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Čadca, hlavné mesto medzinárodného 
dobrovoľníctva na Slovensku
Len nedávno týmito slovami predstavil náš kolega z organizácie Euroschola z Třinca KERIC na stretnutí poľsko-česko-slovenského 
euroinštitútu. Povedal, že je to obdivuhodné, že malá, v podstate celkom nezaujímavá Čadca sa stala dlhodobo mestom, ktoré hosťuje najviac 
medzinárodných dobrovoľníkov na Slovensku. Keď to povedal, zamyslela som sa, či je to tak a najmä prečo je to tak. Prišla som na to, že pravda 
to je, veď v tomto momente hosťujeme 105 dobrovoľníkov. Ale prečo je to tak?
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U
rčite máme nemalú zá-
sluhu na tomto počte 
a  14 rokoch pokračova-

nia My v  KERICu. Ale keď sa 
zamyslím, kto to je - My v KE-
RICu, tak prichádzam na to, že 
to určite nie sú len Mirka, Ivka, 
Elena a Lenka. My v KERICu to 
je kopec ľudí, ktorí nám fan-
dia, spolupracujú s  nami, po-
máhajú nám úspešne dob-
rovoľníkov hosťovať. A  práve 
o  týchto ľuďoch by som vám 
v  tomto článku chcela poroz-
právať. Aby bolo moje rozprá-
vanie zrozumiteľné, skúsim 
rozprávať od momentu prí-
chodu dobrovoľníka do Čadce.

Keď nový mladý človek pri-
chádza do Čadce, aby tu rok 
žil a  pomáhal, tak prví ľudia, 
ktorých stretne, sú členovia 
jeho novej hostiteľskej rodiny. 
Každý rok sa zhruba 10 rodín 
rozhodne privítať vo svojom 
dome na prvý týždeň poby-
tu v našom meste niekoho zo 
zahraničia. Počas tohto týždňa 
sa dobrovoľník zoznámi s  ro-
dinou, ochutná domácu slo-
venskú kuchyňu, spolu s rodi-
nou objavuje krásy Kysúc. Po 
tomto týždni naši dobrovoľ-
níci naozaj vnímajú hostiteľ-
skú rodinu ako svoju a navšte-
vujú ju aj počas celého pobytu, 
niekedy na Vianoce. Ak dob-
rovoľníka prídu navštíviť ro-
dičia, často ich privedie k tej-
to novej rodine na návštevu. 
Keď sme začali spolupracovať 
s hostiteľskými rodinami, boli 
sme milo prekvapení, že bol 
záujem a  od začiatku spolu-
práce nemáme problém každý 
rok nájsť hosťujúcu rodinu pre 
každého dobrovoľníka. Preto 
by som sa chcela aj touto ces-

tou poďakovať rodinám, že sú, 
že vytvárajú tento prvý vítavý 
moment pre cudzincov v  na-
šom meste a neplánovite spo-
luparticipujú na imidži Čadce, 
ako hlavného mesta medziná-
rodného dobrovoľníctva.

Prvé dva týždne, okrem ži-
vota v  hostiteľskej rodine, sa 
dobrovoľník začína zozna-
movať s  činnosťou KERICu 
a svojimi budúcimi aktivitami. 
Prvé aktivity, ktoré si skúša na 
vlastnej koži, je vedenie skupín 
detskej angličtiny, ktoré ve-
die spoločne s mladým člove-
kom z Čadce, väčšinou študen-
tom Gymnázia J.  M.  Hurbana. 
Spoločne, ako tím, sa pripra-
vujú na pomoc deťom s  kon-
verzáciou v anglickom jazyku. 
A  opäť sa v  tomto momente 
rozširuje zoznam ľudí z  Čad-
ce, ktorí s dobrovoľníkmi spo-
lupracujú. Pri tejto aktivite 
je to najmä skupina mladých 
ľudí, študentov gymnázia, kto-
rí sa rozhodli trošku si vyskú-
šať učiteľské remeslo a  trošku 
medzinárodnú spoluprácu 
v  praxi. Vďaka týmto mladým 
ľuďom získavajú dobrovoľníci 
nových priateľov a  spolupra-
covníkov a cítia sa v Čadci opäť 
lepšie a domáckejšie. Pomocou 
tejto spolupráce naši dobro-
voľníci prenikajú viac do tajov 
čadčianskeho študentského 
života. Nie raz sa idú pozrieť 
na stužkové, tanečné venčeky, 
na internát, v language café sa 
každý utorok stretávajú a roz-
právajú. 

Ďalšou aktivitou, ktorú 
dobrovoľníci rozbiehajú, je 
spolupráca so školami – zá- 
kladnými a strednými z okresu 
Čadca. Táto spolupráca fungu-
je len vďaka odvážnym riadi-
teľom a  motivovaným učite-
ľom cudzích jazykov. Princíp 
spolupráce je v  tom, že dob-

rovoľník z  KERICu má part-
nerskú školu, kde pravidel-
ne prichádza raz za týždeň 
a  spolupracuje s  učiteľmi ja-
zykov. Cieľom spolupráce je 
dať možnosť žiakom a študen-
tom využívať cudzí jazyk v re-
álnej konverzácii a taktiež dať 
deťom možnosť na pravidel-
nú spoluprácu s  cudzincom, 
aby si zvykali na to, že ľudia 
sú odlišní, rôzne rozpráva-
jú, sú z  rôznych kontinentov, 
ale to im nebráni spolupraco-
vať a priateliť sa. V tomto škol-
skom roku máme pravidelnú 
spoluprácu s 10 školami a sme 
radi, že máme toľko motivova-
ných a  odvážnych škôl a  uči-
teľov.

