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Za trinástimi horami a trinástimi dolinami…
Nie, nie, nie. Takto tento príbeh nezačína. Pred trinástimi rokmi sa začal písať príbeh občianskeho združenia KERIC, ktoré vzniklo v Čadci 
a trinásť rokov v Čadci pracuje. Jeho hlavnými hrdinami sú najmä mladí ľudia, ktorí sa neboja výziev, chcú zažiť niečo nové v novej krajine. Ale 
taktiež sú našimi hrdinami aj ľudia z Čadce - zo škôl, z domova seniorov, z charity, Kysuckého múzea, Kysuckého kultúrneho strediska a iných 
inštitúcií, ktorí sa s nami neboja spolupracovať, neboja sa jazykovej bariéry, iného kultúrneho pozadia našich dobrovoľníkov. Proste sú otvorení, 
milí a vítaví a práve vďaka nim je obraz Čadce a Slovenska pre týchto cudzincov veľmi pozitívny.

Mirka Petríková
Snímky archív KERIC

Aby som nerozprávala iba 
takto všeobecne, rada 
by som vám predstavila 

práve niekoľko takýchto hr-
dinov.

Pred dvoma týždňami sa 
vrátila z  Hondurasu Marti-
na Machová z  Horného Kel-
čova. Skončila vysokú školu 
a ako budúca učiteľka anglič-
tiny a  náboženstva mala po-
cit, že by chcela spoznať svet, 
chcela nadobudnúť svoje prvé 
učiteľské skúsenosti v krajine, 
ktorá nie je taká bohatá ako 
naša, ktorá je proste na tom 
horšie. Vybrala si Honduras, 
ktorý má na medzinárodnej 
scéne veľmi zlé meno. V hod-
notení krajín patrí ku kraji-
nám, kde je jedna z  najniž-
ších životných úrovní, je tam 
vysoká kriminalita. Martina 
začala svoj projekt v auguste. 
Odcestovala do Tegucigalpy 
(hlavného mesta Hondurasu), 
kde ju privítala jej hostiteľ-
ská organizácia, pomohla jej 
zorientovať sa v  meste, po-
chopiť, ako funguje doprava, 
ako sa nakupuje, stravuje a po 
intenzívnej príprave odces-
tovala do dedinky v  pralese 
s 800 obyvateľmi, kde pomá-
hala najmä s  učením anglič-
tiny v  domove pre chlapcov 
z ulice. Počas projektu sa mu-
sela naučiť španielsky, aby sa 
dohovorila v  bežnom živo-
te a  naplno sa venovala osa-
melým chlapcom, ktorí svoje 
detstvo prežívajú v tomto do-
move. Za päť mesiacov svojho 
projektu spoznala Honduras 
z úplne inej strany, ako sú ofi-
ciálne informácie. Spoznala 
chudobných, ale prívetivých 
ľudí so svojím spôsobom ži-
vota. Jednou zo zaujímavos-
tí, ktorú si všimla, je, že ľudia 

v  dedine nežijú v  tradičných 
rodinách, podľa nášho vní-
mania. Nie je typické, že muž 

sa ožení so ženou, majú spo-
lu deti a spoločne sa o ne sta-
rajú. Všetka zodpovednosť za 
výchovú detí je na žene, pre-
tože muži väčšinou neostáva-
jú pri svojej partnerke. A  tak 
sa Martina napríklad kama-
rátila s Argentinou z domova, 
ktorá mala dve deti, ale žila 
s  mužom, ktorý nebol otcom 
ani jedného z nich. V Hondu-
rase ženy musia byť veľmi sil-
né, aby zvládli tento typ živo-
ta.

Takto máme po svete via-
cero mladých ľudí. Majka Fra-
neková z Čadce je na ročnom 
projekte v  Rakúsku, kde po-
máha v  centre pre mentál-
ne postihnuté deti a mladých 
ľudí. 

