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ZAUJALO NÁS

ZANIKNE KERIC?
l KERIC v Čadci oslávil tento rok už
svoje desiate výročie.
Je predvianočný čas a čas, keď
sa hodnotí uplynulý rok. Keď
sme sa v KERICu pozastavili
a chceli sme zhodnotiť uplynulý rok, prvé na čo sme narazili bolo, že hneď na začiatku
roka sme oslávili 10. výročie
založenia KERICu a v rámci
rýcheho a plne nabitého života sme sa nestihli pozastaviť,
zrekapitulovať, osláviť. Rozhodli sme sa, že práve predvianočný čas je vhodný na zosumarizovanie už viac ako desaťročnej histórie KERICu.

Európskej Únie a cez program
PHARE bola možnosť založiť
Európske informačné centrum. Keďže sme už mali skúsenosti s prvými medzinárodnými akciami, rozhodli sme sa
využiť možnosť, ako dostať
naše doterajšie aktivity pod
strechu, a vytvoriť nielen obsah, ale aj priestor. Do nášho
tímu pribudla nová kolegyňa
Elena, ktorá strážila našu prvú
miestnosť na Nábrežnej ulici.
2003 – založili sme kERIC

KERICu prišlo sedem nových
dobrovoľníkov z Holandska,
Španielska, Švédska, Macedónska, Albánska a Talianska.
V lete sa začala písať história
Konských táborov na Makove,
okrem toho bol tábor mladých
žurnalistov na Makov Kasárne.
2005 – začíname
spoluprácu s Latinskou
Amerikou

Prvá medzinárodná výmena.

Tesne pred KERICovské ob- Oficiálne sme založili KERIC.
dobie 2001 – objavili sme Bežali u nás workshopy pre
medzinárodné projekty
deviatakov, ktoré sme viedli v
Po prvýkrát sme sa dozvedeli , spolupráci s terajším riaditeako pomôcť študentom použí- ľom Kysuckého múzea – Milovať angličtinu v bežnom živo- šom Jesenským. Pokračovali
te. Obe (Mirka a Ivka) sme uči- sme v organizovaní medzináli na Gymnáziu v Čadci a sna- rodných výmen, začalo sa pužili sme sa nájsť cestu, ako čo tovanie v rámci výmenu
najviac motivovať študentov, Europole – v Nórsku a na Sloaby pochopili, prečo sa učia vensku. A ďalšia výmena na
anglicky a na čo im to v Živote Islande. Priestorovo sme sa
bude. Dozvedeli sme sa, že rozšírili o ďalšie dve miestnosexistuje Program Mládež, kto- ti. V lete sme zorganizovali prrí podporuje medzinárodné vý letný tábor v Starej Bystrici.
výmeny mladých ľudí. Nevá- Do KERICu prišli ďalší dvaja
hali sme a spolu s Islandom dobrovoľníci – Anellie z Nea Španielskom sme napláno- mecka a Rafael zo Španielska.
vali náš prvý medzinárodný
2004 – vysielame prvých
projekt – Trilógia.
2002 – hosťovali sme prvého dobrovoľníka

dobrovoľníkov do
zahraničia

Výmena pokračovala na Islande a v Španielsku. Medzinárodné aktivity sa nám zapáčili, ale hlavne sa nám zdali
užitočné. Mladí ľudia navštívili Island a Španielsko a spoznali inú kultúru a zvyky. Tak
sme sa pokúsili vyskúšať aj
ďalšie možnosti.
Požiadali sme o hosťovanie
prvého dobrovoľníka – Sylvaina le Flocha a naplánovali sme
prvé školenie, ktoré sme organizovali spoločne s Centrom
voľného času. Slovensko bolo v
predstupovom období do

Podarilo sa nám vyslať prvých
dobrovoľníkov do zahraničia.
Marcelka išla do Francúzska a
doteraz tam žije a vychováva
svoje dvojčatá, Marek vycestoval do Nórska a zhodou
okolností aj on tam žije do
dnes a spolu so svojou portugalskou partnrkou vychovávajú dvoch synov.
Do Nemecka sme vyslali
dvoch dobrovoľníkov Anku a
Tomáša. Medzinárodné výmeny sa nám rozbehli poriadne, výmeny cestovali do Portugalska, Írska, Anglicka. Do

...a vlajky pribúdajú.

2002

Ďalší mladí ľudia vycestovali
za medzinárodnou skúsenosťou do Portugalska, Nórska
a Španielska. Podarilo sa nám
zorganizovať prvú časť výmeny S-LAROPA. Na Slovensko
sme pozvali mladých ľudí
z Brazílie, Čile, Peru a Francúzska, Portugalska a Nórska.
Tábory sú úspešné a pokračujeme v konskom tábore, aj
mladých žurnalistoch.