Tie odvážne školy, ktorým 
by sme sa radi poďakovali za 
spoluprácu, sú: ZŠ Komen-
ského, ZŠ Rázusova, ZŠ Žarec, 
Gymnázium J. M. Hurbana, ZŠ 
Korňa, ZŠ Čierne, ZŠ Kloko-
čov, ZŠ Olešná, ZŠ Turzovka, 
ZŠ Podvysoká.

Poslednou pravidelnou 
spoluprácou pre dobrovoľní-
kov je spolupráca so sociálny-
mi, kultúrnymi alebo športo-
vými organizáciami. Aby som 
bola konkrétna, v tomto roku 
spolupracujeme s  domovami 
pre seniorov Park, Žarec, Ho-
relica, s  charitou a  s  Kysuc-
kým kultúrnym strediskom. 
Spolupráca spočíva v tom, že 
dobrovoľníci jedenkrát týž-
denne prichádzajú na celý deň 
napr. do Domova pre seniorov 
a za podpory sociálnych pra-
covníkov im pomáhajú v den-
nej činnosti. V  praxi to zna-
mená, že dobrovoľníci hrajú 
so seniormi ping-pong, Člo-
veče nehnevaj sa, varia spo-
lu, tancujú country tance, idú 
spoločne na prechádzku. Čin-
nosť nie je komplikovaná, ale 
opäť chce veľké chcenie zo 
strany pracovníkov, nebáť sa 
jazykovej bariéry a  byť otvo-
rení na takýto tip spoluprá-
ce. Výsledkom sú nové vzťahy 
pre klientov, nové impulzy do 
života a  nová dimenzia spo-
lupráce pre našich dobrovoľ-
níkov. 

Pri všetkých týchto pravi-
delných činnostiach sa pre-
hlbuje vzťah našich dobrovoľ-
níkov k  Čadci, objavujú náš 
každodenný život a  pomáha-

jú nám uvedomiť si jeho krá-
sy, ktoré často nevidíme alebo 
ich berieme za samozrejmé.

Čadca si naozaj zaslúži po-
menovanie hlavné mesto me-
dzinárodných dobrovoľnkov.

Krátke správy o  prebiehajú-
cich medzinárodných projek-
toch
QuNeCo – medzinárodný pro-
jekt, v rámci ktorého spolupra-
cujú organizácie z Číny, Indie, 
Hondurasu, Peru, Argentíny, 
Portugalska, Islandu, Rakúska 
a  Slovenska. Cieľom projektu 

bolo vytvoriť nové dobrovoľ-
nícke miesta v krajinách mimo 
Európy a vyslať tam dobrovoľ-
níkov. Počas projektu sme vy-
slali 18 dobrovoľníkov, posled-
ní dvaja pomaly dokončujú 
projekt v Indii a predstavitelia 
organizácií sa stretnú na záve-
rečné vyhodnotenie projektu 
u partnera v Portugalsku.
Ideas into Action – projekt, 
ktorý spája Anglicko, Holand-
sko, Lotyšsko, Litvu, Rumun-
sko a  Slovensko. Témou pro-
jektu je Entrepreneurship, čo 
znamená podnikavosť najmä 
mladých ľudí. V rámci projek-
tu si zúčastnené organizácie 
vymieňajú poznatky z  tejto 
oblasti zo svojich krajín a sna-
žia sa o  uplatnenie dobrých 
metód a  princípov v  part-
nerských krajinách. V  júni sa 
jedno projektové stretnutie 
uskutoční aj v Čadci.
Youth + sport = Active li-
festyle? – toto je názov me-
dzinárodnej mládežnickej 
výmeny, ktorú budeme hos-
ťovať v Čadci na začiatku júna 
a ktorej sa zúčastnia mladí ľu-
dia z  Anglicka, Portugalska, 
Poľska a Slovenska. 
Jazykové školenie pre pra-
covníkov s  mládežou je ďalšie 
z  medzinárodných stretnutí 
v najbližšej budúcnosti v KE-

RICu. Konkrétne pracovníci 
s  mládežou z  Talianska, Es-
tónska, Portugalska, Poľska 
a  Maďarska si prídu na týž-
deň zlepšovať komunikačné 
schopnosti v angličtine.
Letné tábory: od 3. do 25. júla 
organizujeme tradičné letné 
tábory pre deti. Aj tento rok 
budú tímy vedúcich medziná-
rodné. Vedúci budú z Anglic-
ka, Talianska, Holandska, Bo-
lívie a Južnej Afriky.
EUROWEEK: Vzdelávacia ak-
tivita pre žiakov základných 
škôl, ktorá sa začala v polovi-
ci apríla a bude pokračovať až 
do konca júna. Zatiaľ sa usku-
točnila na ZŠ Rázusova, ZŠ 
Olešná, ZŠ Komenského, Pe-
dagogickej strednej škole, ZŠ 
Klokočov, ZŠ Svrčinovec, ZŠ 
Korňa a  bude pokračovať na 
ďalšíc školách. Cieľom je vy-
tvoriť v  škole medzinárodnú 
atmosféru a  ponúknuť žia-
kom veľa nových informácií 
o cudzích krajinách.
European fairytales – je me-
dzinárodná výmena v  Portu-
galsku od 1. do 9.  7. Zúčast-
niť sa jej môžu mladí ľudia 
vo veku od 18 do 25 rokov 
a môžu prvý prázdninový týž-
deň stráviť v Portugalsku spo-
ločne s mladými z ďalších eu-
rópskych krajín. <

EUROWEEK na ZŠ Rázusova v Čadci.

Medzinárodná spolupráca - dobrovoľníci + študenti a deti.

Medzinárodná spolupráca v praxi.

Príprava na tábory už začala.

Spolupráca s domom seniorom PARK.


