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ZAUJALO NÁS

V KERIC-u bude aj tento rok
medzinárodne a veselo
l V čadčianskom KERIC-u pokračujú aj tento rok v podujatiach a aktivitách zameraných najmä na mládež, ale nejaký čas dávajú priestor už aj seniorom. Dobrovoľníci môžu vďaka projektom, ktoré organizácia robí, cestovať do celého sveta a naopak mladí ľudia z iných krajín prežijú rok na Slovensku.

Čo nás čaká a neminie? alebo
Dobrovoľníci vo svete
Tieto zimné mesiace využívame na intenzívnu prípravu
a odchod našich dobrovoľníkov na projekty do zahraničia.
Len aby ste mali prehľad, kde cestujú cez KERIC ľudia.
1. februára odišli dvaja dobrovoľníci do Nepálu a hneď za
nimi 4. februára odišli dvaja mladí ľudia za profesionálnou
skúsenosťou do Anglicka.
1. marca sa už budeme cítiť skoro ako cestovná kancelária, pretože odchádzajú dve dobrovoľníčky do Číny, traja
do Kostariky, dvaja chalani do Uruguaja a jedno dievča do
Talianska. Ďalšie hromadné vycestovávanie dobrovoľníkov bude v máji, keď sa pocestuje do Brazílie a traja seniori
pôjdu na 4 týždne do talianskeho Trenta.
A ešte nás neminie do začiatku októbra vyslanie ďalších
26 dobrovoľníkov do Vietnamu, Indie, Číny, Ugandy, Uruguaja, Gambie, Portugalska, Ghany, Holandska, Rakúska,
Francúzska, Moldavska, Anglicka a Brazílie. Na niektoré
projekty sú už vybraní účastníci, ale pokiaľ máte záujem,
aby tento príbeh bol aj o vás, tak nás navštívte a určite nájdeme možnosť, ako aj vám splniť sen o získaní medzinárodných a cestovateľských skúseností.
Pokiaľ nemáte odvahu cestovať alebo vám to nedovoľuje
vaša práca, štúdium, rodina, ale aj napriek tomu máte
chuť byť súčasťou tejto medzinárodnej komunity, tak môžeme spolupracovať pri hosťovaní dobrovoľníkov na Slovensku. Najbližšie priletia dobrovoľníci z Číny, Kene,
Vietnamu, traja seniorskí dobrovoľníci z Talianska, štyria
mladí Angličania na prax počas letných táborov. Veľmi
privítame pomoc pri ukázaní Čadce a Kysúc alebo poskytnutí hosťovania počas prvého týždňa ich pobytu na Slovensku, aby sa cítili vítaní a mali zo Slovenska len priaznivý dojem.
V KERICu máme na stene mapu sveta a začali sme si ku
nej prilepovať fotky ľudí, ktorých momentálne máme
v zahraničí, aby sme si zvizualizovali trochu svet a už je tá
stena poriadne plná a svet vyzerá teraz oveľa menší.

„
Spojenie
„spolupráca
je kľúč
k úspechu"
znie ako fráza, pokiaľ nie
je naplnené
konkrétnymi
akciami
a vzťahmi.
MIRKA PETRÍKOVÁ
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Vieš čo ješ? Deti spoznávali
pojem „lokálne potraviny"
Takmer 40 detí zo základnych škôl Komenského a
Rázusovej spolu so svojimi rovesníkmi zo základných škôl z Třinca sa zúčastnilo od 23. do 25. januára 2014 integračných hier
v SUDOPARKu v Klokočove.

Stretnutie štyridsiatich detí
bolo súčasťou projektu ECOnnection, ktorý sa uskutočňuje
za podpory projektu cezhraničnej spolupráce medzi Českou republikou a Slovenskom.
Deti sa počas necelých troch
dní venovali téme „Vieš čo
ješ“. Počas aktivít sa snažili
pochopiť, čo to znamená pojem lokálne potraviny. Všetky
aktivity mali za cieľ, aby
komplikované pojmy deti pochopili na základe skúsenosti.
Napríklad v jednej úlohe deti dostali recept a snažili sa
získať potraviny, aby podľa
neho mohli jedlo uvariť. Keď
potrebovali banány, museli
ísť pre ne veľmi ďaleko, pretože sa pestujú v Brazílii a tá je
od nás vzdialená 12 000 km,
pokiaľ ale potrebovali jablká,
dostali ich priamo na mieste,
pretože ich pestujeme aj u nás

ká doprava a bezpečnosť dopravy, ktoré sa uskutočnia na
jar tohto roku. Poslednou aktivitou projektu ECOnnection
budú integračné trojdňové
hry u našich českých susedov.
Všetky aktivity projektu sa
uskutočňujú na základe finančnej podpory z fondu cezhraničnej spolupráce a pri
plánovaní aktivít sme sa snažili ponúknuť školám projekt,
ktorý do školy prinesie nové
neformálne aktivity a pre deti
možnosť ich prežívať v inom
ako školskom prostredí.

Náučný pobyt
na Kysuciach. Podľa toho koľko sa nachodili veľmi zrozumiteľne pochopili pojem lokálne potraviny. Iná aktivita
bola pochopiť, čo znamená
označenie na vajíčkach. Deti
porozbíjali vajíčka z rôznych
typov chovov, a potom podľa
vône a výzoru sa snažili
uhádnuť, ktoré je najkvalitnejšie.
Tri dni prežili deti v medzinárodnej vzdelávacej atmosfére, páčilo sa im to a dúfame, že aj veľa pochopili. Ďalšou aktivitou projektu budú
workshopy na tému ekologic-

Deti prežili zaujímavé tri dni
plné hier a aktivít. FOTO: KERIC

Spolupráca je kľúč k úspechu
Nadpis tohto článku znie
trochu ako fráza, pokiaľ
nie je naplnený konkrétnymi akciami a vzťahmi.

Čadca je malé mesto, naozaj sa
tu navzájom celkom poznáme.
Rozhodli sme sa to v našej
práci využiť ako brutálnu výhodu a snažme sa rozvíjať spoluprácu s organizáciami a inštitúciami, ktoré pracujú v
podobnej oblasti ako my v KERICu. Dlhodobo sa nám darí
táto spolupráca so základnými
a strednými školami v Čadci,
ale aj na Kysuciach. Od apríla
bude na školách bežať náš nový projekt EUROWEEK. Počas
troch dní do školy budú chodiť
naši dobrovoľníci z Kene, Nemecka, Kostariky, Ruska a Číny a budú sa stretávať so študentmi na hodinách jazykov,
na geografii, na náuke o spoločnosti, telesnej výchove a
ďalších hodinách. V cudzom
jazyku im predstavia svoju
krajinu, budú sa rozprávať o
geografii, predsudkoch, reálnom živote. Cieľom je, aby

nej pomoci Fantázia v Kysuckom Novom Meste by sme radi
v máji pokračovali a spoluprácu rozšírili aj na Dom seniorov
na Žarci.
Spoluprácu s Centrom voľného času v Čadci sme rozšírili
o medzinárodnú dimenziu.
Stali sa naším partnerom v
medzinárodnom
projekte
ED.HO.C, ktorého cieľom je si
vymeniť skúsenosti pri organizovaní letných táborov pre
deti. A tak sme spoločne nav-

Projekt ED.HO.C

štívili talianskych, španielskych, portugalských a rumunských partnerov, aby sme
sa dozvedeli, ako sa tábory robia v ich krajinách, spoznali sa
navzájom, trochu aj svoje krajiny a kultúru.
Ďalším krokom v tejto spolupráci je nápad zorganizovať
medzinárodné tábory pre deti
v Taliansku, Rumunsku, Portugalsku, Španielsku a Slovensku s medzinárodnými vedúcimi aj deťmi.

Jeho cieľom je výmena skúseností pri organizovaní letných táborov pre deti. FOTO: KERIC

študenti získali nové informácie a skúsenosti neformálnym
spôsobom a autenticky. A tak
pekne týždeň po týždni sa bude realizovať projekt EUROWEEK po školách v Čadci. Začneme 14. až 16. apríla na
Gymnáziu J. M. Hurbana v
Čadci, ďalší týždeň bude medzinárodný na Základnej škole
Komenského, potom na Žarci,
na Rázusovej... Študentky z
cirkevnej strednej školy si užijú EUROWEEK tesne pred ma-

turitou, čo im možno pomôže
sa rozrozprávať sa po anglicky
na skúšky dospelosti - maturity. Zatiaľ poslednou školou,
kde sa EUROWEEK udeje bude
Základná škola v Turzovke.
V septembri 2013 sme začali
novú spoluprácu s inštitúciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti počas hosťovania seniorských dobrovoľníkov z Talianska na Slovensku. V tejto dobrej spolupráci s Domom seniorom PARK a Centrom sociál-

Spolupráca so školami