2013
postupne sa zmenil na placinkáreň a neskôr na čajovňu.
V novom roku bude tento
priestor hosťovať novú kaviareň.
2007 – jazykové
vzdelávanie v KERICu

chodia do škôl, pomáhajú študentom s komunikáciou v angličtine, zoznamujú ich so
svojimi krajinami. Taktiež sa
nám podarilo uskutočniť špeciálny ekologický projekt Spoj
sa s prírodou a teraz pokračuje
na základných školách pod
náyvom ECOnnection.

zívnu spoluprácu s Mestskou
políciou. Dobrovoľníci štartujú svoj pobyt na Slovensku
v hosťujúcich rodinách, slovenskí mladí ľudia stále vo
väčšom počte cestujú do zahraničia. V tomto roku sme
ich vyslali 31 na tri kontinenty.

2011 – náš tím je viac
medzinárodný, Solenka
z Francúzska u nás začína
pracovať

2013 – partneri z ďalšieho
kontinentu – Ázia

Aktivity, ktoré majú slovo
medzinárodné sú už našou obchodnou značkou. Napr. Medzinárodné Vianoce v KERICu
sa už každoročne konajú od
roku 2004 a tento rok sa nám
stalo, že hoci sme nikde nenapísali, kedy sa budú konať,
máme prihlásených viac ako
200 detí.

Učenie angličtiny a ďalších jazykov bolo prvotnou motiváciou prečo sme vznikli. Postupne sa nám podarilo vytvoriť si vlastný štýl a moduly
vzdelávania, aby sa ľudia nebáli v cudzom jazyku komunikovať a bavilo ich to. Do KERICU sa každoročne chodí vzdelávať okolo 100 dospelých
a 100 detí.
2008 – semináre pre celý
svet

Hosťovanie
dobrovoľníkov,
vysielanie naších mladých do
sveta, mládežnícke výmeny,
„Medzinárodne“ sme začalispolupracovať so skanzenom
vo Vychylovke, kde hosťujú
cez leto zahraničných dobrovoľníkov. Najskôr to boli Angela z Talianska a Mathiew
z Francúzska a posledné leto
dvaja poľskí dobrovoľníci
Szymona a Katrzyna
2012 – hosťujeme prvého
dobrovoľníka z Afriky

Tím sa rozrastá...

Spolupráca v rámci Čadce je
čoraz intenzívnejšia. Okrem
toho, že spolupracujeme so
základnými a strednými škotábory. To sú už aktivity, ktoré lami, nadviazali sme intenorganizujeme a patria neoddelitľne do našej činnosti. Každý
rok organizujeme viacero školení pre slovenských, ale aj
zahraničných
účastníkov.
Témy sú dobrovoľníctvo, angličtina, informačné technológie.

Hosťovanie sa stáva stabilnou súčasťou naších aktivít.
V tomto roku prišli 5-ti mladí
ľudia. Za podpory Európskeho
sociálneho fondu sme robili
vzdelávanie pre učiteľov, ako
používať informačné technológie na hodinách. Vzdelávaním prešlo skoro 100 učiteľov
z okresu a pomohlo nám nadviazať vzťahy zo školami, kto- 2009 – pribúdajú nám dve
nové kolegyne – Lenka
ré pokračujú stále.
a Vladka
2006 – mládežnícka
výmena v Brazílii, do
KERICU pricestovali
dobrovoľníci z iných
kontinentov

Marie z Kanady a Diogo z Brazílii odštartovali cezkontinetálnu dobrovoľnícku spoluprácu, ktorá sa rozrastá. Do
dnešného dňa sme hosťovali
dobrovoľníkov pomaly z celej
Európy, ale aj z Brazílie, Uruguaja, Kostariky, Hondurasu,
Kanady, Kene.
V tomto roku sme vytvorili
nový klubový priestor v podzemí KERICu, ktorý na začiatku dostal meno Undeground,

Aby sme mohli naších mladých vysielať stále ďalej,
osobne sme navštívili nové
projekty v Ugande, Kostarike,
vo Vietname, Turecku a už
ďalší mladí ľudia budú môcť
na tieto projekty vycestovať.
Okrem mladých ľudí sme sa
začali venovať aj seniorom
a podarilo s anám po prvýkrát
vyslať do Talianska troch slovenských seniorov a na Slo-

Národná agentúra programu
Mládež v akcii nás poverila
podporou dobrovoľníctva na
celom Slovensku.
Nové kolegynky sa rozcestovali do regiónov a začali hľadať organizácie, ktoré majú
potenciál hosťovať dobrovoľníkov.
2010 – spolupracujeme
s inštitúciami

Nie sme len svetový, stále viac
sa snažíme spolupracovať aj
s inštitúciami priamo na Kysuciach. Pravidelná spolupráca so základnými školami je už
pravidlom. Naši dobrovoľníci

vensku hosťovať troch Talianov. Táto spolupráca nám otvorila dvere na spoluprácu
s ďalšími miestnymi organizáciami ako je Dom seniorov
PARK, Centrum sociálnej pomoci Fantázia.
Sme občianske združenie, čo
znamená, že sme tu pre ľudí
a všetky aktivty, ktore robíme
majú byť užitočné ľuďom okolo nás. A preto ak sa Vám páči
čo robíme, tak si všetci spoločne do roku 2014 prajme, aby
KERIC nezanikol a my budeme
v budúcnosti všetko preto roMIRKA PETRÍKOVÁ
biť.