Dvoch dobrovoľníkov 
máme vo Vietname, kde učia 
deti angličtinu, v  Peru naša 
dobrovoľníčka pracuje v zoo-
logickej záhrade pri univerzi-
te, kde sa stará o zvieratá, ale 
zároveň si aj všimla, že ľudia 
hádžu hocikde po zoo papiere 
a smeti. A tak sa stalo súčas-
ťou jej práce smeti pozbierať 
a udržiavať zoo v čistote a dú-
fať, že takto si ľudia zvyknú, 
že nemať smeti po zemi, je 
normálne.

Aby som nezabudla na ďal-
ších dobrovoľníkov, tak máme 
dve dievčatá v  Číne, jedno 
v  Argentíne a  jedno v  Uru- 
guaji. Práve v  týchto dňoch 
odlietajú dvaja dobrovoľníci 
do Indie. 

Všetky tieto projekty sa 
môžu realizovať vďaka fi-
nančnej podpore programu 
ERASMUS+.

Vo štvrtok 11. februára boli 
za svoju prácu odmenené ti-
tulom dobrovoľník roku 2015 
dve dievčatá - Zuzana Ďuri-
šová a  Sidónia Gregová, kto-
ré boli na trojmesačnom pro-
jekte v  Ugande. Ich náplňou 
bolo pomáhať v  dedinskej 
škole s učením detí. Keď vide-
li, ako škola vyzerá, rozhodli 
sa to zmeniť. Najskôr zreali-

zovali zbierku medzi Slovák-
mi žijúcimi v Ugande a medzi 
svojimi známymi, kamarát-
mi a rodinami. Keď získali fi-
nancie, s pomocou hosťujúcej 
organizácie našli miestnych 
remeselníkov a  zrekonštruo-
vali podlahy a omietky v škole 
a  spoločne s  deťmi školu vy-
maľovali a  na steny namaľo-
vali rôzne učebné pomôcky. 

Krásnym pokračovaním 
projektu bolo, že v septembri 
2015 prišiel do KERIC-u ako 
dobrovoľník Brian Ssengendo, 
riaditeľ tejto zrekonštruova-
nej školy. V rámci svojho troj-
mesačného dobrovoľníctva 
spolupracoval so základný-
mi školami v Čadci a v Korni, 
kde na jednej strane pomáhal 
deťom so štúdiom angličtiny 
a  na strane druhej sa dozve-
del veľa o metódach používa-
ných v  našich školách, o  po-
zitívnom prístupe k  žiakom, 
o ich motivovaní. Keď odchá-
dzal, vravel, že si odnáša veľa 
skúseností, ktoré chce apliko-
vať vo vzdelávaní v jeho ško-
le, ale aj v Ugande. Deti zo zá-
kladných škôl si treraz píšu 
s deťmi z ugandskej školy. 

Každý dobrovoľník, ktoré-
ho hosťujeme, po príchode na 
Slovensko strávi jeden týždeň 
v  hostiteľskej rodine. Na Ky-
suciach máme veľkú podporu 
od ľudí a sme radi, že nemáme 
problém nájsť rodiny pre na-
šich dobrovoľníkov. Pre nich 
je to výborné v tom, že majú 
možnosť zažiť reálny sloven-
ský život, že majú na Sloven-
sku hneď nových priateľov 
mimo KERIC-u. 

Hosťujúcou rodinou Brai-
na bola rodina Mareka Poláka 
z Drahošanky. Marek chodí do 
KERIC-u už od svojich štrnás-
tich rokov a zažil s nami svo-
je prvé medzinárodné skú-
senosti na medzinárodných 
výmenách a tréningoch. Táto 
skúsenosť ho motivovala byť 
aktívnym, bol pri zakladaní 
Mládežníckeho parlamentu 

v Čadci, spoluorganizuje kaž-
doročne mládežnícke plesy 
v  dome kultúry. Za túto čin-
nosť a  všetky ďalšie aktivity 
bol ocenený v  decembri ce-
nou Dobrovoľník Žilinského 
kraja. A keďže hosťoval Briana 
z Ugandy, tak začal spolupra-
covať s Brianom a pomáha mu 

naďalej rozvíjať školu v Ugan-
de, ktorú zrekonštruovali slo-
venské dobrovoľníčky. Dúfam, 
že ste sa v tom ešte nestrati-
li, ale chcela som vám uká-
zať, ako všetky naše aktivity 
súvisia, ako jedna pokračuje 
ďalšou a niekedy neplánovite 
všetko na seba nadväzuje.

Príbehy, ktoré som doteraz 
opisovala, by mohli byť dob-
rou inšpiráciou pre ďalších 
mladých ľudí, aby sa zaujíma-
li o dobrovoľníctvo a možnos-
ti, ktoré ponúka. Konkrétne 
Európska dobrovoľnícka služ-
ba je určená pre mladých ľudí 
od 18 do 30 rokov, môže tr-
vať od 2 týždňov do 12 mesia-
cov a  kompletne je hradená 
z  programu ERASMUS+, Eu-
rópskej únie a nepredpokladá 
sa, že mladý človek, ktorý sa 

jej zúčastní, je pred jej nástu-
pom nejako špeciálne vzdela-
ný.

Ako sa bude KERIC-ový 
príbeh písať v  budúcnosti? 
V najbližšom období plánuje-
me pokračovať v  našich pra-
videlných aktivitách, ako sú 
jazykové kurzy pre deti a dos- 
pelých. Je to jedna z  mož-
ností, kde sa môžu pripraviť 
na prípadné objavovanie no-
vých krajín. Kurzy angličtiny 
sú vedené Ivkou Hruškovou 
a  sú zamerané na konverzá-
ciu. Kurzy taliančiny, fran-
cúzštiny a nemčiny vedú naši 
dobrovoľníci z  týchto krajín. 
Kto má chuť si iba nezáväzne 
pokecať v  rôznych jazykoch, 
môže prísť ktorýkoľvek uto-
rok od 15. h do Language café.

Čoskoro k  našim piatim 
dobrovoľníkom pribudnú tri 
nové dobrovoľníčky z  Bolí-
vie, Južnej Afriky a Talianska 
a  spolu s  nimi a  štyrmi an-
glickými študentmi budeme 
v  lete opäť organizovať letné 
tábory pre deti. Tento rok sú 
zamerané na jazdu na koni, 
cirkus, tanec, šport a  splavo-
vanie Hrona. 

Mladí ľudia majú možnosť 
s nami zase spolupracovať na 
medzinárodnej výmene, kto-
rú budeme hosťovať v  júni 
v  Čadci a  na ktorú pricestu-
jú skupiny z Anglicka, Portu-
galska a  Poľska. Taktiež nám 
v  júni budú pomáhať s  orga-
nizáciou dvoch medzinárod-
ných stretnutí. V  podstate, 
keď v  júni zablúdite do KE-
RIC-u, okrem typického dob-
rovoľníckeho medzinárod-
ného tímu tu stretnete vždy 
nejakých hostí z  ďalších kra-
jín.

Vďaka všetkým týmto ak-
tivitám je KERIC a  s ním aj 
Čadca a Kysuce svetový a prí-
beh, ktorý som začala rozprá-
vať na začiatku, má a  bude 
mať ďalšie pokračovania. <

KERIC tím

Škola pred rekonštrukciou.

Škola po rekonštrukcii.

Martina v Hondurase

Language café

„Marek Polák bol 
za svoju činnosť 
a všetky ďalšie 
aktivity ocenený 
v decembri cenou 
Dobrovoľník 
Žilinského kraja.“

„Martina 
Machová chcela 
nadobudnúť svoje 
prvé učiteľské 
skúsenosti 
v krajine, ktorá nie 
je taká bohatá ako 
naša. Vybrala si 
Honduras.“


