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ZAUJALO NÁS

Európa a Ázia sa stretli
v spoločnom projekte
Mládež v akcii
Účasť na medzinárodných projektoch má
hlavný dôvod ten, aby
sme boli schopní ponúknuť vám rôzne možnosti
vycestovania a získavania nových pracovných,
kultúrnych a jazykových
skúsenosti.

Na rok 2014 už máme podporené projekty do viacerých
európskych, ale aj mimo
európskych krajín. Môžeme
vyslať dobrovoľníkov za finančnej podpory z Európskej
únie programu Mládež v akcii do Nepálu od februára
2014, od marca do Kostariky,
Číny, Uruguaja, Talianska,
Moldavska. V máji môže niekto odcestovať za novými
skúsenosťami do Brazílie,
v júni do Ghany a v septembri
do Holandska a Francúzska.
Ešte pred Vianocami by sme
sa mali dozvedieť, či nám bol
schválený projekt, v rámci

ktorého budeme môcť vyslať
mladých Slovákov do Vietnamu, Ugandy, Brazílie, Indie, Portugalska. Vidíme, že
možnosti na získavanie nových skúseností sú. Pokiaľ
máte chuť zažiť niečo nové,
spoznať novú krajinu, naučiť
sa nový jazyk, spoznať nových ľudí, stačí sa len rozhodnúť a prísť do KERICu na
niektoré z informačných
stretnutí, kde sa dozviete
viac. Najbližšie je 9. 12.
o 15.00. Potom možno budeme môcť podobný príbeh ako
opisujeme nižšie, napísať aj
o vás Keď píšeme do novín o
ľuďoch z KERICu, väčšinou
vám predstavujeme našich
zahraničných
dobrovoľníkov. Ale KERIC, to sú najmä
mladí ľudia z Čadce, ktorí
nám pomáhajú s aktivitami,
sú kamarátmi našich zahraničných hostí, tvoria pomyselný most medzi zahraničím
a Čadcou.

Dnes vám predstavíme jednu z nich - Betku.

Pred štyrmi rokmi, prišla Betka do KERICu so zámerom
zlepšiť sa v komunikácií v angličtine. Do KERICu zavítalo
sympatické, tiché dievča, na Kysuce s trochu exotickým
priezviskom. Často sa veci dejú neplánovane a keďže každý
rok hľadáme mladých ľudí s výbornou angličtinou a s iskrou pre prácu s deťmi na spoluprácu počas kurzov detskej
angličtiny a na spoluprácu s našimi dobrovoľníkmi, tak
sme oslovili aj Betku. Jej sa táto ponuka páčila, a tak skúsila. Spolupracovala s macedónskym dobrovoľníkom Daliborom a vťahovala do tajov angličtiny najmenšie detičky v
KERICu, my túto skupinu voláme DANJ L (detská angličtina L). Spolupráca išla dobre, čoraz viac sme sa spoznávali a
objavovali všetku skrytú energiu a potenciál, ktorú Betka
na začiatku trochu schovávala. Hneď v prvom roku sa zúčastnila spolu s ďalšími ľuďmi z KERICu medzinárodného
tréningu zážitkových aktivít v českej organizácií Brontosaurus. Myslím, že to bola posledná kvapka, ktorá odštartovala Betkin veľmi aktívny život na medzinárodnej úrovni. Už bola naša . Ďalším krokom bola účasť na medzinárodnej tanečnej výmene V /r/ 4 active youth, ktorú sme organizovali v Čadci. Prvý rok svojej spolupráce zavŕšila absolvovaním školenia, ako sa stať vedúcim v letnom tábore
a priamo si to vyskúšala na tábore „ Cesta okolo sveta“, kde
už velila 20 deťom a sprevádzala ich na ich pomyselnej ceste cez rôzne kontinenty. Už na toto školenie priviedla aj
svojich spolužiakov. Čo povedať ďalej, Betka už tri roky vedie konverzačné kurzy detskej angličtiny, minulé leto si
vyskúšala aj medzinárodné dobrovoľníctvo v Portugalsku,
kde skoro tri mesiace viedla aktivity pre portugalské deti.
Teraz je momentálne zapojená do medzinárodného projektu, v ktorom nemecká, rakúska, portugalská a slovenská organizácia spoločne hľadajú metódy ako zaktivizovať
mladých ľudí. Členmi KERICovej rodiny sa stali aj jej ďalší
spolužiaci Juraj a Boris, ktorí nielen s nami spolupracujú,
ale sú aj výborní kamaráti s našimi dobrovoľníkmi a sú
priamo pri zdroji všetkých aktivít, ktoré v KERICu organizujeme. Toto leto vycestoval ako dobrovoľník do Arménska
aj Betkin brat Ivan a odštartoval tiež svoj život na medzinárodnej vlne.

