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NEW
BEGINNINGS

1.ÚVOD:
O ČOM JE
TÁTO PUBLIKÁCIA?

Táto publikácia je výsledkom projektu s názvom Nové 
začiatky. Projekt vznikol ako reakcia na situáciu, ktorú 
Európa zažívala v posledných rokoch, kedy veľký 
počet ľudí unikal pred konfliktami, chudobou a ne-
dostatkom pracovných príležitostí. Tento pohyb spre-
vádzalo množstvo mediálnych diskusií o tom, či im ich 
kultúrne odlišnosti nebránia v integrácii, aktívnej účasti 
v spoločnosti a porozumení hodnotám v európskych 
a iných krajinách.

Tento projekt si stanovil za cieľ doplniť 
nedostatky v know-how organizácií, ktoré 
pracujú s mladými ľuďmi s migrantským 
pôvodom a mladými z väčšinovej časti 
spoločnosti. Pokúsili sme sa vytvoriť inova-
tívne prístupy, ktoré by obom spomenutým 
cieľovým skupinám umožnili angažovať sa 
v rámci aktívnej občianskej spoločnosti.

Projekt bol jedinečný spôsobom prepája-
nia spoločenských a environmentálnych 
organizácií. Prostredníctvom medziná-
rodných stretnutí, študijných pobytov 
a hovorov cez Skype sme sa sústredili na 
spoluprácu na témach venujúcich sa ute-
čencom a migrácii, vymieňaniu skúseností 
a metód. Keďže sme štyrmi organizáciami 
z rozličných krajín (Švédsko, Slovensko, 
Rakúsko a Česká republika) a s odlišným 
národným kontextom, naše skúsenosti sa 
líšia. Švédsko a Rakúsko sú krajiny, ktoré 
majú v oblasti migrácie viac skúseností 
a a v ktorých funguje viacero programov 

a organizácií pracujúcich s migrantmi. Čes-
ká republika a Slovensko sú krajinami 
s malými skúsenosťami s migrantmi, no 
dôsledkom dezinformácií a negatívneho 
politického diskurzu a iných faktorov je 
verejnosť naladená voči ľuďom s  mig-
rantským a utečeneckým pôvodom skôr 
nepriateľsky. Migranti a utečenci, najmä 
tí s moslimským vierovyznaním, čelia znač-
nej diskriminácii.

Po viac než roku práce by sme preto radi 
prezentovali našu publikáciu obsahujúcu 
aktivity, metódy a najvhodnejšie postupy 
na podporu rozmanitých komunít prostred-
níctvom kreatívnych a participačných ak-
tivít, ako aj komunitných podujatí. Táto 
publikácia je pozvánkou pre všetkých, aby 
tieto metódy používali a boli súčasťou 
našich Nových začiatkov. Každá z aktivít 
a metód obsahuje podrobné pokyny, aby 
ste ich mohli jednoducho zopakovať.

1.

Prajeme vám príjemné čítanie 
a rozbehnutie vlastných nových začiatkov.
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Hlavnou motiváciou 
k vypracovaniu tejto publikácie 
je zoskupenie a ponúknutie 
jedinečných skúseností 
a inšpirácií štyroch európskych 
organizácií úzko pracujúcich 
s mládežou s utečeneckým 
a migrantským pôvodom. Ako 
bolo spomenuté v úvode, naše 
rozličné pozadie a kontext 
nám umožnili skompilovať 
širokú škálu aktivít, hier, 
metód a verejných podujatí 
na podporu rozmanitejších 
komunít.

Uvedomujeme si všetky obmedzenia, výzvy 
a prekážky, ktorým musia čeliť organizá-
cie pracujúce s citlivými témami. Avšak 
namiesto vysvetľovania dôvodov a prob-
lémov sme sa rozhodli ponúknuť praktickú 
príručku, ktorú možno jednoducho využiť 
v rozličných kontextoch a ktorá pomáha 
začleňovať mládež s rozličným pôvodom 
prostredníctvom hravých a interaktívnych 
workshopov, aktivít a komunitných podu-
jatí, aby sa v novom prostredí cítila prijatá 
a vítaná.

Počas diskusie a navrhovania aktivít a me-
tód bolo naším hlavným princípom angažo-
vať migrantov a utečencov v rámci celého 
procesu. Snažili sme sa vyhýbať filozofii 
pomáhania druhým a zamerali sme sa na 
vytváranie ústretových prostredí, v ktorých 
sa ľudia bez ohľadu na ich kultúrny pôvod, 
náboženstvo či rodovú príslušnosť cítia byť 
vítaní súčasťou spoločnosti. Namiesto pou-
kazovania na osobitosť migrantov a utečen-
cov sme sa pokúšali byť otvorení všetkým 
a vytvoriť priestory umožňujúce vzájomné 
porozumenie a vymieňanie si informácií 
medzi miestnymi a migrantmi. Takýmto 
prístupom sa vytvárajú bezpečné prostre-
dia, v ktorých sa môžu vzťahy prirodzene 
rozvíjať bez toho, aby sa tlačilo na integ-
ráciu. Ďalším používaným prístupom bolo 
pozývanie migrantov a utečencov, aby boli 

2. PREČO VZNIKLA
TÁTO PUBLIKÁCIA?

Všetky aktivity a metódy popísané v tejto publikácii 
sledujú jeden spoločný cieľ – reflektovanie potrieb 
ľudí s odlišným kultúrnym, náboženským a etnickým 
pôvodom v procese ich inklúzie a aktívneho zapájania sa 
do nového prostredia. Rovnako sme si kládli za cieľ vyh-
núť sa vytvoreniu ďalšej teoretickej príručky s údajmi 
a popismi problémov týkajúcich sa práce zameranej na 
inklúziu.

aktívnymi účastníkmi realizujúcimi work-
shopy a komunitné aktivity.

Pre koho je 
publikácia určená?
Hlavnou cieľovou skupinou tejto publikácie 
sú organizátori komunitných aktivít, pra-
covníci s mládežou, školitelia, projektoví 
manažéri, dobrovoľníci a členovia organizácií, 
ktorí sa venujú inklúzii mládeže s migrant-
ským pôvodom a hľadajú inovatívne a par-
ticipačné metódy, ktoré aktivizujú mladých 
ľudí s rozličným pôvodom a prispievajú k bu-
dovaniu rozmanitejších komunít.

Čo v tejto 
publikácii nájdete?
Publikácia je spoločným dielom štyroch 
organizácií: Jordens Vänner zo Švédska, 
GLOBAL 2000 z Rakúska, Mareeny zo 
Slovenska a Syreczech z Českej republiky, 
pričom každá z organizácií priniesla jedineč-
ný pohľad na prácu s mladými migrantmi 
a utečencami. Partneri z Rakúska a Švédska 
sa delili o informácie, aktivity a metódy 
z oblasti environmentálneho vzdelávania 
a klimatickej spravodlivosti, zatiaľ čo Maree-
na a Syreczech ponúkli skúsenosti a nápady 
týkajúce sa budovania komunít.
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Publikácia je rozdelená do šiestich kapitol. 
V úvode sa dozviete stručné informácie 
o zúčastnených organizáciách. Štvrtá ka-
pitola je venovaná kvalitatívnej analýze 
rozhovorov a dotazníkov, ktoré organizácie 
realizovali v jednotlivých krajinách. Tá sa 
zameriava na hlavné výzvy, potreby a oča-
kávania, ktoré majú mladí migranti a ute-
čenci v súvislosti s ich aktívnym zapojením 
sa do komunitných aktivít. Dôsledkom níz-
keho počtu účastníkov jej výsledky nemajú 
ambíciu mať reprezentatívny charakter. Po-
skytli nám však dobrú základnú analýzu pre 
projekt a mali vplyv na navrhovanie aktivít. 
Piata kapitola tvorí hlavnú časť publikácie. 
Nájdete v nej podrobné inštrukcie pre akti-
vity a metódy, ako aj inšpirácie a nápady na 
aktivity a podujatia podporujúce budova-
nie komunít. Aktivity a metódy reflektujú 
aktuálne témy, akými sú klimatické zmeny, 
identita, diskriminácia a budovanie komunít. 
Zúčastnené organizácie ich používajú pri 
svojej práci s mladými ľuďmi s rozličným 
kultúrnym, náboženským a etnickým pô-
vodom. Ich stručný prehľad uvádzame tu:

GLOBAL 2000
Priatelia Zeme Rakúsko,
ponúka prechádzky v prírode a workshopy 
podporujúce osvojovanie si jazyka pro-
stredníctvom environmentálnych tém. 
Týmto spôsobom mladí ľudia zlepšia svo-
je jazykové zručnosti v nemeckom jazyku 
a zároveň zistia viac o kultúrnom a envi-
ronmentálnom kontexte.

Syreczech
z Českej republiky prepája miestnych oby-
vateľov a migrantov, čím prispieva k tvor-
be kultúry prijímania prisťahovalcov. Ich 
jedinečné hry a verejné podujatia inšpiru-
jú k lepšiemu vzájomnému porozumeniu 
a podporujú pocit spolupatričnosti mig-
rantov a utečencov.

Jordens Vänner, 
Priatelia Zeme Švédsko,
pravidelne organizuje workshopy na pod-
poru inkluzívnejšieho environmentálneho 
hnutia. Odstraňovanie prekážok, naprí-
klad tých jazykových, a zameriavanie sa 
na environmentálne metódy, pomocou 
ktorých si ľudia navzájom odovzdávajú 
svoje poznatky, umožňuje všetkým bez 
ohľadu na pôvod zúčastniť sa workshopov 
a byť súčasťou hnutia.

Mareena
zo Slovenska vytvára inkluzívnejšie komu-
nity prostredníctvom viacerých inovatív-
nych metód. V tejto publikácii sú opísané 
metódy workshopu obrazového divadla 
a prechádzok city walks (túto metódu 
ponúka Nadácia Milana Šimečku), ako aj 
komunitné aktivity a podujatia, akými sú 
kurzy varenia, brunche, filmové večere 
a iné.

Všetky aktivity obsahujú podrobné 
inštrukcie, aby ste ich pri svojej práci 
mohli jednoducho využiť.
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GLOBAL 2000, 
Priatelia Zeme Rakúsko
GLOBAL 2000 je nezávislá rakúska environmentálna organizácia 
a člen Priateľov Zeme, najväčšej medzinárodnej siete environmentál-
nych organizácií. Od roku 1982 pracuje organizácia GLOBAL 2000 na 
kontroverzných spoločenských témach, aby odkrývala potenciálne 
hrozby pre ľudí a životné prostredie. GLOBAL 2000 úzko moni-
toruje rozvoj environmentálnej politiky v Rakúsku a zameriava sa 
na ekologickú spravodlivosť a budúcnosť umožňujúcu žiť kvalitne 
lokálne aj po celom svete.

V roku 2014 organizácia GLOBAL 2000 zahájila projekt Zam.
wachsen (v preklade: Rastieme spolu), v rámci ktorého sa organizujú 
environmentálne workshopy s migrantmi a utečencami. Cieľom je 
podporiť integráciu a budovať inkluzívnejšie environmentálne hnutie, 
pričom projekt sa vykonáva spolu s partnerskou organizáciou Verein 
menschen.leben, ktorá s cieľovou skupinou pracuje.

https://www.global2000.at/

Syreczech
Syrezcech bol založený v roku 2014 Sýrčanmi a Čechmi žijúcimi 
v Brne. Názov je odvodený od kombinácie slov Syria a Czech, ktorá 
v českom jazyku znie ako „sýreček“ – tradičný syr z Českej republiky. 
Názov tak symbolizuje prepojenie medzi ľuďmi zo Sýrie a Českej 
republiky.

Syreczech si dáva za cieľ spájať Čechov, migrantov a utečencov, 
aby sa vytvoril medzikultúrny dialóg a komunita ľudí s rozličnými 
kultúrnymi pozadiami. Veríme, že komunitný prístup pomáha cudzin-
com lepšie porozumieť životu v hostiteľských krajinách, napríklad 
oblasti práva a iným eventualitám týkajúcim sa každodenného ži-
vota, bez toho, aby dochádzalo k nežiaducej disproporcii sily medzi 
pomáhajúcim a osobou, ktorej sa pomáha. Týmto prístupom si cu-
dzinci dokážu poradiť s byrokraciou týkajúcou sa ich každodenného 
života (napr. cudzineckou políciou, úradom práce atď.) bez nutnosti 
zapojenia ďalších častí verejného sektora alebo pomoci neziskových 
organizácií. Okrem toho tým Česi získavajú príležitosť stretávať ľudí 
z odlišných prostredí a kultúr.

www.syreczech.cz
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Jordens Vänner, 
Priatelia Zeme Švédsko
Priatelia Zeme Švédsko je nezávislá environmentálna organizácia 
a člen najväčšej medzinárodnej siete environmentálnych organizácií 
Priatelia Zeme. Cieľom organizácie Priatelia Zeme Švédsko je bojovať 
proti klimatickým zmenám, chrániť životné prostredie a presadzovať 
globálnu solidaritu a klimatickú spravodlivosť. Metódami, ktoré 
používa, sú verejné informačné kampane, mobilizačné akcie a vplý-
vanie na osoby zodpovedné za prijímanie rozhodnutí. Zameriava sa 
na rozličné témy na rozličných úrovniach – či už ide o rozhodnutia 
týkajúce sa domácností alebo medzinárodných politík.

Organizácia pracuje s mladými „nereprezentatívnymi skupinami“ 
v rámci švédskeho environmentálneho hnutia, medzi ktorými sú od 
roku 2009 aj mladí migranti. Zameriava sa na aktívnu občiansku 
participáciu a metódami, ktoré používa, sú primárne neformálne 
vzdelávacie aktivity s konceptom „mladí mladým“. Týmto spôsobom 
sa dokázali naučiť švédsky jazyk a navzájom sa inšpirovať, aby sa 
zapájali a angažovali v občianskej spoločnosti a pri podpore klima-
tickej spravodlivosti.

www.jordensvanner.se

 

Mareena
Misiou Mareeny je prispievať k vytváraniu takej spoločnosti na Slo-
vensku, ktorá oceňuje rozmanitosť a akceptuje ľudí z iných krajín bez 
ohľadu na ich náboženstvo, etnickú alebo národnostnú príslušnosť. 
Cieľom Mareeny je podporovať integráciu utečencov a migrantov 
na Slovensku. Mareena pomáha migrantom v integračnom procese 
prostredníctvom svojho dobrovoľníckeho programu, poskytuje im 
vzdelávacie kurzy a kurzy zručností a prostredníctvom komunitných 
podujatí vytvára bezpečné prostredie, kde sa môžu stretávať miestni 
a cudzinci. Mareena tiež zvyšuje povedomie majoritnej spoločnosti 
o témach integrácie a migrácie.

V súčasnosti vykonáva nasledovné programy:
1. dobrovoľníctvo,
2. vzdelávanie a profesionálny rozvoj,
3. komunitný program,
4. zvyšovanie povedomia o témach migrácie a inklúzie.

www.mareena.sk
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Aké sú teda prekážky, ktorým v dnešnej 
dobe mladí migranti čelia?

Počas rozhovorov s cieľovou skupinou 
v jednotlivých krajinách môžeme vidieť, 
že najväčším problémom, ktorý je vo všet-
kých krajinách rovnaký, je jazyková bariéra. 
Nedostatočná znalosť jazyka je výraznou 
prekážkou, ktorá vplýva na angažovanie 
sa ľudí v občianskej spoločnosti.

„Najväčším problémom 
je jazyková bariéra. Keď 
už miestny jazyk ovláda-
te, veci sa stávajú jedno-
duchšími.“

V súčinnosti s nedostatočným prístupom 
k informáciám o novej krajine sa z jazykovej 
bariéry stáva ešte väčšia prekážka bránia-
ca v zapájaní sa do komunít a všeobecne 
v komunikácii s „domácim obyvateľstvom“. 
Pocit neakceptovania alebo problém spo-
znať ľudí z komunity je tak ďalšou spo-
ločnou skúsenosťou mladých migrantov, 
s ktorými sme sa rozprávali. Mnohé osoby, 
s ktorými sme sa stretli, sa chceli stretávať 
s „domácim obyvateľstvom“, vytvárať si 
priateľstvá a mať pocit, že sú súčasťou ko-
munity. Jazyková bariéra však predstavuje 

4. NAŠA POČIATOČNÁ 
ANALÝZA: AKÝM
NAJZÁSADNEJŠÍM
VÝZVAM ČELIA MIGRANTI?

Na základe osobných stretnutí s mladými migrantmi 
sme zistili, že mnohí z nich čelia výzvam a prekážkam, 
ktoré im bránia v začlenení sa a aktívnej účasti v občian-
skej spoločnosti. Hoci sa charakter a miera týchto 
prekážok v rámci štyroch hostiteľských krajín líšia, fak-
tom zostáva, že ľudia, s ktorými sme sa stretli, chcú byť 
viac zapojení a angažovaní v občianskej spoločnosti.
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vážny problém pre život v hostiteľskej kra-
jine. Mnohí ľudia tiež hovoria, že nemajú 
dostatočné poznatky o spoločenských prí-
ležitostiach v hostiteľskej krajine, čo im 
bráni v zapojení sa a nadobudnutí pocitu 
spolupatričnosti.

„Chcem si nájsť priateľov 
a získať ich dôveru.“

„Chcem vytvoriť viac prí-
ležitostí pre imigrantov 
aj miestnych, aby sa viac 
stretávali a navzájom sa 
spoznávali.“

Osobné skúsenosti cudzincov a cudziniek 
sa výrazne líšia, najmä ak ide o moslimky, 
ktoré sú zahalené. V prípade zahalených 
žien, ktoré nechodievajú často mimo do-
mova dochádza k pocitu vylúčenia. Každá 
žena, s ktorou bol robený rozhovor a ktorá 
je zahalená, uviedla, že zažila nenávistný 
prejav, diskrimináciu alebo násilie zo strany 
majoritnej spoločnosti. Väčšina útokov 
bola verbálna, no došlo aj k prípadom, kedy 
si ich cudzie osoby natáčali na video alebo 
im bránili nastúpiť do prostriedkov verejnej 
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dopravy. Tieto ženy často v porovnaní s ich 
manželmi nehovoria plynule miestnym 
jazykom a zvyčajne tiež majú menej väzieb 
s majoritnou spoločnosťou (napr. menej 
miestnych priateľstiev). Majú však pev-
nejšie väzby v rámci komunity imigrantov 
z rovnakej krajiny pôvodu, takže v prípade, 
že je potrebné rozšíriť nejaké informácie 
v tejto komunite, je veľmi užitočné osloviť 
ženy.

Ďalším prevládajúcim problémom, ktoré-
mu cudzinci čelia, je kontakt s rodinami 
a priateľmi, ktorí zostali v krajine pôvodu. 
Prísne vízové a imigračné pravidlá im brá-
nia vidieť svoje rodiny niekedy aj po dobu 
niekoľkých rokov a táto skutočnosť spolu 
so spoločenskou bariérou v hostiteľskej 
krajine spôsobuje, že sa mnohí cítia vy-
korenení.

„Mám syna a manželku, 
ktorých som 4 roky nevi-
del. Dôsledkom prísnych 
pravidiel ma tu nemôžu 
navštíviť a ja nemôžem 
navštíviť ich.“

Jednou z najväčších výziev, ktorej mnohí 
čelia, je náročnosť nájdenia si práce, ob-
zvlášť takej, ktorá zodpovedá ich pred-
chádzajúcim skúsenostiam a vzdelaniu. 
Často sa uspokoja s nízko kvalifikovaným 
zamestnaním, akým je práca v reštaurácii 
alebo zmenárni, hoci majú omnoho vyššie 
vzdelanie.

Čo sa týka spoločenskej angažovanosti, 
mnohí cudzinci uvádzajú, že by radi boli 
spoločensky aktívni, no majú málo po-
znatkov o možnostiach hostiteľskej krajiny. 
Mnohí sa o to pokúšali, no nepodarilo sa 
im to pre nedostatočnú znalosť miestneho 
jazyka.
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5. AKTIVITY

V tejto kapitole nájdete súbor aktivít a metód, ktoré 
sme používali počas našej práce s cudzincami, migrant-
mi, utečencami a miestnymi. Aktivity sú rozdelené do 
štyroch častí a každá z nich sa zameriava na špecifické 
témy a prístupy, ktoré používajú rozličné organizácie: in-
tegrácia prostredníctvom environmentálneho vzdeláva-
nia, vytváranie kultúry otvorenej prisťahovalectvu, 
budovanie inkluzívnejšieho hnutia za globálnu spravod-
livosť a aktivity podporujúce budovanie komunít. Aktivi-
ty možno jednoducho prispôsobiť vašim potrebám 
a miestnemu kontextu.
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5.

5.1 RASTIEME SPOLU:
INTEGRÁCIA PROSTREDNÍCTVOM
ENVIRONMENTÁLNEHO VZDELÁVANIA

Aktivity sa líšia podľa témy, veľkosti sku-
piny a náročnosti. Niektoré sú určené pre 
menšie skupiny s počtom 6 osôb, iné môžu 
mať 100 – 200 účastníkov. Pri každej akti-
vite alebo každom workshope je uvedený 

účel alebo cieľ, približné trvanie, počet-
nosť skupiny, pre ktorú je aktivita vhodná, 
stručný popis, potrebné materiály, vhodné 
prostredie a úroveň náročnosti na organi-
záciu aktivity.

Od roku 2014 organizácia GLOBAL 2000 
realizuje projekt Zam.wachsen (v prekla-
de: Rastieme spolu) slúžiaci na podpo-
ru integrácie novo prichádzajúcich ľudí 
a budovanie inkluzívnejšieho environ-
mentálneho hnutia.

Naša základná analýza (pozri kapitolu 4) uká-
zala, že dvoma zásadnými výzvami, ktorým 
novo prichádzajúci ľudia čelia pri usídlení 
sa v hostiteľskej krajine, sú nedostatočná 
znalosť jazyka hosťovskej krajiny, ako aj 
možnosti nadviazať kontakt s miestnou ko-
munitou. S cieľom reagovať na tieto potreby 
sme vytvorili dve skupiny aktivít: divadelné 

workshopy zamerané na rozličné environ-
mentálne témy a podporujúce získavanie 
jazykových znalostí a prechádzky v prírode 
spájajúce ľudí z rozličných kultúrnych pro-
stredí. V nasledujúcej sekcii tieto dve aktivity 
vysvetlíme podrobnejšie. Naše skúsenosti 
preukázali, že práca s divadelnými metóda-
mi podporujúcimi jazykové vzdelávanie je 
účastníkmi veľmi dobre prijímaná. Okrem 
zlepšovania jazykových zručností sa účastníci 
učia o rozličných environmentálnych témach 
a sú podporovaní v tom, aby sa delili o zá-
žitky zo svojich krajín. Všetci účastníci, ako 
aj facilitátor/ka workshopu tak spoznávajú 
nové perspektívy a navzájom sa vzdelávajú.
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Naše prechádzky v prírode majú zasa za 
cieľ vytvoriť priestor, kde sa môžu miestni 
a migranti stretávať, spoznávať a kde spolu 
môžu kvalitne tráviť čas. Účastníci sa záro-
veň učia o okolitej prírode a majú možnosť 
spoznať miesta, ktoré ponúkajú priestor 
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5. 1. 1. ENVIRONMENTÁLNE
WORKSHOPY PRE JAZYKOVÉ KURZY

Stručný popis:
Environmentálne workshopy na podporu jazykového vzde-
lávania prostredníctvom divadelných metód a environmen-
tálneho vzdelávania.

Účel a ciele:
• podpora nadobúdania jazykových znalostí,
• budovanie povedomia o rôznym environmentálnych 

témach,
• ukázanie možností toho, ako byť aktívny v prostredí 

hostiteľskej krajiny.

Úroveň náročnosti:
zložité – v prípade organizovania workshopu je potrebné 
mať na pamäti úroveň jazykových znalostí účastníkov

Dĺžka: 3 hodiny

Počet osôb v skupine: 8 – 20

Pomôcky: pozri popis metódy nižšie

Prostredie: otvorený priestor, v ktorom sa môžu účastníci 
voľne prechádzať

na trávenie voľného času a ktoré predtým 
možno nepoznali. Workshopy a prechádzky 
prírodou môžu byť pre migrantov prvým 
kontaktom s rakúskym environmentálnym 
hnutím a môžu slúžiť ako pozvánka, aby sa 
k nemu pridali.

Popis:
Environmentálne témy majú dobrý roz-
sah slovnej zásoby, a preto sú vhodným 
spôsobom získavania jazykových znalos-
tí. Spolu s nimi sa získava aj povedomie 
o rozličných environmentálnych témach. 
V roku 2018 vytvorila organizácia GLO-
BAL 2000 sériu environmentálnych 
workshopov reagujúcich na témy existu-
júcich jazykových kurzov. Trojhodinové 
workshopy sa sústreďujú na odpad, výživu, 
spotrebu a energiu, pričom každý sa za-
meriava na inú jazykovú úroveň od A1 po 

B1. Na workshopoch sa používajú metódy 
divadla a environmentálneho vzdelávania. 
Prostredníctvom tohto praktického prí-
stupu sú účastníci podnecovaní k použí-
vaniu jazyka a zároveň si osvojujú dôležité 
environmentálne hodnoty. Workshopy 
môžu byť prvým kontaktom účastníkov 
s environmentálnymi témami a  ich cie-
ľom je inšpirovať ich, aby sa angažovali 
v udržateľnom rozvoji. Metódy je vždy 
potrebné prispôsobiť úrovni jazykových 
znalostí účastníkov, s ktorými pracujete.

1. Pohyb v priestore:
Rozhýbanie tela

Pomôcky: karty s najdôležitejšou slovnou 
zásobou (A5) – slovami, ktoré sú v nižšie 
uvedenom príbehu vyznačené tučným pís-
mom.
 
Naše workshopy zvyčajne začínajú chode-
ním po priestore. Ten účastníkov pripraví 
na prácu s divadelnými metódami a pred-
staví im danú tému. Vo workshope úrovne 
B1, zameranom na energiu, sa náš pohyb 
priestorom upriami na spotrebu energie 
počas rána bežného Rakúšana. Prostred-
níctvom príbehu prepojeného s pohybom 
si účastníci uvedomia, že spotreba energie 
je súčasťou nášho každodenného života. 
Facilitátor/ka účastníkov prevedie príbe-
hom prostredníctvom slov a pohybov a tí 
sa k nemu/nej v ďalšej časti pridajú. Uistite 
sa, že účastníkom nechávate dostatočný 
priestor, aby pohyby vykonali a zopakovali 
kľúčovú slovnú zásobu.
 
Predstavte si, že je skoro ráno. Zobudíte sa, 
vypnete budík… rozsvietite svetlo a idete 
na toaletu. Spláchnete a umyjete si ruky. 
Vojdete do kúpeľne, pustíte sprchu. Umý-
vate si vlasy… zostávate pod sprchou dlho, 
pretože… je to príjemné. Nakoniec vodu 
vypnete. Obliekate sa. Potom použijete fén, 
aby ste si vysušili vlasy, a elektrický ho-
liaci strojček, aby ste sa oholili. Vchádzate 
do kuchyne, kde zapnete rádio a kávovar. 
Potom zapnete sporák, aby ste si na ra-
ňajky uvarili vajíčka. Použijete elektrický 
odšťavovač a urobíte si pomarančový džús. 
Naraňajkujete sa. Počas jedenia používate 
mobilný telefón, čítate emaily a správy. Po 

jedle prichádza na rad umývačka riadu, do 
ktorej dávate tanier. Nasleduje elektrická 
zubná kefka, ktorou si v kúpeľni umývate 
zuby. Beriete si tašku a odchádzate z domu. 
Auto stojí pred domom. Nastúpite a skon-
trolujete stav – nádrž je takmer prázdna. 
Vašou ďalšou zastávkou je teda čerpacia 
stanica. Naštartujete a ste znova na ceste. Je 
dopravná zápcha a nechávate bežať motor. 
Nakoniec prichádzate do kancelárie. Dávate 
si ďalšiu kávu a je potrebné zapnúť počítač.

Reflexia aktivity:
• Aká bola pre vás aktivita?
• Kde ste používali elektrickú energiu?

Prepojte druhú otázku so skupinou ka-
riet s najdôležitejšou slovnou zásobou 
príbehu týkajúcou sa spotreby energie. 
Keď účastník slovo vysloví, ukážte kartu 
slovnej zásoby a pripnite ju, aby ju počas 
workshopu bolo vidno.
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2. Vytvorenie siete

Popis:
Vytvorenie siete je metóda pomáhajú-
ca preniknúť hlbšie do témy o tom, ako 
naše voľby týkajúce sa spotreby vplýva-
jú na výrobcov a životné prostredie. Je 
súčasťou workshopu o výžive. Cieľovou 

skupinou tohto workshopu sú študenti 
jazykov s úrovňou A2. Účastníci nahlas 
čítajú jednoduché vety a vedú konverzáciu 
na základnej úrovni.
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Pomôcky: rolové karty (pozri prílohu), klbko 
vlny, 2 pripravené papiere – jeden s textom 
„Súhlasím“, druhý s textom „Nesúhlasím“.

Čas: 25 – 30 minút

Krok 1: Rozdeľte účastníkom rolové karty. 
Všetci účastníci, ktorí majú na kartách číslo 
1 (= výrobcovia) vytvoria vnútorný kruh. 
Okolo nich vytvoria kruh všetci účastníci 
s číslom 2 (= systémy). Všetci účastníci 
s číslom 3 (= vplyvy) vytvoria vonkajší kruh. 
Všetci účastníci by teraz mali stáť v troch 
kruhoch.

Krok 2: Všetci si prečítajú svoje rolové 
karty.

Krok 3: Školiteľ/ka požiada jednu osobu 
z vnútorného kruhu, aby nahlas prečítala 
text karty. Táto dostane klbko vlny a na 
chvíľu si ho nechá.

Krok 4: Školiteľ/ka sa potom spýta skupi-
ny: „Ktorá iná karta sa hodí k tejto karte? 
Kto má pocit, že jeho karta súvisí s kartou 
v strede?“ Prvá osoba, ktorá na to odpovie, 
je vyzvaná, aby nahlas prečítala svoju rolu 
a vyjadrila, prečo má pocit, že s ňou súvisí. 
Osoba z vnútorného kruhu, ktorá má klbko 
vlny, si nechá jeho začiatok a hodí klbko 
osobe, ktorá má pocit, že navzájom súvisia. 
Školiteľ/ka sa znova spýta, kto má pocit 
prepojenosti s touto rolou a po prečítaní 
osoba, ktorá má práve klbko, chytí vlákno 
a klbko hodí ďalšej osobe. Postupne sa 
vytvára sieť, ktorá prepája všetkých účast-
níkov. Ak už nikto nemá pocit prepojenosti, 
vlna sa vráti do prvého kruhu a ďalší pro-
dukt začne proces odznova. Nakoniec by 
všetci mali byť sieťou prepojení.

Poznámka: Je dôležité, aby účastníci vlnu 
nepustili. Mali by vnímať prepojenie medzi 
rozličnými prvkami.

Krok 5: Potom, čo sú všetci súčasťou siete, 
môžu účastníci trocha odstúpiť a napnúť 
sieť, aby boli prepojenia ešte viditeľnejšie 
a hmatateľnejšie.

Krok 6: Účastníci teraz majú možnosť zažiť, 
čo sa stane, ak jeden prvok systému začne 
chýbať – napríklad, keď osoba, ktorá má 
na kartičke rolu včely, pustí vlnu. Teraz sa 
účastníkov spýtajte: „Kto pocítil zmenu? Čo 
sa zmenilo? Čo by sa stalo, keby v reálnom 
živote zahynulo veľa včiel?“

Krok 7: Po prediskutovaní týchto otázok 
pustite vlnu a vytvorte jednu skupinu, aby 
ste mohli vykonať reflexiu aktivity.

Reflexia aktivity pomocou
spektrálnej čiary:
Účastníci si ponechajú svoje roly. Predsta-
via si neviditeľnú čiaru na podlahe. Na jednu 
stranu miestnosti položte hárok papiera 
s textom „Súhlasím“, na druhú položte há-
rok papiera s textom „Nesúhlasím“. Požia-
dajte účastníkov, aby sa rozmiestnili podľa 
nahlas prečítaných vyjadrení. Postaviť sa 
môžu aj na rozmedzie hraničných bodov 
súhlasu a nesúhlasu. Po každom výroku sa 
spýtajte jedného alebo dvoch ľudí, prečo 
sa postavili tam, kde sú.

• Vo svojej role som sa cítil/a silný/silná.
• Vo svojej role som sa cítil/a zle.
• Vo svojej role som sa cítil/a dobre.
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5. 1. 2. PRECHÁDZKY V PRÍRODE

Stručný popis:
Prechádzky v prírode sú zábavným spôsobom, ktorý spája ľudí 
a pomáha im oboznámiť sa s prírodou hostiteľskej krajiny.

Účel a ciele:
• spoznávanie prírody hostiteľskej krajiny,
• spájanie ľudí z hostiteľskej krajiny s migrantmi a utečencami,
• podpora nadobúdania jazykových znalostí.

Úroveň náročnosti: jednoduché

Čas: cca 3 hodiny

Počet osôb v skupine: 10 – 20

Pomôcky: páska na oči pre polovicu účastníkov skupiny, lami-
nované obrázky veľkosti A4 alebo A3 zobrazujúce špecifické 
prírodné javy, napríklad zvieratá žijúce vo voľnej prírode v tejto 
oblasti

Príprava/prostredie: Vyberte si pútavé prírodné prostredie, 
v ktorom možno prechádzku absolvovať. Predtým, než do 
neho so skupinou vyrazíte, prejdite si cestu sami. Vopred si 
vyberte miesta, ktoré chcete navštíviť, hry, ktoré chcete hrať, 
alebo niečo zaujímavé, čo o prírodnej lokalite poviete. Vyberte 
miesto stretnutia a pozvite na podujatie cudzincov aj miestnych.

Popis:
Cudzinci a miestni majú zvyčajne málo prí-
ležitostí, ktoré by im umožnili stretávať sa 
a spoznávať sa. Inklúzia je však obojsmerný 
proces, v ktorom sa miestni a cudzinci učia 
jeden od druhého. Prechádzky v prírode sú 
dobrou príležitosťou na vytvorenie priesto-
ru prepájajúceho ľudí a zároveň budujúceho 
povedomie o prírodnom prostredí. Nižšie 
nájdete metódy, ktoré môžete počas pre-
chádzky využiť.

1. Vaše meno a vaše
obľúbené miesto v prírode
Toto je jednoduché cvičenie na privítanie 
skupiny a spoznanie účastníkov.

Postavte sa do kruhu. Účastníci sa po 
jednom predstavia, povedia svoje meno 

a obľúbené miesto v prírode. Môže ísť 
o konkrétnu lokalitu alebo niečo všeobec-
né, napríklad more alebo hory.

2. Nájdenie svojho stromu
Pomôcky: pásky na oči pre polovicu účast-
níkov skupiny.

V tomto cvičení účastníci spoznávajú prí-
rodu bez pomoci zraku. Vyberte si miesto 
obklopené stromami. Účastníci vytvoria 
páry. Jedna osoba má priradené písmeno A, 
druhá písmeno B. Osoba A má previazané 
oči. Osoba B niekoľkokrát zatočí osobou 
A, aby stratila orientáciu, a potom osoba 
B navádza partnera/partnerku k stromu. 
Osoba A  dotykom prstov skúma kôru 
a textúru stromu. Používať môže aj iné 
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zmysly, napríklad čuch. Po dokončení toh-
to procesu osobou A ju osoba B odvedie 
na východiskové miesto. Osoba A si zloží 
pásku a snaží sa vrátiť k stromu, ktorého 
sa dotýkala. Následne sa roly vymenia. 
Odporúčanie: Predtým, než účastníci toto 
cvičenie vykonajú, im poskytnite ukážku, 
ako postupovať.

3. Jeleň a vlci
Pomôcky: jedna páska na oči.

Táto hra pomáha zostriť zmysly na základe 
uvedomovania si okolia. Vyberte si voľné 
prírodné priestranstvo pokryté trávnatým 
porastom alebo popadanými vetvičkami.
 
Účastníci vytvoria kruh. Jeden dobrovoľník 
sa postaví do jeho stredu a bude predstavo-
vať jeleňa. Účastníci tvoriaci kruh sú vlkmi. 
Jeleňovi v strede sa zaviažu oči a vlci sa 
ho pokúšajú uloviť tým, že ho potľapkajú 
po pleci. Jeleň je však veľmi ostražitý. Keď 
počuje zvuk blížiaceho sa vlka, ukáže jeho 
smerom, vlk musí zastať na mieste a viac sa 
k jeleňovi nesmie priblížiť. Ak sa chce vlk 
pohnúť z vonkajšieho kruhu po prvýkrát, 
musí zdvihnúť ruku a keď mu facilitátor/
ka udelí súhlas, môže sa pomaly zakrádať 
k jeleňovi. Facilitátor/ka má možnosť vy-
sielať vlkov jednotlivo, no môže tiež vyslať 
viacero vlkov naraz. Po dotknutí sa jeleňa 
alebo potom, čo sa už žiaden z vlkov ne-
smie pohnúť, sa hra končí a roly sa vymenia.

4. Informácie
Požadované materiály: laminované obráz-
ky veľkosti A4 a A3 zobrazujúce špecifické 
prírodné javy, napríklad zvieratá žijúce vo 
voľnej prírode v tejto oblasti

V závislosti od prírodného prostredia je 
dobré poskytnúť konkrétne informácie 
o danej lokalite. Ak napríklad prechádzku 
realizujete v národnom parku, povedzte 
o prostredí hneď na začiatku. Vyhľadajte si, 
čo by v danom prírodnom prostrední mohlo 
byť zaujímavé, no nenaplánujte si viac 
ako 2 miesta, kde si s účastníkmi sadnete 
a porozprávate sa o pripravených témach. 
Niektorými z tém, na ktoré sa zameriate 
počas prechádzok prírodou, sú zvieratá 
vo voľnej prírode a ničenie prírody v hos-
titeľskej krajine. Na stanovených miestach 
používajte laminované obrázky zvierat vo 
voľnej prírode, no okrem toho môžete zú-
častnených tiež informovať o zvieratách 
a rastlinách, ktoré zbadáte po ceste. Pre 
účastníkov by mohli byť zaujímavé najmä 
jedlé a jedovaté rastliny.

5. Spätná väzba
Na konci prechádzky prírodou je vždy dob-
ré získať spätnú väzbu.

Postavte sa do kruhu a jeden po druhom 
povedzte, ako ste prechádzku prírodou 
vnímali.
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Prechádzka prírodou, ktorú
si prispôsobil Syreczech

Syreczech sa inšpiroval prechádzkami v prí-
rode organizácie GLOBAL 2000 a zorganizo-
val nedeľnú prechádzku spájajúcu miestnych 
a migrantov. Informácie o podujatí boli na 
Facebooku uvedené v troch jazykoch (angličti-
ne, češtine a arabčine), aby sa podporila účasť 
rozličných ľudí na podujatí.
 
Pre účastníkov bola prechádzka prírodou skve-
lým zážitkom, pretože sa naučili nové veci o oko-
litej prírode. V jednom momente načrtol člen 
Syreczechu tému odpadu a v rámci skupiny sa 
začalo riešiť recyklovanie. Hovorilo sa o nasle-
dovných aspektoch: Čo je recyklovanie? Prečo 
je dôležité? Čo sa stane s odpadom vyhodeným 

do prírody? Ako môžete svoj odpad recyklovať 
v Brne?

Účastníci boli následne rozdelení do dvoch 
skupín a každá z nich dostala tašku s predtým 
očisteným odpadom piatich rozličných kategórií. 
Účelom hry bolo roztriediť odpad podľa týchto 
piatich kategórií. Skupina, ktorá to urobila najskôr, 
vyhrala. Účastníci si hru užili a väčšina z nich 
uviedla, že sa naučila niečo nové. Prechádzky 
sa celkovo zúčastnilo 13 osôb, pričom 5 bolo 
miestnych a 8 cudzincov. Prechádzka skupinu 
veľmi dobre spojila. Účastníkom sa podujatie 
páčilo a pýtali sa, či sa bude opakovať. Niektorí 
účastníci si tiež navzájom vymenili kontakty. 
Podujatie bolo celkovo úspešné.
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5.2 VYTVÁRANIE KULTÚRNEHO 
PROSTREDIA OTVORENÉHO ROZMANITOSTI

Čo sa týka inklúzie cudzincov v rámci 
spoločnosti, práca s cudzincami je len 
jednou stranou mince. Ďalším aspektom 
je spoločnosť ochotná ich akceptovať 
a „nechať ich začleniť sa“. Toto si vyža-
duje prácu s majoritnou spoločnosťou 
a rozptýlenie jej strachu z neznámeho, 
prácu so stereotypmi a predsudkami, 
ktoré môžu jej členovia mať, a poskytnu-
tie bezpečného miesta, kde sa majorita 
a migranti môžu stretávať.

Metódy, ktoré sú tu opísané, sú založené 
na spolupráci s migrantami, keďže logika 
tvorby aktivít je obrátená: aktivity NIE SÚ 
vytvárané PRE migrantov miestnymi, ale 
sú vytvárané S migrantmi aj miestnymi. 
Tento prístup nielenže mení definíciu práce 

s cudzincami, ale tiež podporuje migrantov, 
aby vytvárali podujatia s témami, ktoré ich 
zaujímajú, pre väčšinovú spoločnosť. Dáva 
im to príležitosť rozvíjať svoje organizačné 
schopnosti a prezentovať svoju kultúru, čím 
majú šancu zmeniť to, čo je známe alebo 
čo sa hovorí v médiách o  ich krajinách, 
kultúrach a tradíciách. Migrantom podob-
né aktivity poskytujú priestor vymaniť sa 
z jednostranného naratívu a vykresliť pes-
trejší obraz o ich kultúre, krajine a ľuďoch. 
Majoritnej spoločnosti takýto prístup zasa 
poskytuje pohľad do sveta migrantov, ich 
kultúry a tradícií a možnosť predefinovať 
prostredníctvom neformálneho prostredia 
jednostranný obraz, ktorý o migrantoch 
môžu mať.

5. 2. 1. VZDELÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM 
MEDZIKULTÚRNEHO DIALÓGU

Stručný popis: Poskytnite migrantom a miestnym možnosť 
stretnúť sa a dajte novo prichádzajúcim možnosť informo-
vať miestnych o svojej kultúre, náboženstve a tradíciách na 
mieste, kde sa zvyčajne stretávajú (napr. v mešite, chráme 
alebo v komunitnom centre). Využite zábavné aktivity na-
vodzujúce dobrý pocit a umožňujúce miestnym oboznámiť 
sa s danou kultúrou.

Účel a ciele:
• zníženie predsudkov a podpora medzikultúrneho dialógu,
• miestni získajú možnosť spoznať nové miesta v meste 

a zistiť viac o iných kultúrach,
• miestni a migranti sa učia o podobnostiach a odlišnostiach 

medzi kultúrami.

Úroveň náročnosti: náročné

Čas: 90 – 120 minút

Počet osôb v skupine: 15 – 30

Pomôcky: projektor, powerpointová prezentácia s otázkami, 
prenosná tabuľa, fixky, papier, perá
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Príprava/prostredie: Táto aktivita sa realizuje na mieste, 
kde sa bežne stretávajú novo prichádzajúci ľudia. Môže ísť 
o miesta vyznávania viery (napríklad modlitebne, chrámy 
alebo mešity) či miesta, kde sa zvyčajne stretávajú cudzinci 
(napríklad komunitné centrá, prijímacie centrá pre utečencov). 
Hlavnou ideou je poskytnúť novo prichádzajúcim možnosť 
ukázať miestnym ich každodenné životy a umožniť miest-
nym lepšie spoznať kultúru migrantov. Tento popis aktivity 
je špecificky určený na oboznámenie sa s islamom v miest-
nej mešite, no môže byť prispôsobený iným okolnostiam 
a miestnemu kontextu.

1. Spoznanie miesta
Spýtajte sa niekoho z komunity migrantov, 
či by mal záujem zúčastniť sa a spoluorgani-
zovať takýto typ podujatia. Pomohol by vás 
prepojiť s organizáciu (mešitou, chrámom, 
komunitným centrom) a spolu s vami by 
podujatie organizoval. Keďže my sme toto 
podujatie organizovali v mešite, od toh-
to bodu budeme opisovať medzikultúrne 
vzdelávanie o islame v miestnej modlitebni, 
no podujatie možno prispôsobiť iným okol-
nostiam a miestnemu kontextu. Požiadajte 
príslušnú osobu, aby kontaktovala riadiacich 
pracovníkov miesta (v našom kontexte me-
šity) a zorganizujte vzdelávací workshop 
zameraný na medzikultúrny dialóg. Osoba 
z komunity si už pravdepodobne získala 
dôveru riadiaceho pracovníka, takže mu jed-
noduchšie vysvetlí plán a získa podporu pri 
organizovaní podujatia. Nájdite 15 – 30 ľudí 
zaujímajúcich sa o medzikultúrny dialóg. Je 
dôležité, aby boli títo účastníci rešpektujúci 
a otvorení.
 
Požiadajte osobu z komunity, aby pripra-
vila krátky úvod o mieste, jeho častiach 
a rituáloch, ktoré sa v ňom vykonávajú. 
Je pravdepodobné, že veľa ľudí predtým 
v mešite nebolo a nevie nič o tom, ako sa 
jej jednotlivé časti využívajú.
 
Po príchode do mešity sa účastníkov spýtaj-
te, čo už o mešitách vedia, či už v nejakej boli 
a podobne, aby ste zistili úroveň znalosti 
v rámci skupiny.
 
Následne nechajte osobu z komunity pre-
viesť účastníkov mešitou, popísať jednotlivé 

miestnosti a povedať, kedy ľudia do mešity 
zvyčajne prichádzajú a čo tam robia. Ne-
chajte účastníkov pýtať sa otázky o mešite.

Kvíz o islame:
DÔLEŽITÉ! Cieľom aktivity nie je konverto-
vanie účastníkov na islam alebo dokázanie 
toho, že toto náboženstvo je dobré/zlé. Jej 
cieľom je informovať o ňom ľudí a vyvrátiť 
mylné predstavy, ktoré môžu mať, preto 
tomu otázky prispôsobte. Toto je zároveň 
dôležité povedať účastníkom aj organizá-
torom kvízu.
 
Pred podujatím požiadajte 2 – 3 migrantov, 
aby vytvorili kvíz (powerpointový doku-
ment) o zaujímavých faktoch týkajúcich 
sa islamu alebo moslimov (napr.: „Koľko 
moslimov vyhralo Nobelovu cenu?“ alebo 
„Čo majú spoločné islam a kresťanstvo?“). 
Skúste nedávať odpovede na výber, no 
nechajte účastníkov spoločne premýšľať 
a povedať odpovede, ktoré im napadnú. Po 
zodpovedaní otázky nechajte priestor na 
krátku diskusiu o nej. Nechajte jednu osobu 
vykonávať kvíz a ďalšiu zapisovať skóre. 
Najlepšie je rozdeliť účastníkov do malých 
skupín po 4 – 5 osobách a nechať ich na-
vzájom súťažiť. Pri rozdeľovaní do skupín 
zmiešajte miestnych s migrantmi alebo 
osoby, ktoré sa navzájom nepoznajú, aby 
spolu komunikovali a podporilo sa vytvára-
nie nových väzieb. Na kvíz možno používať 
snímky a hárky s odpoveďami alebo online 
aplikácie ako Kahoot (dostupné na stránke: 
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kahoot.com). Po každej otázke poskyt-
nite priestor na ďalšie otázky a diskusiu. 
Po zodpovedaní všetkých otázok zrátajte 
skóre a vyhláste víťaza. Môžete tiež kúpiť 
malé ceny súvisiace s témou workshopu 
(napr. tento kvíz bol realizovaný Sýrčanmi, 
ktorým sme poskytli peniaze a požiadali 
ich o kúpu drobných ocenení súvisiacich 
s témou, akými sú baklava alebo hummus).

Reflexia aktivity
a ďalšie informácie
Keďže kvíz je len úvodom do témy, nastáva 
čas nechať účastníkov klásť otázky na danú 
tému. Podporte účastníkov, aby sa pýtali 
aj zložité otázky, pokiaľ budú vyjadrené 
zdvorilým spôsobom. Odporúčame vám 
vopred sa na túto aktivitu pripraviť ale-
bo pozvať riadiacu osobu mešity či osobu 
znalú problematiky. Môžete sa pokúsiť 
identifikovať otázky, ktoré môžu byť po-
ložené, a pripraviť sa na ne. O cieli aktivity 
komunikujte s účastníkmi aj migrantmi 
a pokúste sa použiť metódy nenásilnej 
komunikácie. Dbajte na to, aby sa účastníci 
z radov miestnej populácie aj migrantov pri 
zodpovedaní otázok cítili komfortne a mali 
aj možnosť nezodpovedať ich, ak sa na to 
necítia. Buďte neutrálni voči migrantom 
aj miestnym a uistite sa, že sa nikto necíti 

dotknutý. Na otázky si vyhraďte určitý čas, 
aby ste o jednej veci nediskutovali pridlho. 
Poskytnite však pre túto aktivitu dosta-
točné množstvo času (minimálne také, po 
aké trval kvíz).

Reflexia a zhrnutie:
1. Čo ste sa dnes naučili? Dozvedeli ste 

sa niečo nové?
2. Čo vás prekvapilo?
3. Teplomer: Koľko ste o téme vedeli 

predtým a koľko o nej viete teraz? 
(Požiadajte skupinu, aby to ukázala 
na mierke, pričom miesto dole zname-
ná „nie veľa“ a miesto hore znamená 
„veľa“.)

4. Odporučili by ste tento workshop svo-
jim priateľom? (Iná spätná väzba či iné 
komentáre.)

Ľudia môžu odpovedať jeden po druhom 
alebo ich môžete nechať vyjadriť sa vtedy, 
keď sa chcú o niečo podeliť.

A
K

TIV
ITY



2524

5. 2. 2. VEREJNÉ PODUJATIE:
OSLAVA ROZMANITOSTI

Stručný popis: Spoločenská udalosť, na ktorej sa môžu 
stretnúť miestni a cudzinci.

Účel a ciele:
• možnosť stretnúť migrantov v neformálnom prostredí, 

ktoré poskytuje bezpečný priestor umožňujúci miestnym 
spoznávať rozličné kultúry,

• vytváranie priestorov, v ktorých sa môžu vytvárať pria-
teľstvá medzi migrantmi a miestnymi, ktoré pomáhajú 
prichádzajúcim integrovať sa a lepšie porozumieť ich 
kultúrnym odlišnostiam,

• podpora migrantov v organizovaní verejných podujatí, 
podpora rozvoja ich občianskych kompetencií.

Dĺžka: 2 hodiny

Počet osôb v skupine: 30 – 200

Pomôcky a príprava: rezervácia priestorov, hudba, jedlo 
a tanečné predstavenie predstavujúce kultúru migrantov 
(použiť môžete aj vlastné zariadenie na prehrávanie hudby, 
napríklad laptop)

Prostredie: Vyberte si miesto, ktoré je jednoducho dostupné 
pre migrantov aj miestnych. Rátajte s tým, že počet účast-
níkov podujatia môže byť veľmi rôznorodý.

A
K

TIV
ITY

1. Príprava
Skontaktujte sa so skupinou migrantov 
a spýtajte sa ich, či by chceli zorganizo-
vať podujatie o svojej kultúre a tradíci-
ách. Dajte si pozor, aby ste nepresadzovali 
svoje nápady a počúvali, čo chcú urobiť. 
Rozdeľte si zodpovednosti podľa zručnos-
tí a prostriedkov, ktoré v rámci skupiny 
máte – niekto dokáže hrať na hudobný 
nástroj, urobiť stand-up alebo mať záujem 
povedať o svojom živote v krajine pôvodu. 
V prípade záujmu rezervujte pre podujatie 
dostatočne veľký priestor. Po rezervovaní 
priestoru a prvom stretnutí s organizačným 
tímom vytvorte facebookové podujatie. 
Pokúste sa vytvoriť zaujímavý grafický 
návrh, pozvite priateľov a tiež ľudí pracujú-
cich v danej oblasti (môže vám to pomôcť 
nadviazať nové kontakty a nájsť nové mož-
nosti spolupráce). Snažte sa vyjadrovať 
priateľsky a ústretovo a vyvolať v ľuďoch 
pocit prívetivosti. Takisto používajte jazyk, 
ktorému porozumejú miestni aj cudzinci.

Veľmi dobre funguje, ak ľudí podporíte 
v tom, aby na podujatie priniesli jedlo typické 
pre ich kultúru. Každý môže niečo priniesť 
a podeliť sa s ostatnými. (Tip: Pripomeňte 
ľuďom, aby spísali všetky ingrediencie, kto-
ré sa v jedle nachádzajú, a uľahčili tým ich 
konzumáciu ľuďom trpiacim alergiami a pod.) 
Jedným z najlepších riešení je tiež spýtať sa 
cudzincov, či by nemali záujem pripraviť jedlo 
na podujatie. V našom prípade táto možnosť 
veľmi dobre fungovala. Dali sme príležitosť 
skupine sýrskych žien, ktoré mali problém 
nájsť si zamestnanie, čo im umožnilo získať 
nové možnosti príjmu.

Pokúste sa cudzincov čo najviac sa zapájať 
a prispôsobte úroveň ich angažovanosti ich 
ochote zúčastniť sa alebo iným faktorom, 
ktoré môžu ovplyvniť ich účasť. (Môžu sa 
zúčastniť ako dobrovoľníci vítajúci ľudí, môžu 
pripravovať jedlo, zapojiť sa do programu, 
povedať úvodnú/záverečnú reč atď.)
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2. Podujatie
Po úvodnom privítaní skúste prelomiť ľady 
a pomôcť ľuďom nezáväzne konverzovať 
a navzájom sa spoznávať. Vytvorte sériu 
otázok alebo použite tie v prílohe a pod-
porte účastníkov v tom, aby sa rozprávali 
s ľuďmi, ktorých nepoznajú. Po diskusii ich 
nechajte klásť si navzájom otázky. Vždy tak 
dostanú novú otázku, o ktorej budú môcť 
diskutovať s novým partnerom. Otázky 
preložte do príslušných jazykov.

Program odporúčame pripraviť v minimál-
ne dvoch jazykoch – miestnom a angličtine. 
Prípadne tiež v jazyku väčšiny migrantov, aby 
sa mohli zapojiť aj ľudia, ktorí ešte novým 
jazykom nehovoria.

Následne môžete pokračovať progra-
mom pripravenom migrantmi a večer ukon-
čiť ochutnávkou jedla, hudbou a tancom. 
Veľmi nenáročnou aktivitou je učenie sa cu-
dzokrajného tanca (napr. dabke), ktorý môže 
vyučovať dobrovoľník migrant.

Tipy a triky:
Urobte svoje podujatie vhodným aj pre 
deti a zabezpečte detský kútik. Poskytnite 
papiere, na ktoré môžu maľovať, alebo im 
pomaľujte tváre (aby sa počas podujatia 
nenudili). Týmto svoje podujatie sprístup-
níte aj pre rodiny.

„Prines svoj hrniec“ je veľmi účinným spô-
sobom, ako do podujatia zapojiť viac osôb, 
znížiť náklady a zaangažovať do neho viac 
ľudí. Uvidíte, že ľudia budú svoje jedlo pred-
stavovať ostatným a čoskoro si mnohí budú 
vymieňať recepty. Prineste škatule na zvyšné 
jedlo, aby ste znížili odpad.
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5. 2. 3. DO TEMNOTY: ÚNIKOVÁ HRA (ESCAPE 
ROOM) O SOCIÁLNOM VYLÚČENÍ/ZAČLENENÍ

Stručný popis: Vzdelávacia úniková hra s riešením úloh, ktorá 
účastníkom umožňuje preskúmať tému sociálneho vylúče-
nia a radikalizácie v interaktívnom prostredí umožňujúcom 
ponoriť sa do tejto aktivity. Podrobný návod s obrázkami 
a materiálmi na tlač možno nájsť na adrese: bit.ly/SE-room.

Účel a ciele:
• podnietenie účastníkov uvažovať o sociálnom vylúčení 

na osobnej aj spoločenskej úrovni.

Úroveň náročnosti: náročné (najmä pri prvej príprave)

Počet osôb v skupine: 2 – 6
 
Dĺžka: 60 – 90 minút (20 – 30 minút hrania, 30 – 60 minút 
reflexie aktivity)

Pomôcky: Niekoľko zámkov (uzamykateľných pomocou 
číselných kombinácií, kombinácií písmen a inak), uzamyka-
teľné škatule, priečinky, baterka s UV svetlom + neviditeľný 
atrament, skrutkovač, nožnice, batoh, niekoľko vopred pripra-
vených hlavolamov. Presné materiály možno nájsť v scenári 
pripojenom v popise metódy.

Príprava a prostredie:
1. Vyberte si miestnosť/prostredie, ktoré je možné pretvoriť 

na miestnosť, z ktorej treba uniknúť (buďte kreatívni, my 
sme na hru využili kanceláriu, z ktorej sme niekoľkými 
bariérami a falošnými dverami vytvorili dve miestnosti).

2. Prispôsobte scenár svojim špecifickým potrebám. Sta-
rostlivo si prečítajte manuál s podrobnými inštrukciami 
a rozhodnite sa, koľko hádaniek a hlavolamov chcete 
použiť a aké sú vaše možnosti, čo sa tvorby materiálov 
týka.

3. Vytvorte/kúpte potrebné pomôcky.
4. Pripravte miestnosť, z ktorej treba uniknúť a presvedčte 

sa, či to bude fungovať.
5. Privítajte účastníkov, vysvetlite pravidlá a zaveďte ich 

do miestnosti.
6. Buďte pripravení poskytnúť hráčom v prípade potreby 

pomoc.
7. Po vyriešení záhady účastníkom zablahoželajte a pokra-

čujte reflexiou aktivity.

Popis:
Pozorne si prezrite kompletný návod úni-
kovej hry, ktorý nájdete na stránke bit.ly/
SE-room (vrátane priečinka s obrázkami 

materiálov, ktoré je potrebné vytlačiť). 
Táto metóda vyžaduje starostlivú prípravu, 
ktorá môže trvať niekoľko hodín. Po prípra-
ve materiálov však budete môcť únikovú 
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hru jednoducho zopakovať takmer v akom-
koľvek prostredí. Pamätajte, že hádanky/
hlavolamy v tomto manuáli možno jedno-
ducho podľa vlastných potrieb prispôsobiť. 
Pre túto konkrétnu hru boli hlavolamy 
zjednodušené a  ich počet sa znížil z pô-
vodných 11 na 7.

V prípade verzie prezentovanej na work-
shope, kde sme vzájomne skúšali metódy, 
sa facilitátor rozhodol únikovú hru výrazne 
zjednodušiť, čím sa príprava uľahčila a hra-
cí čas sa skrátil bez toho, aby sa ohrozil 
želaný vzdelávací dopad.

Začiatok: Hráči prejdú do prednej čas-
ti prvej miestnosti. Facilitátor/ka alebo 
osoba, ktorá vedie hru, prečíta úvodný 
príbeh a vysvetlí pravidlá. Príbeh sa týka 
Jeffa, strateného stredoškoláka, ktorý sa 
presťahoval na nové miesto a v živote ho 
trápi viacero ťažkostí vrátane straty otca 
a brata. Zároveň sa necíti dobre na novej 
strednej škole. Hráči (Jeffovi spolužiaci vy-
šetrujúci jeho zmiznutie) odkrývajú príbeh 
o tom, ako mohol byť oslovený radikálnou 
skupinou, ktorá ho k sebe naverbovala.

Následne sú zavedení do prvej miest-
nosti.

Hlavolamy pre miestnosť 1 
(vybrané pre konkrétny zjednodušený 
scenár):

Hlavolam 1 – NÁDEJ
Pomôcky: papierové puzzle so slovom 
„nádej“ postrihané na kúsky, dekodér, 

ŠKATUĽA č. 1 zamknutá zámkou s kom-
bináciou 4 číslic.

Keď účastníci vstúpia do miestnosti, na-
chádzajú sa v nej 2 obrázky (FOTOGRAFIA 
č. 1 a č. 2 – pozrite si materiály na tlač 
v pripojenom priečinku), papier, na ktorom 
je napísané slovo „nádej“, postrihaný na 6 
kúskov, ako aj škatuľa so zámkou s kom-
bináciou 4 číslic. Sú skryté na rôznych 
miestach a hráči najskôr musia miestnosť 
prehľadať, aby našli vyššie uvedené veci.

Keď majú všetky časti puzzle, spoja ich 
a vytvoria slovo nádej. Pomocou deko-
déra zistila kód zámky. Tento kód otvára 
škatuľu 1.

 
Hlavolam 2 – KONŠTELÁCIE
Pomôcky: mapa hviezdnych konštelácií vi-
siaca na stene (s viditeľným počtom hviezd 
pre jednotlivé konštelácie), papier s kópiu 
hviezdnej mapy s 3 chýbajúcimi konštelácia-
mi, zámka s kombináciou 3 číslic, ŠKATUĽA 
č. 2 zamknutá zámkou s kombináciou 3 číslic.

Hráči zistia, ktoré 3 konštelácie na nájde-
nej mape chýbajú. Podľa počtu hviezd chý-
bajúcich konštelácií účastníci vytvoria kód 
na otvorenie zámky s kombináciou 3 číslic.

FOTOGRAFIA č. 3 hlavnej postavy s jeho 
bratom (pozrite si materiály na tlač v pri-
pojenom priečinku).

Hlavolam 3 – 
BROŽÚRY O ĽÚTOSTI
Pomôcky: 4 brožúry, napríklad jedna o po-
cite osamelosti, jedna o smútku zo straty 
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blízkeho, dve o  radikálnych skupinách, 
dekodér používaný v prípade hlavolamu 
1, ŠKATUĽA č. 3 zamknutá zámkou s kom-
bináciou 4 číslic.
V ŠKATULI č. 2 hráči nájdu 4 rozličné bro-
žúry, pričom na každej je zakrúžkované 
jedno písmeno. Hráči vytvoria slovo PITY 
(ĽÚTOSŤ) a pomocou slovného dekodéra 
zadajú štvorciferný kód zámky, aby otvorili 
ŠKATUĽU č. 3.

Hlavolam 4 – MAGNET
Pomôcky: 2 magnety, kartón na ste-

ne/škatuli s 10 – 20 náhodnými slovami 
(na druhej strane je pod jedným slovom 
prilepený magnet), zámka s kombináciou 
4 písmen, dvere

Hráči použijú magnet, ktorý našli v ŠKA-
TULI č. 3, s kartónom/škatuľou, na ktorej 
sú rozličné slová. Magnet sa prichytí na 
jedno z nich, pretože má na druhej strane 
upevnený magnet. Hráči tak nájdu slovo 
otvárajúce zámku s kombináciou 4 písmen, 
ktorý otvára dvere do ďalšej miestnosti.

Hlavolamy miestnosti 2 
(výber konkrétneho zjednodušeného 
scenára):

Hlavolam 1 – SKRUTKOVAČ
Pomôcky: skrutkovač, malá škatuľa pris-
krutkovaná ku kusu nábytku, nožnice, prvá 
časť listu hlavnej postavy.

Hráči v miestnosti nájdu skrytý skrutko-
vač a použijú ho na odskrutkovanie veka ma-
lej škatule, čím získajú prístup k nožniciam.

Hlavolam 2 – ZÁMKA + BATOH
Pomôcky: zámka, špagát, pivová fľaša, ba-
toh so zámkou s kombináciou 4 písmen, 
fotografia Michaela Jacksona, telefón/PC 
s hudbou, druhá časť listu hlavnej postavy.

Hráči nožnicami prestrihnú špagát, ktorý 
im bráni v odomknutí zámky. Vnútri nájdu 
druhú časť listu, fotografiu Michaela Jack-
sona, fľašu, na ktorej je napísané: _ _ A _, 
čo indikuje slovo so štyrmi písmenami. Po 
prečítaní listu hlavnej postavy facilitátor/
ka zahrá skladbu Beat It od Michaela Jack-
sona. Hráči zistia, že slovo BEAT je kódom 
na otvorenie zámky batohu.

Hlavolam 3 – UV svetlo
Pomôcky: baterka s UV svetlom vnútri 
batoha, tretia časť listu hlavnej postavy.
Hráči si prezrú tretiu časť listu. Následne 
pomocou UV svetla nájdu skrytý odkaz 
napísaný hlavnou postavou na druhej stra-
ne listu, v ktorom pochybuje o svojom 
rozhodnutí pripojiť sa k skupine. V prípade, 
že sa o neho stále niekto zaujíma, existuje 
spôsob, ako ho možno kontaktovať. Po 
získaní tejto informácie skupina úspešne 
dosiahla koniec hry.

Reflexia aktivity:
Privítajte hráčov. Hneď, ako vyjdú, im po-
blahoželajte k výkonu. Dajte im pozitívnu 
spätnú väzbu.

Spracujte pocity: Aké to bolo? Čo ste zaží-
vali? (Aké boli hlavolamy? Čo bolo ťažké/
ľahké?)

Ponorte sa hlbšie do príbehu a jeho po-
učenia.

O čom bol? Akými osobnými problémami 
Jeff trpel?
Jeff sa veľa sťahoval a veľa cestoval, pričom 
stratil priateľov.
• jeho otec odišiel – mohol mať problé-

my s identifikáciou,
• jeho brat zomrel – žiaľ,
• noví priatelia – vplyvy,
• nemal pocit, že je súčasťou komunity 

– izolácia,
• pocity depresie – toto všetko je šikmou 

plochou.

Popisom týchto osobných problémov 
môžete skupine vysvetliť, ako môžu viesť 
k radikalizácii správania človeka.
• Čo by ste robili, ak by ste boli jeho 

spolužiakom?
• Akým spôsobom možno príklonu k ra-

dikalizácii zabrániť?
• Je niečo, čo vám napadá?
• Sú situácie, ktoré na základe vlastnej 

skúsenosti poznáte a sú podobné tejto?
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5.3 BUDOVANIE INKLUZÍVNEHO 
ENVIRONMENTÁLNEHO HNUTIA

Klimatické problémy a témy spravod-
livosti sú prepojené. O  environmen-
tálnych otázkach nemožno diskutovať 
bez komplexného pohľadu na to, ako 
ovplyvňujú ľudí na lokálnej, národnej 
a globálnej úrovni. Takisto nie je možné 
vytvoriť spravodlivé a solidárne envi-
ronmentálne hnutie, ak sa nezaoberáme 
nespravodlivosťou rozdelenia právomo-
cí v spoločnosti, napríklad rasizmom 
a sexizmom.

Skutočnosť, že v mnohých organizáciách 
chýba zastúpenie ľudí s rôznym pôvodom, 
dnes nie je ničím novým. Sme presvedčení, 
že je problémom, ak novo prichádzajúci 
aj mladí ľudia z menšinových prostredí 
nedostávajú rovnaký priestor aktívne sa 
podieľať v rámci občianskej spoločnos-
ti. Skutočnosť, že skupiny, ktoré nie sú 
dostatočne reprezentované, nie sú ani 
prirodzenou súčasťou života organizácií, 
nevychádza z ich nezáujmu. Vychádza to 
z neformálnych štruktúr, ktoré bránia ak-
tívnemu angažovaniu sa tak ako v  iných 

spoločenských oblastiach, napríklad oblasti 
zamestnania a ubytovania.

Ako organizácia bojujúca za spravodli-
vosť organizácia Priatelia Zeme Švédsko 
verí, že človek má právo participovať a spo-
lupracovať s organizáciami za rovnakých 
podmienok a bez ohľadu na jeho pozadie 
alebo znalosti. Presadzujeme demokraciu, 
spravodlivé, sociálne a ekonomické delenie 
zdrojov našej Zeme, rovnosť a rozmani-
tosť. Prostredníctvom našich metód sme 
našu víziu o diverzite zmenili na aktivitu. 
Zdôrazňujeme dôležitosť demokratické-
ho, spravodlivého a inkluzívneho environ-
mentálneho hnutia a v rámci švédskeho 
environmentálneho hnutia to realizujeme 
poskytovaním priestoru mladým ľuďom – 
migrantom, ako aj mladým ľuďom s mul-
tietnickým pôvodom.

Dúfame, že viac neziskových organizácií 
bude používať a rozvíjať metódy, aké sme 
využili v tomto manuáli, aby sme spolupra-
covali na začleňovaní nedostatočne zastú-
pených skupín do občianskej spoločnosti 
a environmentálneho hnutia.

5. 3. 1. WORKSHOP: ČO JE KLIMATICKÁ 
SPRAVODLIVOSŤ?

Stručný popis: Tento workshop prepája otázky o klima-
tickej zmene, spravodlivosti a ľudských právach pomocou 
interaktívnych metód.

Účel a ciele:
• poskytnutie času na uvažovanie o rozličných záležitos-

tiach týkajúcich sa klimatickej spravodlivosti,
• vzájomné učenie sa účastníkov prostredníctvom pode-

lenia sa o ich znalosti o klimatických zmenách,
• preukázanie, že dopady klimatických zmien sa v rôznych 

častiach sveta líšia a rôznym spôsobom ovplyvňujú ľudí,
• presadzovanie a chápanie klimatickej spravodlivosti,
• ukazovanie možností, ako sa aktivizovať v oblasti život-

ného prostredia vo vašej krajine.
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Náročnosť: náročné (Ak takýto workshop organizujete, 
je potrebné vedieť, na akej jazykovej úrovni ľudia dokážu 
komunikovať.)

Dĺžka: 3 hodiny

Počet osôb v skupine: 10 – 15

Pomôcky a príprava: Pozrite si popisy metódy nižšie a pa-
mätajte na to, že úroveň jazykových znalostí by mala byť 
vhodná pre vašu cieľovú skupinu.

Prostredie: vnútorné, ideálne so stolmi a stoličkami

1. Úvod:
• Tento workshop bude o klimatickej 

spravodlivosti a migrácii. Spomeňte, 
že budete rozprávať o tom, čo sú to 
klimatické zmeny, ako ovplyvňujú ľudí 
z rozličných častí sveta a ako nútia ľudí 
migrovať. Workshop bude zameraný 
aj na to, čo môžeme s klimatickými 
zmenami robiť.

• Povedzte skupine, koľko bude work-
shop trvať a kedy budú prestávky.

• Povedzte účastníkom, že v prípade otá-
zok môžu zdvihnúť ruku a že účasť je 
dobrovoľná.

2. Zoznamovacie kolo
• Počas jedného kola hovorí v danej chvíli 

len jeden človek.
• Budeme používať „hovoriacu palicu“, 

čo znamená, že slovo má osoba, ktorá 
ju drží. Nikto iný ju nesmie prerušovať 
ani nesmie komentovať. Keď osoba do-
hovorí, podá palicu ďalšiemu človeku.

• Ak sa účastník v danom kole nemá o čo 
podeliť, môže povedať slovo „ďalej“.

3. Spoločná myšlienková 
mapa: Čo sú
klimatické zmeny?
Stručný popis: Táto metóda je dobrým úvo-
dom do témy klimatických zmien a klimatic-
kej spravodlivosti. Nechajte účastníkov sedieť 
vo dvojiciach alebo malých skupinách a urob-
te brainstorming o klimatických zmenách.
Dĺžka: 20 – 30 minút
Pomôcky/príprava: biela tabuľa, fixky na 

bielu tabuľu, lepiace lístky papiera
Popis: Začnite otázkami na účastníkov:
Čo sú klimatické zmeny? Čo viete o kli-
matických zmenách? (2 minúty) Povedzte 
všetkým, že ak chcú niečo povedať, môžu 
zdvihnúť ruku.
 
Na tabuľu napíšte „klimatická zmena“. Za-
čnite s účastníkmi tvoriť myšlienkovú mapu 
o klimatickej zmene, rozdeľte ich neskôr do 
malých skupín a nechajte ich uvažovať o tom, 
o čom predtým diskutovali vo veľkej skupine.

Ak sa skupina zdá byť tichá, dajte všetkým 
lepiace lístky papiera, aby najskôr napísali 
slová a potom ich nahlas prečítali. (5 minút)
 
Akceptujte všetky slová, ktoré vám účastníci 
ponúknu tým, že ich zopakujete a napíšete na 
tabuľu. Spýtajte sa účastníkov, čo slová zna-
menajú a potvrďte, vysvetlite alebo opravte 
ich význam, ak treba. Takisto sa skúste pýtať 
doplňujúce otázky, aby ste začali diskusiu 
alebo rozšírili poznatky. Napríklad: Chceli by 
ste k tomu, čo sme povedali, doplniť viac? 
Mohli by ste dať príklady?

Príklady slov týkajúcich sa klimatických 
zmien, ktoré sa môžu vyskytnúť:
skleníkový efekt,
atmosféra,
fosílne palivá (uhlie, olej, plyn → energia),
globálne otepľovanie,
topenie ľadovcov (prosím, povedzte o do-
padoch),
oxid uhličitý a plyn metán,
priemyselná revolúcia,
poľnohospodárstvo ako jeden z hlavných 
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zdrojov emisií skleníkových plynov,
odlesňovanie.
 
Ak sa nasledovné nevyskytne, spomeň-
te tiež, že podnebie na Zemi sa otepľuje 
dôsledkom emisií skleníkových plynov 
spôsobených ľudskou činnosťou. Počasie 
a podnebie sú odlišné veci. Počasie je to, 
čo sa odohráva v danom momente. Podne-
bie predstavuje priemerné poveternostné 
podmienky dlhého časového obdobia, mini-
málne niekoľko desaťročí, čiže nie je možné 
dôjsť k záverom o klimatických zmenách na 
základe zohľadnenia jedného roka.

4. Rodiny vo svete
Dĺžka: 30 – 45 minút
Pomôcky/príprava: biela tabuľa, fixky na 
bielu tabuľu, informačné hárky o rodinách 
(pozri prílohu).
Popis: Táto metóda je dobrým úvodom 
do témy klimatických zmien a klimatic-
kej spravodlivosti. Rozdeľte účastníkov 
do skupín približne po štyroch osobách. 
Každá skupina dostane vymyslený príbeh 
o rodine v určitej krajine, ktorý opisuje jej 
život. Takisto opisuje, ako je daná krajina 
sužovaná klimatickými zmenami. Účastníci 
si spolu prečítajú príbeh a potom diskutujú 
o otázkach, ktoré príbeh dopĺňajú. Me-
dzičasom facilitátor/ka prechádza medzi 

účastníkmi, pomáha im s cvičením a pýta 
sa, či rozumejú všetkým slovám a ako pre-
bieha diskusia. Následne aktivitu spolu vy-
hodnotia. Každá skupina povie o rodine 
z jej príkladu a prerozpráva diskusiu, ktorá 
v skupine prebehla.
 
Ak sa nasledovné nevyskytne, spomeňte 
tiež: Hoci sú rodiny vymyslené, ich členovia 
reprezentujú bežné osoby v danej krajine, 
spôsob ich života a to, ako ich postihujú 
klimatické zmeny. Teplejšie podnebie má 
v rôznych častiach sveta rôzne dopady. Kli-
matickými zmenami budú ovplyvnené všetky 
krajiny, no budú ovplyvnené odlišne a toto 
je niečo, čo nazývame klimatickou nespra-
vodlivosťou. Svet, v ktorom dnes žijeme, 
nie je spravodlivý, pretože bohatšie krajiny 
produkujú výrazné množstvo skleníkových 
plynov – rovnako dnes ako v minulosti – no 
nie sú klimatickými zmenami ovplyvnené tak, 
ako chudobnejšie krajiny. Klimatické zme-
ny najviac postihujú chudobnejšie krajiny 
a chudobných ľudí, hoci vôbec neprispievajú 
k vytváraniu skleníkových plynov a klimatic-
kým zmenám. Nie je to spravodlivé. Bohaté 
krajiny preto musia prijať zodpovednosť za 
boj proti klimatickým zmenám tým, že rýchlo 
znížia produkciu emisií, a čiastočne aj tým, 
že budú financovať znižovanie emisií a adap-
tačné opatrenia v chudobnejších krajinách.

5. 3. 2. KOMUNITNÉ
ZÁHRADNÍČENIE

Stručný popis:
Ide o metódu budovania komunít, prepájania environmentál-
nych znalostí a výmenu poznatkov medzi migrantmi a miest-
nou komunitou. Touto metódou sa nám podarilo podporiť ľudí 
s multietnickým pôvodom tým, že sme vytvorili platformu, 
v rámci ktorej môžu uplatniť a odovzdávať svoje zručnosti 
a udržateľné farmárske postupy a zároveň ostatných inšpiro-
vať k tomu, aby sa zapájali do udržateľného rozvoja komunity 
na spoločenskej, ekologickej a ekonomickej úrovni. Takisto 
máte možnosť spájať mládež a dospelých, aby sa angažovali 
a prispievali k pozitívnemu rozvoju susedstva a aby si záro-
veň vymieňali znalosti a prekračovali sa generačné hranice.
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Účel a ciele:
• vytvorenie platformy pre migrantov a ľudí z hostiteľ-

skej krajiny, v rámci ktorej sa môžu stretávať a môžu 
spolupracovať,

• podpora migrantov vytváraním priestoru, kde môžu 
využiť svoje záhradnícke zručnosti a podeliť sa o svoje 
poznatky,

• prepájanie miestnych environmentálnych otázok s globál-
nymi klimatickými problémami, napríklad obstarávaním 
potravín.

Náročnosť: stredne náročné (Uistite sa, že máte prostriedky 
na záhradnícke potreby a dlhodobý záujem o realizáciu.)

Dĺžka: dlhodobá aktivita

Počet osôb v skupine: závisí od existujúceho priestoru 
na záhradníčenie (čím väčší priestor, tým väčšia skupina)

Pomôcky: záhradnícke potreby a  iné nevyhnutné záhrad-
kárske vybavenie

Prostredie: exteriér, vegetačné obdobie

Popis:
Komunitné záhradníčenie je potrebné 
naštartovať pred začiatkom poľnohospo-
dárskej sezóny. Vo Švédsku sezóna začína 
v marci, takže prvé pozvánky na informač-
né stretnutie sme rozposlali v januári.

Zamerajte sa na to, aby ste sa skontak-
tovali s relevantnými zoskupeniami a jed-
notlivcami, ktorí majú znalosti a skúsenosti 
alebo záujem o udržateľné záhradnícke 
postupy. Pomocou informácií o záhradkár-
skom projekte oslovujte ľudí v lokálnych 
oblastiach a pozývajte ich na informačné 
stretnutie o projekte.

Počas stretnutia identifikujte záujmy, 
znalosti a potreby skupiny, ktorá má zá-
ujem začať s  realizáciou komunitného 
záhradníckeho projektu. Odrazte sa od 
tohto bodu a nechajte skupinu navrhnúť 

svoj vlastný projekt – z hľadiska časové-
ho plánu a materiálov. Používajte pri tom 
participačné metódy, v rámci ktorých má 
skupina hlavnú úlohu pri tvorbe a imple-
mentácii procesov záhradníckeho projektu. 
Jedna z našich skupín sa výrazne zamerala 
na kultiváciu mestských plôch, ktoré by 
boli k dispozícii pre všetkých a ktoré by 
boli udržateľné z klimatického hľadiska. 
Týmto spôsobom sa môžete venovať aj 
diskusii o miestnej potravinárskej výro-
be a celosvetovom plytvaní potravinami. 
Dostupnosť záhradníčenia pre všetkých 
môže inšpirovať ďalších ľudí k udržateľné-
mu lokálnemu prístupu k okoliu. Zároveň 
môže spájať rôznorodých ľudí z rozličných 
spoločenských skupín, čím sa podporuje 
rozmanitosť.
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5. 4. BUDOVANIE KOMUNÍT

Komunitné aktivity a podujatia sú zákla-
dom komunitného programu Mareeny. 
Nižšie uvádzame príklady najvhodnej-
ších postupov. Pri komunitných akti-
vitách a podujatiach je kľúčové zapájať 
migrantov a zároveň rešpektovať ich 
nezávislosť a iniciatívnosť. Mareena sa 
pokúša vyhýbať filozofii „pomáhania 
druhým“ a zameriava sa na filozofiu 
„ponúkania príležitostí“ pre cieľové 
skupiny a príjemcov. Pokúšame sa vy-
tvoriť prirodzené prostredia, v ktorých 
sa všetci bez ohľadu na krajinu pôvodu, 
náboženstvo alebo rodovú príslušnosť 
cítia začlenení a vítaní. Namiesto pou-
kazovania na „výhradnosť migrantov“ 
sa pokúšame byť otvorení pre všetkých 
a vytvárať priestor pre vzájomné po-
rozumenie a vymieňanie si informácií 
medzi miestnymi a utečencami.

Týmto spôsobom pomáhame vytvárať 
bezpečné prostredia a budovať vzťahy 
prirodzene bez nútenej integrácie. Ďalšou 
dôležitou vecou je poskytovanie dostatoč-
ného priestoru migrantom a výzva, aby boli 
aktívnymi prispievateľmi v rámci programu 
(prípravy a realizácie workshopov, pomá-
hanie s logistikou, príprava jedál) alebo 
„len“ hosťami na podujatiach, akými sú 
brunche alebo filmové večery. Všimli sme 
si, že vďaka komunitným aktivitám je naša 
organizácia lepšie známa medzi migrantmi 
aj v rámci širšej verejnosti. Sú skvelým 
spôsobom propagovania organizácie a tiež 
prostriedkom na informovanie o ďalších 
aktivitách, ktorým sa venujeme.

5. 4. 1. KOMUNITNÉ AKTIVITY 
A PODUJATIA

Afganská pop-up večera
Základným princípom pop-up večere je 
informovať len o obsahu a udržať miesto 
a presný čas v utajení až do posledného 
dňa. V našom prípade sa večera konala 
v prerábanom komunitnom centre, kde 
stále prebiehala rekonštrukcia. Večera bola 
pripravená dvoma afganskými kuchármi, 
ktorí sú súčasťou migrantskej komunity, 
s ktorou pracujeme. Podujatia sa celkovo 
zúčastnilo 25 ľudí.

Jedným z hlavných cieľov podujatia bolo 
aktívne zapojiť migrantov a budovať vzťahy 
medzi podporovateľmi/verejnosťou a or-
ganizáciou. Túto príležitosť sme využili aj 
na propagovanie nadchádzajúcich komu-
nitných podujatí.

Nedeľné brunche
Nedeľný brunch je jednou z pravidelných ak-
tivít, ktoré sa mesačne konajú. Každý brunch 
má špeciálnu tému, napríklad afganský 
brunch, veľkonočný brunch, sýrsky brunch 
atď., pričom hlavným cieľom tejto aktivity 

je vytvárať priestor, v ktorom sa miestni 
a migranti môžu stretávať a v ktorom môže 
pri spoločnom jedle prebiehať medzikultúrny 
dialóg. Tento formát má úspech a priťahuje 
rôznorodé skupiny miestnych a migrantov.
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Dámsky večer
Toto podujatie je určené špeciálne pre 
ženy. Dôvodom je vytvorenie bezpečného 
priestoru, kde sa môžu slobodne prejaviť, 
a prepájanie rozličných skupín žien s mig-
rantským pôvodom. Súčasťou podujatia 
môže byť malé občerstvenie, diskusie, 
ručné práce a tanec. Hlavným prínosom 
aktivity je poskytnutie bezpečného priesto-
ru pre zraniteľné skupiny žien (prevažne 
moslimky) a budovanie vzťahov týchto žien 
s dobrovoľníčkami aj členkami organizácie.

Kurzy
varenia
Spoločné varenie je skvelým spôsobom, 
ako spoznať rozličné kuchyne, ale aj 
osobné ľudské príbehy. Na kurzy pozýva-
me ľudí, ktorí používajú tradičné recepty, 
podľa ktorých sa spoločne varí. Počas 
večera majú návštevníci možnosť naučiť 
sa jedlá variť, naučiť sa frázy v cudzom 
jazyku alebo získať základné informácie 
o iných krajinách. Hlavnou myšlienkou je 
zapojiť všetkých účastníkov, preto je ich 
počet na kurze varenia limitovaný.

Večer s…
Na základe úvah o predstavovaní rozličných 
ľudí s rozličným pozadím sme pozvali rôz-
nych hostí s migrantským a utečeneckým 
pôvodom, aby sa podelili o svoje príbehy, 
priblížili svoju domovskú krajinu, kultúru 
a pohľad na nový život na Slovensku. Ľu-
ďom z  Iraku, Somálska, Burundi a Afga-
nistanu sme poskytli príležitosť podeliť 

sa počas samostatných večerov o svoje 
príbehy a na podujatia sme pozývali miest-
nych. Cieľom tejto aktivity je predstavenie 
osobných príbehov, pričom sme si všimli, 
že každý človek ponúkol jedinečný príbeh, 
ktorým dokázal prelomiť stereotypy o celej 
komunite.

[fjúžn] walk – Bratislava 
očami cudzincov
Táto aktivita je organizovaná Nadáciou 
Milana Šimečku a Mareena ako partner-
ská organizácia spolupracovala na dvoch 
z týchto prechádzok. Ide o  interaktívnu 
prechádzku Bratislavou s cudzincami a náv-
števu miest, ktoré boli pre sprievodcu/
sprievodkyňu dôležité v začiatkoch života 
na Slovensku. Cieľom prechádzky je prezen-
tovať Bratislavu očami migrantov a jej po-
sledným bodom bolo komunitné centrum 
Mareena, kde sa podávalo občerstvenie. 
Prechádzku si je potrebné vopred pripraviť, 
stretnúť sa so sprievodcom/sprievodkyňou 
a navštíviť spolu všetky miesta. Hlavným 
cieľom prechádzky nie je navštevovanie 
pamätihodností, ale skôr rozprávanie prí-
behov. Podujatie je skvelým spôsobom, ako 
sa na vlastné mesto pozrieť očami novo 
prichádzajúcich ľudí a ako sa oboznámiť 
s integračným procesom.
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Polievka v Mareena
Ide o pravidelnú aktivitu, v rámci ktorej 
pracovníčky Mareeny pripravujú poliev-
ku a pozývajú na ňu tých, ktorí sa o jej 
aktivitách chcú dozvedieť viac. Migran-
tom tiež poskytuje priestor, kde môžu 
získať praktickú radu o integrácii na 
Slovensku.

Workshopy
pre deti
Hlavným cieľom workshopov je poskytnúť 
deťom z miestnych rodín priestor na stretá-
vanie sa s deťmi z migrantským pôvodom. 
Pre deti z rozličných prostredí ponúkame 
interaktívne workshopy s hudbou, kreatív-
nym čítaním, maľovaním a inými výtvarnými 
technikami, dramatickými aktivitami či hrami.

Folkekøkken
je dánsky koncept komunitného stolovania, 
ktorý umožňuje spojenie príbehov a jedla 
s ľuďmi z celého sveta. Naša verzia podu-
jatia Folkekøkken zoznamuje miestnych 
obyvateľov a novoprichádzajúcich ľudí, 
ktorí začínajú žiť na Slovensku, ako aj ich 
kuchyňu, keďže sa podávajú aj slovenské 
špeciality. S cieľom pritiahnuť viac ľudí 
vždy pripravujeme aj vegetariánske jedlá.

Jazyková kaviareň
Otvorený neformálny priestor pre všet-
kých, ktorí si môžu prisadnúť ku stolom, 
kde konverzáciu s účastníkmi vyučujú ľudia 
komunikujúci svojím materinským jazykom. 
Týmto spôsobom ponúkame zlepšovanie 
slovenských, anglických, nemeckých a špa-
nielskych jazykových schopností.
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5. 2. 2. WORKSHOP OBRAZOVÉHO DIVADLA

Stručný popis:
Obrazové divadlo je technikou vystupovania, ktorá mladým 
utečencom a migrantom, ktorí sami prežili útlak, dáva príle-
žitosť otvárať otázky identity aj tému diskriminácie a podeliť 
sa o osobné príbehy.

Účel a ciele:
vybudovanie dôvery v rozmanitej skupine ľudí a diskutovanie 
o diskriminácii v bezpečnom prostredí,
predstavenie hier a cvičení Augusta Boala (zakladateľa di-
vadla utláčaných),
osvojenie si základných techník divadla utláčaných, najmä 
obrazového divadla.

Úroveň náročnosti:
pokročilé – práca s príbehmi účastníkov si vyžaduje skúsenosť 
s vedením rozličných skupín prostredníctvom zážitkových 
metód

Čas: 4 – 8 hodín (závisí to od dostupného času, no čím viac 
ho máte, tým hlbšie možno ísť počas diskusie a reflexie ak-
tivity). Nezabúdajte robiť každú hodinu alebo hodinu a pol 
prestávky.

Počet osôb v skupine: 10 – 20

Pomôcky: uvedené v popise hier, účastníci potrebujú poho-
dlné oblečenie a obuv

Prostredie: otvorený priestor pre workshop, v ktorom sa 
môžu účastníci voľne pohybovať
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Popis: Obrazové divadlo vzniklo ako forma 
divadelného protestu v rámci konceptu 
divadla utláčaných vytvoreného Augus-
tom Boalom v šesťdesiatych rokoch 20. 
storočia. Obrazové divadlo je technikou 
vystupovania, v rámci ktorej jedna osoba 
pôsobí ako „sochár“, ktorý tvaruje jednu 
alebo viacero osôb, ktoré sú sochami. Vy-
užíva pri tom len dotyk a vyhýba sa po-
užívaniu slov alebo účastníkov modeluje 
na základe odzrkadlenia videného. Toto 
umožňuje otvárať témy identity, osobných 
príbehov a diskriminácie mladými utečen-
cami a migrantmi, ktorí zažili útlak, a dis-
kutovať o nich. Takisto je to dobrý spôsob, 
ako budovať dôveru v rozmanitej skupine. 
Hoci sa na realizáciu celého workshopu 
odporúča mať určitú znalosť o divadel-
ných workshopoch, môžete opísané hry 
používať individuálne ako rozcvičku, team-
buildingovú aktivitu alebo v rámci aktivít 
na „prelomenie ľadov“, najmä ak pracujete 
s mladými ľuďmi.

1. Úvodné informácie 
o workshope
Pomôcky: veľkorozmerné hárky papiera, 
fixky
Nastavte v skupine základné pravidlá, kto-
ré budú všetci akceptovať (napr. telefóny 
v tichom režime, každý má možnosť zú-
častňovať sa alebo sa nezúčastňovať, ak je 
mu určité cvičenie nepríjemné, a podobne).

Požiadajte všetkých, aby vo svojom 
jazyku napísali slovo útlak, nech všetci 
účastníci rozumejú jeho významu. Môžete 
uviesť zopár príkladov útlaku. Povedzte 
skupine, že workshop sa bude týkať útlaku, 
diskriminácie, predsudkov a diskusie o ich 
príčinách aj možných riešeniach.

2. Spoznávanie sa a hry 
„na prelomenie ľadov“

Môžete si vybrať z viacerých hier Augusta 
Boala: Hry pre hercov a nehercov.
 
Nasledujúce hry sú naším odporúčaním:
 
Rytmus mien a pohybov
Účastníci vytvoria kruh. Jeden z nich za-
čne a vykoná ľubovoľný pohyb – natoľko 

zvláštny a nezvyčajný, ako len chce. Záro-
veň povie svoje meno hlasom a rytmom 
podľa svojho výberu. Zvyšok skupiny ho 
napodobňuje a pokúša sa zopakovať pohy-
by a zvuky pri vyslovovaní mena. Potom 
ďalšia osoba skupiny povie svoje meno 
a vytvorí vlastné pohyby. Toto sa opakuje, 
kým nepríde rad na každého.
 
Chodenie po miestnosti a plnenie úloh
Požiadajte účastníkov, aby sa voľne pohy-
bovali po miestnosti. Povedzte im, aby sa 
uvoľnili, precítili svoje telá a našli správny 
rytmus svojej chôdze. Hra následne pokra-
čuje v troch krokoch:
1. Zmena rýchlosti a spôsobu chôdze – 

môžete ich požiadať, aby sa pohybovali 
rýchlejšie a potom pomalšie. Poskytni-
te inštrukcie – účastníci sa napr. môžu 
pohybovať v pároch, vedľa seba, do-
týkajúc sa rukami, v skupine po troch, 
môžu sa pozerať do očí osobám, ktoré 
stretnú, môžu niekoho privítať ako dob-
rého priateľa atď. (môžete vymyslieť 
vlastné pokyny).

2. Požiadajte skupinu, aby sa vrátila k bež-
nej chôdzi a voľne sa pohybovala po 
miestnosti. Povedzte účastníkom, že 
vyslovíte inštrukcie pod príslušnými 
číslami – jednotku, pre zmenu smeru 
chôdze, dvojku, pre zastavenie sa, troj-
ku, pre chôdzu, štvorku, pre skákanie 
a päťku pre tlieskanie rukami. Dajte 
skupine trocha času, aby si osvojila 
pokyny, a potom ich môžete obmieňať 
a hovoriť už len čísla. Dva, štyri, tri, 
jedna, päť atď.

3. Požiadajte skupinu, aby sa vrátila k bež-
nej chôdzi. Posledným pokynom pre 
skupinu je, aby začala chodiť súčasne 
bez toho, aby ste ju inštruovali. Pokú-
šajte sa o to, kým sa skupina nezosyn-
chronizuje.

Po hrách na prelomenie ľadov môžete vy-
skúšať jednu integračnú hru.

Kroky starej mamy
Pomôcky: veci, ktoré nájdete v miestnosti 
(napr. stolička, prikrývka, vankúš…)
 
Osoba A stojí tvárou k stene a k skupine je 
otočená chrbtom. Zvyšok účastníkov stojí 
na opačnej strane miestnosti a pomaly sa 
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začína pohybovať smerom k osobe A. Ich 
cieľom je dotknúť sa osoby A bez toho, 
aby boli prichytení pri pohybe. Osoba A sa 
môže kedykoľvek bez varovania otočiť. 
V  inej verzii hry môže osoba A pomaly 
alebo rýchlo rátať do troch a potom sa 
otočiť. Ak osoba A – bez ohľadu na ver-
ziu – prichytí niekoho pri pohybe, povie 
meno tejto osoby a tá sa musí vrátiť späť 
na začiatok a začať odznova. Víťazom je 
osoba, ktorej sa podarí dotknúť sa oso-
by A bez toho, aby bola prichytená. Táto 
osoba potom bude ďalšou, ktorá bude 
stáť oproti stene. Môžete tiež pridať iné 
variácie hry. Prineste do miestnosti nie-
koľko objektov a umiestnite ich na jednu 
stranu miestnosti medzi skupinu a osobu 
stojacu tvárou k stene. Povedzte skupine, 
že jeden z nich sa môže dotknúť osoby sto-
jacej oproti stene až potom, čo budú všetky 
veci prenesené z jednej strany miestnosti 
na druhú. Môžete sledovať, akú stratégiu 
si skupina zvolí (či sa objekty na druhú 
stranu pokúša preniesť len časť ľudí alebo 
či ide o úsilie celej skupiny). Po hre môžete 
vykonať reflexiu ich stratégie.

3. Hry na „demechani-
záciu“ tela, cítenie toho, 
čoho sa dotýkame, počú-
vanie toho, čo cítime
Tieto hry účastníkom pomáhajú stimulo-
vať zmysly a „demechanizovať“ svoje telá. 
Takisto im pomáhajú cítiť sa uvoľnenejšie 
a prepojenejšie s priestorom aj skupinou. 
Posledné cvičenie, Kolumbijská hypnóza, 
je veľmi citlivé, preto po ňom nezabudnite 
vykonať reflexiu aktivity.
 
Les zvukov
Skupina sa rozdelí na páry, pričom jedna 
osoba je „slepá“ a druhá je jej sprievodcom. 
Sprievodca vyberie ľubovoľný zvuk (napr. 
zvuk zvierat, pískanie, melódiu alebo čokoľ-
vek iné) a jeho partner počúva. Potom všet-
ci „slepí“ zavrú oči a všetci sprievodcovia 
začnú naraz vydávať zvuky. Tí, čo nevidia, 
musia nasledovať svojich sprievodcov. Keď 
sprievodca prestane vydávať zvuky, „slepý“ 
by sa mal prestať hýbať. Sprievodcom sa 
odporúča, aby často menili svoje miesto. 
Ak sa „slepým“ osobám darí nasledovať 

ich, sprievodcovia sa od nich môžu posú-
vať ďalej a ďalej a robiť hru náročnejšou. 
Týmto spôsobom sa „slepá“ osoba musí 
sústrediť na svoj zvuk, aj keď je naokolo 
veľa iných zvukov.
 
Upriamenie pozornosti, objatie a poda-
nie ruky
Požiadajte účastníkov, aby upreli zrak na 
ľubovoľné miesto v miestnosti – okno, 
škvrnu na stene, radiátor atď. Keď si kaž-
dý vyberie svoj bod, účastníci zavrú oči 
a pomaly sa k miestu snažia dostať. Keď 
sa k nemu dostanú, môžu znova otvoriť 
oči. Vykoná sa druhý pokus. Všetci tí, ktorí 
miesto našli ľahko, si vyberú vzdialenejší 
bod, a všetci tí, ktorí mali problém, si vybe-
rú bližší bod. V nasledujúcej fáze účastníci 
musia vytvoriť páry a objať svojich part-
nerov. Potom znova zavrú oči, pustia sa 
a vykonajú stanovený počet krokov vzad 
(facilitátor/ka kroky počíta, my navrhujeme 
5 krokov). Potom musia nájsť cestu späť 
k svojim partnerom a znova sa objať. To 
isté cvičenie sa vykoná minimálne dvakrát, 
pričom sa vždy vymenia partneri. Nakoniec 
vyskúšajte najzložitejšiu verziu. Účastníci 
sú v pároch, podajú si ruky, zatvoria oči, 
pustia sa rukami, kráčajú späť stanovený 
počet krokov (facilitátor/ka počíta ich po-
čet), vrátia sa a pokúsia sa znova si podať 
rovnakú ruku.
 
Medveď z Poitiers
Spomedzi účastníkov sa vyberie jeden, kto-
rý bude medveďom z Poitiers (francúzske 
mesto, v ktorom sa táto hra hráva). Zvyšok 
skupiny predstavuje horárov. Medveď sa 
ostatným otočí chrbtom. Horári predstie-
rajú vykonávanie bežnej lesníckej práce – 
rúbanie dreva, sadenie, stínanie stromov, 
pracovnú prestávku atď. Po chvíli medveď 
hlasno zaručí, čo je signálom pre horárov, 
aby zostali v danej polohe a nehýbali sa – 
ako keby od toho závisel ich život. Medveď 
chodí dookola, pristupuje k ním, vrčí a skú-
ša všetky triky, ktoré mu napadnú, aby ich 
rozosmial alebo primäl k pohybu bez toho, 
aby sa ich dotkol. Keď medveď uspeje, ho-
rár, ktorý sa pohne, sa pripojí k medveďovi, 
a potom sa to isté ostatným horárom pokú-
šajú robiť dva medvede. Cieľom medveďov 
je premieňať horárov na medvede, pokým 
nezostane ani jeden z nich.
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Kolumbijská hypnóza
Účastníci sú v pároch. Jedna osoba je hyp-
notizér/ka. Vystrie ruku a natiahne ju do 
vzdialenosti 20 – 40 centimetrov od tvá-
re svojho partnera. Ďalšia osoba páru je 
hypnotizovaná a musí svoju tvár udržať 
v rovnakej vzdialenosti od ruky hypnoti-
zéra. Hypnotizér začne vykonávať pohyby 
rukou nahor, nadol, doprava, doľava, doza-
du, dopredu, vodorovne, zvisle, diagonálne 
atď. Hypnotizovaný partner musí svoje telo 
otáčať každým možným spôsobom, aby 
ruku nikdy nestratil z dohľadu a udržal 
rovnakú vzdialenosť medzi rukou a svojou 
tvárou. Ruka zasa nikdy nesmie vykonať 
náhly pohyb, aby ju bolo možné sledo-
vať. Hypnotizér/ka môže svojho partnera 
primäť k vykonaniu komických, nepriro-
dzených alebo nepohodlných pozícií. Hyp-
notizovaná osoba je tak nútená používať 
svaly, ktoré nikdy neaktivuje alebo ktoré 
aktivuje len zriedkavo. Po pár minútach si 
účastníci vymenia úlohy toho, kto vedie 
a toho, kto nasleduje.
 
Variácia
Variácia hypnózy s dvoma rukami – ide 
prakticky o to isté cvičenie, no tentoraz 
jeden z účastníkov vedie dvoch ďalších. 
Každého jednou rukou. Hypnotizér môže 
prekrížiť ruky a primäť jedného účastní-
ka, aby prešiel popod druhého. Roly sa 
následne vymenia, aby si všetci účastníci 
vyskúšali úlohu vedúcej osoby.
 
Reflexia hier
Požiadajte účastníkov, aby si sadli do kruhu 
a po vykonaní tejto série cvičení diskutovali 
o svojich pocitoch.
• Ako ste sa cítili?
• Čo sa vám páčilo, čo vám bolo neprí-

jemné alebo čo pre vás bolo ťažké?
• Čo ste sa naučili o sebe alebo o os-

tatných?

O Kolumbijskej hypnóze by sa malo disku-
tovať podrobnejšie, keďže môže vyvolať 
negatívne pocity submisívnosti. Poskytnite 
všetkým účastníkom dosť času na rozprá-
vanie o svojich pocitoch.

4. Slová, zvuky
a hry s obrazmi
Ide o dve hry, ktoré prepájajú predchá-
dzajúce hry a obrazové divadlo. Prvá sa 
zameriava na vyjadrovanie pocitov pro-
stredníctvom zvukov súvisiacich s písme-
nami a slovami. Druhá je obrazovou hrou, 
ktorá účastníkom pomáha naladiť sa na 
techniky obrazového divadla, ktoré budú 
po týchto hrách nasledovať.
 
Koľko písmen A sa nachádza v písmene A?
Vytvorte kruh. Jeden herec sa postaví do 
stredu a vyjadrí pocit alebo myšlienku len 
za pomoci zvuku písmena A, ako aj za po-
moci pohybu a gest. Všetci herci v kruhu 
opakujú zvuk a akciu trikrát. Potom sem 
vkročí ďalší herec a vyjadrí inú myšlienku 
alebo emóciu. Kruh ju zasa trikrát zopakuje 
a takto sa pokračuje ďalej. Rovnakým spô-
sobom pokračujte s ďalšími samohláskami, 
akými sú E, I, O a U. Následne postúpte na 
vyššiu úroveň a hrajte za pomoci jedného 
slova a nakoniec za pomoci vety.
 
Dotvorenie obrazu
Pár účastníkov začne podaním rúk. Zne-
hybnite tento obraz a spýtajte sa pozoru-
júcej skupiny, aký význam by obraz mohol 
mať: Je to pracovné stretnutie, navždy sa 
lúčiaci zaľúbený pár alebo predaj drog? 
Majú sa radi alebo sa neznášajú? Skúmajte 
rozličné možnosti, aby sa vyjadrili všetky 
významy, ktoré obraz môže mať. Následne 
všetci vytvoria páry a začínajú nehybným 
obrazom podávania rúk. V ďalšom kroku 
jeden z partnerov z obrazu vystúpi a druhý 
zostáva s natiahnutou rukou. O čom je 
príbeh teraz? Namiesto toho, aby hovoril, 
čo si myslí o novom obraze, sa človek, 
ktorý z obrazu vystúpil, vráti a dokončí 
obraz tak, aby demonštroval jeho nový 
alternatívny význam. Postavením sa do 
inej pozície a vytvorením iného vzťahu 
s partnerom účastník zmení význam ob-
razu a vyjadrí novú ideu alebo emóciu. Ide 
o dialóg obrazov, nielen o juxtapozíciu. 
Následne ďalší partner vystúpi z tohto 
nového nehybného obrazu a pozrie sa na 
neho. Keď bol jeho súčasťou, mal určitý 
pocit, no mimo neho a pozerajúc sa na 
osamelo stojaceho partnera v nehybnej 
pozícii, mu obraz môže dávať iný zmysel 
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a môže v ňom vyvolať úplne iný pocit alebo 
myšlienku. Následne môže obraz znova 
doplniť a zmeniť jeho význam. Ako hra 
pokračuje, partneri sa striedajú spôsobom, 
v ktorom vždy dochádza k dialógu obrazov.

5.Obrazové divadlo
– séria aktivít
V obrazovom divadle je dôležité postupo-
vať od jednoduchého k zložitému. Začni-
te jednotlivými obrazmi a jednoduchými 
slovami a skončite obrazmi popisujúcimi 
príbehy útlaku a diskriminácie. Môže ísť 
o individuálne príbehy účastníkov alebo 
(ak vnímate, že by tieto mohlo byť príliš 
citlivo vnímané) o príbehy iných, ktoré 
počuli alebo ktoré videli na vlastné oči. 
Nechajte si dostatočný priestor na reflexiu 
aktivity.

a) Jednotlivé obrazy
Skupina stojí v kruhu a je otočená smerom 
von. Facilitátor/ka povie slovo alebo tému 
a počíta od 3 po 1. Účastníci sa potom 
otočia smerom do kruhu a každý z nich 
znázorní svoj vlastný obraz daného slova. 
Začnite s jednoduchými pozitívnymi slova-
mi, akými sú rodina alebo priateľstvo. Po 
dvoch alebo troch kolách môžete praco-
vať s negatívnejšími a zložitejšími slovami, 
akými sú konflikt, útlak atď.
 
Jednotlivým obrazom môžete dodať dy-
namiku.
 
Príklad: rodina
4. Každý účastník znázorní obraz rodiny.
5. Požiadajte účastníkov, aby začali vy-

konávať rytmický pohyb sprevádzajúci 
tento obraz.

6. Každý účastník následne pridá frázu 
alebo slovo súvisiace so situáciou alebo 
osobnosťou tejto postavy.

7. Facilitátor/ka potom požiada každú 
postavu o znázornenie pohybu, ktorý 
by bol v súlade s pôvodným obrazom.

b) Polovica skupiny vytvorí obraz a dru-
há polovica navrhne témy

Rozdeľte skupinu na 2 menšie skupiny 
(alebo 3, ak je veľká). Požiadajte každú 
skupinu, aby navrhla slovo alebo tému 

pre inú skupinu. Skupina, ktorá vystupuje, 
stojí a tvorí čiaru, pričom všetci účastníci 
sú otočení k stene. Ďalšia skupina navrhne 
tému. Účastníci z vystupujúcej skupiny sa 
po jednom otočia, znázornia obraz a na 
chvíľu v ňom nehybne zotrvajú. Potom, čo 
každý z nich znázorní obraz, sa všetci znova 
otočia, tentoraz všetci naraz, a znázornia 
svoje obrazy. Skupiny si následne vymenia 
úlohy a druhá skupina zopakuje celý proces. 
Môžete vykonať dve alebo tri rýchle kolá.

6. Obrazové divadlo:
modely a dynamizácie
Pri práci s obrazmi by sme sa nemali po-
kúšať porozumieť významu jednotlivých 
obrazov. Obrazy by sme mali skôr precítiť 
a nechať naše spomienky a predstavivosť 
blúdiť – významom obrazu je obraz sa-
motný. Obraz je rečou. Okrem toho sú 
obrazy plochami, a teda odrážajú, čo sa 
na ne premieta. Obrazy odrážajú emócie 
pozorovateľa, jeho myšlienky, spomien-
ky, predstavivosť, túžby… Celá metóda 
je založená na viacnásobnom zrkadlení 
pohľadu ostatných – určitý počet ľudí sa 
pozrie na ten istý obraz a vyjadrí svoje 
pocity ohľadom neho, čo v ňom evokuje 
alebo aké predstavy vyvolá v jeho mysli. 
Táto viacnásobná reflexia môže osobe, 
ktorá ho vytvorila, odhaliť skryté aspekty. 
Je na protagonistovi (tvorcovi obrazu), aby 
chápal a cítil, čokoľvek chce alebo čokoľvek 
si dokáže z tohto procesu odniesť. Táto 
metóda je skvelá pre ľudí, ktorí čelia dis-
kriminácii, no neodvážia sa o nej otvorene 
rozprávať. Takisto otvára diskusiu o útlaku, 
systematickej diskriminácii a možných rie-
šeniach. Po cvičení účastníkom umožnite 
dôkladne sa venovať reflexii aktivity.

a) Obraz sveta: ilustrácia témy pomocou 
tiel iných ľudí
Účastníci sú znova rozdelení do 2 skupín. 
Požiadajte skupinu, aby navrhla tému. Fa-
cilitátor/ka požiada prvého dobrovoľníka 
z jednej skupiny, aby ilustroval tému na-
vrhnutú skupinou (môže byť navrhnutá 
tou istou alebo inou skupinou) pomocou 
tiel ďalších členov skupiny. „Sochár“ si vy-
berie, koho použije, a umiestni osoby do 
vzájomného vzťahu, aby tvorili jeden obraz 
zložený z viacerých tiel, a ak chce, tak aj 
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jednoduchých objektov, ktoré má poruke: 
stoličiek, stola atď. Účastník/účastníčka 
fyzicky manipuluje telami a tvaruje ich do 
správnych tvarov, prípadne ukáže pózu 
vlastným telom, aby ju ostatní napodobnili. 
Jediné, čo nesmie použiť, je hovorené slovo. 
Je dôležité, aby „sochár“ pracoval rýchlo, 
aby ho nelákalo premýšľať v slovách (ver-
bálnom jazyku) a následne ich prekladať 
do obrazov (vizuálneho jazyka).
 
Po dokončení modelu facilitátor/ka sochu 
konzultuje so skupinou. Tá nemusí súhlasiť 
s vytvoreným výjavom (v tomto prípade sa 
model rozoberie) alebo s ním môže súhlasiť 
(model zostane taký, aký je) alebo s ním 
môže súhlasiť len čiastočne. V poslednom 
prípade facilitátor/ka vykoná konzultáciu 
so skupinou a odstráni z obrazu prvky, 
ktoré skupina považuje za nefunkčné alebo 
nevyjadrujúce daný význam.
 
Spýtajte sa skupiny, čo v obraze vidí, ne-
chajte ju poskytnúť zopár návrhov a chvíľu 
s ňou diskutujte. Potom pokračujte dyna-
mizáciou obrazu.
 
Prvá dynamizácia
Vytvorte rytmický pohyb obsiahnutý v ob-
raze. Každý človek môže pridať svoj vlastný 
rytmický pohyb, gesto, ktorým dotvorí 
obraz a dodá mu jasnejší obsah. Potom ho 
účastníci môžu jeden po druhom opakovať 
alebo môžu pohyb vykonávať všetci naraz 
a vytvoriť tak „stroj“. Pohyb by mal o ob-
raze poskytovať viac informácií.
 
Druhá dynamizácia
V tejto fáze môžu herci pridať slovo alebo 
jednu vetu. Obraz a pohyb teda dotvorí 
silné slovné vyjadrenie, ktoré sa z hercovho 
pohľadu hodí pre postavu predstavenia 
v danej situácii.
 
Tretia dynamizácia
Obraz obsahuje rytmické gesto, slovo ale-
bo frázu a v treťom kroku môžu herci pridať 
pohyb alebo akciu, ktorá statický obraz 
podnecuje alebo dotvorí. Inými slovami, 
ak objekt konzumuje, čo bude robiť po-
tom? Ak chodí, čo bude robiť potom? Ak 
je k niekomu agresívny, čo bude dôsledkom 
jeho agresivity?
 

Po dynamizácii s druhou skupinou diskutuj-
te, aké obrazy videla a aké vzťahy by medzi 
postavami mohli byť. Ak je témou útlak, 
kto je utláčateľom a kto je utláčaným? 
Tento prvý model je úvodom do ďalšie-
ho postupu, v rámci ktorého pracujete 
s útlakom.

b) Rozprávanie príbehov – osobné prí-
behy o útlaku
Dajte skupine čas, aby sa rozprávala o svo-
jich osobných príbehoch útlaku a/alebo 
akejkoľvek formy diskriminácie. Vráťte sa 
k slovu útlak a uistite sa, že každý rozu-
mie jeho významu. Môžete začať diskusiu 
v pároch a až neskôr vo väčšej skupine, aby 
ste vytvorili bezpečnú atmosféru. Nenúťte 
účastníkov, aby boli osobní, nechajte ich, 
aby rozprávali len vtedy, keď chcú. Ak sa 
nechcú zúčastniť príbehu o útlaku, ktorí 
sami zažili, nechajte ich rozpovedať príbeh, 
ktorého boli svedkom.

c) Obraz premeny
Použite rovnaký model, aký je popísaný 
vyššie, no tentoraz musí byť témou útlak 
akéhokoľvek druhu, ktorý skupina navrhne 
alebo odvodí od osobných príbehov. Prvá 
skupina vytvorí obraz (buď je „sochárom“ 
len jedna osoba alebo skupina vytvorí ob-
raz kolektívne), o ktorom následne mož-
no diskutovať s publikom (druhá skupina) 
a docieliť, aby vyjadroval „skutočný obraz“ 
útlaku. Facilitátor/ka potom požiada hercov 
vyjadrujúcich obraz, nech ho zmenia tak, 
aby vyjadroval „ideálny obraz“, v ktorom 
už útlak nefiguruje (pokúste sa, aby táto 
reprezentácia nebola príliš idealistická). 
Skupina potom znova zobrazí „reálny ob-
raz“ a facilitátor/ka požiada hercov, aby 
sa pomaly presúvali od „reálneho obra-
zu“ k „ideálnemu obrazu“ – toto je „obraz 
možnej tranzície“. Toto tiež možno upraviť 
v priebehu procesu členmi publika, aby 
bola tranzícia čo najrealistickejšia. Nechajte 
priestor pre niekoľko možných verzií tran-
zície. Zopakujte proces s druhou skupinou.
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7. Reflexia aktivity
Sadnite si so skupinou do kruhu a debatujte 
o poslednom cvičení „obraze tranzície“. 
Môžete sa pýtať nasledovné otázky:
• Aký typ útlaku ste v týchto obrazoch 

videli? Kto bol utláčateľ a kto bol utlá-
čaný? Kto boli možní spojenci?

• Aké stratégie ste pozorovali pri trans-
formácii reálneho modelu na ideálny 
model? Ako zobrazená situácia odzr-
kadľuje reálny svet? Aké ďalšie straté-
gie vám ešte napadajú? Aký je pôvod 
útlaku, ktorý ste pozorovali?

Po diskusii môžete vykonať reflexiu celého 
workshopu:
• Ako ste sa na workshope cítili? Ktorý 

moment bol pre vás najintenzívnejší/
najzaujímavejší/najsilnejší?

• Ktoré cvičenie sa vám páčilo? A prečo?
• Čo ste sa naučili o sebe a skupine?
• Čo ste sa naučili o útlaku? Ako vám to 

pomôže v reálnom živote?
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Posledná aktivita by mala byť v uvoľne-
nejšom duchu. Ak máte hudobné nástro-
je, môžete „džemovať“. Prípadne môžete 
vyskúšať nasledovné cvičenie.

Kruh z uzlov
Skupina stojí v kruhu a všetci účastníci sa 
držia za ruky. Každá osoba si musí pamätať, 
kto stojí po jej ľavej a pravej strane. Faci-
litátor/ka potom skupinu požiada, aby sa 
rozpustila a začala sa voľne prechádzať po 
miestnosti. Po chvíli facilitátor/ka všetkých 
požiada, aby zostali, kde sú, a našli osobu, 
ktorá pôvodne stála po ich pravej strane, 
a osobu, ktorá stála po ich ľavej strane. 
Ľudia sa potom pomaly zažnú naťahovať 
a pohybovať smerom k svojim susedom, 
pokým sa celá skupina chytí za ruky. Budú 
navzájom prepletení. Skupina sa následne 
pokúša rozpliesť bez toho, aby ľudia púšťali 
ruky svojich susedov.
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6. PRÍLOHY

a) Vytvorenie siete – rolové karty

6.

2
Som reklama.

Som v rádiu, na internete a v novi-
nách. Hovorím vám, čo kupovať.

1
Som zemiak.

Niektorí ľudia ma radi kupujú, pre-
tože som organický. Bohužiaľ som 

o niečo drahší ako iné zemiaky.

3
Som včela.

Som naozaj dôležitá pre našu pla-
nétu a jedlo. Všetky chemikálie na 
poliach však spôsobujú, že môžem 
ochorieť. Ak včela ochorie, zomrie. 

Dokážu však ľudia bez nás žiť?

1
Som mäso z kravy.

Žila som s mnohými zvieratami 
na veľkej farme. Nemali sme veľa 
miesta a naše jedlo bolo naozaj 

zlé.

1
Som ryža.

Som veľmi malá, no veľmi chutná. 
Na indických poliach ryža rástla už 
veľmi dávno. Dnes rastiem na roz-
siahlych poliach. