohol v Keni uplatni• to, èo sa tu na-
uèím.

A èo ostatné deti z Bosco Boys, èo je 
s nimi, keï dokonèia strednú školu? 
Nieko¾ko žiakov pokraèuje na univer-
zitách – to je ukážka úspechu projektu.
Takmer každý sa zamestná, hoci je •ažké
nájs• nejakú prácu po škole. Ale v Bosco
Boys chlapcom pomáhajú nájs• si prácu. 
S vysokou školou už je to komplikova-
nejšie. Napriek tomu, sú aj také príklady.

Magdaléna Vaculèiaková
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO

V Bosco Boys môžeš robi• èoko¾vek, v èom si dobrý 
Dickson Munyalo je 22-roèný Keòan, ktorý momentálne študuje medicínu v Bratislave. K medicíne ho pri-
viedlo štúdium a drobrovo¾nícka práca v škole, ktorá spadá do projektu Bosco Boys podporovaného aj
organizáciou SAVIO. 

Futbalový tím z Bosco Boys. Foto: Dickson Munyalo

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
(TRUNI) realizuje na pobreží Kene projekt s názvom „Sociálno-
zdravotnícka starostlivos• o podvyživené deti do 5. roku ži-
vota a ich matky v regióne Kwale“, financovaný z prostriedkov
SlovakAid.

V rámci projektu bolo postavené hlavné nutrièné centrum 
v Kwale a zariadené boli aj dve vidiecke centrá (v Tiwi a Mkon-
gani). Chod centier plnohodnotne zabezpeèujú miestni komunit-
ní zdravotnícki pracovníci po absolvovaní dvojmesaèného certi-
fikovaného tréningu v rámci projektu.

V kwalskej nemocnici bola takisto zriadená knižnica, kde pos-
tupne pribúdajú knihy z oblasti výživy a riešenia podvýživy,
komunitného rozvoja, medicíny a zdravotnej starostlivosti. 
V ponuke knižnice je zatia¾ 70 kníh, prièom ïalšia desiatka
pribudne v najbližších týždòoch – aj vïaka finanènému daru od
OZ Albert.

Pre trvalú udržate¾nos• projektu je dôležité neustále vzdelá-
vanie a budovanie kapacít v lokálnej komunite. Práve preto sú
viackrát do mesiaca na programe prednášky o výžive urèené pre
komunitných zdravotníckych pracovníkov a pracovníèky, ale aj
ostatný zdravotnícky personál zariadení v regióne.

Vyškolení komunitní pracovníci majú v jednotlivých
nutrièných centrách na starosti príjem detí a matiek do progra-
mu, ich pravidelný monitoring, distribúciu kaše, fazule a vita-
mínov, a takisto prednášky pre matky o správnom kojení,
príprave stravy, vhodnej výžive, používaní výživových doplnkov
èi hygiene. 

Pomôže aj zvýši• povedomie na Slovensku
Trnavská univerzita budovala partnerstvo s Kwale District Hospi-
tal nieko¾ko rokov a v rámci projektu ho podporuje aj vytvorením
databázy maloletých pacientov a pacientiek výživových centier
prostredníctvom retrospektívneho zberu údajov o stave pod-
výživy u detí do 5. roku života v regióne Kwale.

„Koneène existuje súhrn takýchto informácií v elektronickej
podobe. Vyškolenými komunitnými zdravotníckymi pracovníkmi
bude dopåòaný aktuálnymi údajmi poèas celého trvania projektu
aj po jeho skonèení,“ vysvet¾uje projektový manažér Juraj
Janèoviè.

Jedineèné informácie o výžive priamo z terénu budú spraco-
vané, analyzované a vyhodnocované na pôde TRUNI v rámci
diplomových, dizertaèných a iných vedeckých prác. Výstupy
budú zároveò prezentované na odborných seminároch a konfe-
renciách.

Vïaka odporúèaniam pre prax, ktoré vyplynú z analýzy dát,
bude možné zlepši• intervenciu a manažment podvýživy 
v kwalskej komunite,  výrazne zefektívni• prácu komunitných
zdravotníckych pracovníkov i pracovníèok z nutrièných centier 
v celej Keni, a zároveò zvýši• povedomie o tejto problematike 
na Slovensku.

Božena Baluchová
Autorka pracuje ako terénna rozvojová pracovníèka FZaSP

Trnavskej univerzity v regióne Kwale v Keni

Jedineèná databáza Trnavskej univerzity u¾ahèí boj s podvýživou
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Riadni èlenovia:
ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj
web: www.adra.sk
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
web: www.zivica.sk
Centrum pre európsku politiku
web: www.cep.sk
Èlovek v ohrození
web: www.clovekvohrozeni.sk
eRko – Hnutie kres•anských spoloèenstiev detí
web: www.erko.sk
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
web: www.diakonia.sk
FAIRTRADE Slovakia
web: www.fairtrade.sk
Magna Deti v núdzi
web: www.magna.sk
Nadácia Habitat for Humanity International 
web: www.habitateurope.org
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
web: www.pdcs.sk
SAVIO
web: www.savio.sk
Sila rozvoja – Inštitút medzinárodnej spolupráce
web: www.silarozvoja.sk
Slovenská humanitná rada
web: www.shr.sk
Slovenská katolícka charita
web: www.charita.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
Inštitút pre rozvoj spoloènosti
web: www.sdisk.eu
Nadácia Milana Šimeèku
web: www.nadaciamilanasimecku.sk
Nadácia pre podporu obèianskych aktivít – NPOA
web: www.npoa.sk
People in Need
web: www.peopleinneed.sk
GLEN Slovakia
web: www.glen-slovakia.org

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) združuje 33 organizácií (25 riadnych èlenov 
a 8 pozorovate¾ov), ktoré pôsobia najmä v oblasti zahraniènej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Zastupuje
ich pri rokovaniach so štátnymi inštitúciami a podporuje šírenie informácií o rozvojovej spolupráci na verejnosti.  

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
www.sccd-sk.org
Slovensko - juhoafrická spoloènos•
e-mail: misindler@gmail.com 
Slovenský Èervený kríž
web: www.redcross.sk
Slovenský výbor pre UNICEF
web: www.unicef.sk
Výskumné centrum Slovenskej spoloènosti pre zahraniènú
politiku
web: www.sfpa.sk
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
web: www.vssvalzbety.sk
Združenie Albert pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociál-
nej práce Trnavskej univerzity v Trnave
web: http://albert.truni.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: Tigran Aleksanyan, Božena Baluchová, Nora Beòáková, Katarína Ïurovková, Andrea Girmanová, Peter Ivaniè, Erik Kapsdorfer,
Matúš Krèmárik, Andrej Návojský, Lenka Nemcová, Monika Ondicová, Ivana Raslavská, Ivana Rybanská, Marián Szücs, Jana Tutková, Veronika Kurinová

Grafika a dizajn: Jana Šimová, Tlaè: Daniel Kolek KOLDO
Neprešlo jazykovou úpravou. 

Fotografia na titulnej strane: koláž fotografií z archívu CEEV Živica, eRko

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.

Osoby alebo organizácie, ktoré majú záujem o témy zahraniènej rozvojovej spolupráce 
a humanitárnej pomoci, zároveò však nespåòajú kritéria èlenstva v Platforme MVRO sa môžu
sta• èlenmi Klubu priate¾ov Platformy MVRO. Prihlási• sa môžete prostredníctvom formulára,
ktorý je uverejnený v sekcii Klub priate¾ov: http://www.mvro.sk/sk/podporte-nas/klub-priatelov.

Pre èlenov Klubu priate¾ov Platforma MVRO:
MM  poskytuje informaèný servis, vrátane poradenstva oh¾adom grantových výziev
MM  pozýva na podujatia zamerané na rozvojovú problematiku a globálne témy
MM  informuje o aktuálnych pracovných a dobrovo¾níckych ponukách v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
MM  sprostredkováva kontakty na organizácie, ktoré pôsobia v menej rozvinutých krajinách sveta
MM  sprostredkováva kontakty na osoby, ktoré pôsobili ako dobrovo¾níci vo vyše 15 rozvojových krajinách sveta
MM  informuje a umožòuje prístup k publikáciám zameraným na rozvojovú problematiku
MM  umožòuje aktívne zapojenie èlenov Klubu do rôznorodých aktivít organizovaných Platformou MVRO alebo jej èlenmi
MM  zvidite¾òuje èlenov klubu na webovej stránke www.mvro.sk v sekcii Klub priate¾ov
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