Od začiatku októbra sme
začali realizovať nový projekt, podporený programom Mládež v akcii, v ktorom spolupracujeme so
staro-novými partnermi
z Ázie a Európy.

Za Áziu sa projektu zúčastňujú
Vietnam, Kambodža, Indonézia a Thajsko a za Európu
Francúzsko, Taliansko, Česká
republika a Slovensko. Hlavným cieľom projektu je výmena skúseností medzi zúčastnenými organizáciami, spoznanie sa navzájom a vytvorenie priestoru na ďalšiu spoluprácu. Prvou akciou bolo plánovacie stretnutie na začiatku
novembra v Čadci, ktorého sa
zúčastnil koordinátor za každú krajinu a prediskutovali
sme do podrobností, ako bude
tento projekt fungovať. Taktiež sme im ukázali aspoň kúsok nášho Slovenska.
Teraz už vieme, že začiatkom marca budeme hosťovať
školenie, kde sa budúci mládežnícki vedúci budú učiť ako
viesť tím, ako pripraviť mladých ľudí na stretnutie s inými kultúrami, naučia sa viesť
zážitkové aktivity. Z každej
krajiny sa zúčastnia 2 potencionálni vedúci.
Ďalej v rámci projektu sa
dvaja pracovníci z každej organizácie môžu zúčastniť
dvojtýždňovej pracovnej stáže
v niektorej z partnerských organizácií, aby sme mali možnosť pochopiť ich systém práce a odkukať dobré veci a potom ich aplikovať vo vlastnej
organizácii. Hovorí sa, že načo
vymýšľať už vymyslené a lep-

Spolupráca
koordinátori z každej krajiny sa zišli na plánovacom stretnutí.
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šie jeden krát vidieť ako viackrát počuť.
Z KERICu sa pôjdeme pozrieť do thajskej organizácie
VSA, ktorá je veľmi skúsená
v organizovaní medzinárodných táborov pre mladých. Sú
to dvojtýždňové tábory, počas
ktorých sa v krajine môže niečo vybudovať alebo sa pomáha
v miestnych školách, spolupracuje na ekologických projektoch (v Thajsku to môže byť
aj starostlivosť o slonov :) Cieľom je spoznať krajinu inak,
ako turista, spolupracovať
v medzinárodnom tíme. Druhá organizácia, ktorú navštívime je Brontosaurus, Modrý
Kámen v Českej Republike.
Majú dlhoročné skúsenosti so
zážitkovými aktivitami v prírode a radi by sme tieto skúsenosti aplikovali do našich ak-

tivít. Do KERICu zavítajú ľudia
z Kambodže a Indonézie. Okrem toho v rámci tohto projektu budeme hosťovať v lete prvého dobrovoľníka z Vietnamu. Bude nám pomáhať počas
letných táborov. Ďalšou úrovňou tohto projektu budú školenia pre budúcich lídrov vo
Vietname.
Prvého školenia sa zúčastní
po 5 účastníkov z Kambodže,
Indonézie, Thajska a Vietnamu a svoje skúsenosti im budú
odovzdávať ľudia z KERICu,
druhé školenie bude pre vietnamských lídrov. Keď sme
tento projekt pripravovali,
snažili
sme
sa
zistiť
a naplánovať aktivity, ktoré sú
čo najužitočnejšie pre jednotlivých partnerov.
Dôležitým cieľom každého
medzinárodného projektu je aj

zistiť viac o krajinách a kultúrach svojich partnerov. Už počas prvého stretnutia sme sa
dozvedeli veľa prekvapujúcich
faktov, napr. Indonézia je
štvrtá najľudnatejšia krajina
sveta, leží na 17 000 ostrovoch
a keď sa chcete dostať z jedného konca na druhý, musíte letieť 6 hodín, rozprávajú 400 jazykmi.
Thajsko je veľmi otvorená
krajina pre cudzincov, na
krátkodobú návštevu nepotrebujete žiadne víza, stačí si
kúpiť letenku a cestovať.
Vo Vietname majú 40 miliónov motoriek, to je 1 motocykel na 2 ľudí. Už sa tešíme ako
počas tohto projektu zistíme
veľa ďalších zaujímavostí.
PRIPRAVILI:
MIRKA PETRÍKOVÁ,
MIROSLAVA MURČOVÁ

Chceš vedieť ako sa strihajú
a češú ľudia v Anglicku?
Aj takéto skúsenosti môžeš získať počas odbornej
stáže cez projekt LEONARDO v anglickom
Lancastri, v škole, ktorá
pre túto profesiu pripravuje mladých Angličanov.

Možno by bolo dobré začať
pekne po poriadku. Pri pravidelných informačnými stretnutiach s mladými ľuďmi
ohľadom dobrovoľníctva v zahraničí sme si uvedomili, že
by bolo užitočné okrem dobrovoľníctva v zahraničí ponúkať
aj odborné stáže v nejakých
profesiách. Od zahraničných
partnerov sme sa dozvedeli o
možnosti, žiadať finančnú
podporu na odborné stáže cez
program LEONARDO. Ihneď
sme sa o to pokúsili. Snažili
sme sa nájsť partnerov, ktorí
sú schopní takúto prax ponúknuť, a tak sme nadviazali
spoluprácu s portugalskou organizáciou, ktorá ponúka prax
pre kuchárov a v cestovnom
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ruchu v meste Barcelos. Prví
záujemciovia môžu vycestovať za touto skúsenosťou a
praxou už vo februári 2014 na
tri mesiace. Okrem získania
praxe je ďalšou a nezanedbateľnou výhodou, že všetky náklady spojené s pobytom sú

hradené z projektu. To znamená strava, ubytovanie, doprava a ešte zvýši aj niečo na
vreckové. Ďalšieho partnera,
ktorého sme oslovili a sme
uspeli je škola v anglickom
meste Lancaster, ktorá pripravuje budúcich kaderníkov,

športových inštruktorov, požiarnikov, záchranárov. My
môžeme do Anglicka poslať
ľudí, ktorí chcú získať prax v
odbore kaderník a športový inštruktor.
Opäť prax je na tri mesiace a
prví záujemcovia môžu odísť
už vo februári. S touto školou
už spolupracujeme dlhé roky a
často sme dúfali, že sa nám
podarí vytvoriť takú spoluprácu, aby sme mohli nielen hosťovať mladých Angličanov v
Čadci, špeciálne ako vedúcich
počas letných táborov, ale aby
aj naši mladí mohli ísť za novými skúsenosťami do Anglicka.
Podarilo sa, teraz už je táto
šanca prístupná pre všetkých.
Účasť na takejto odbornej stáži
nie je obmedzená ani vekom
účastníkov. Jedine čo to chce,
chuť skúsiť niečo nové, chuť
priučiť sa v svojom odbore
niečo nové, chuť vycestovať si
pre tieto skúsenosti do inej
krajiny.

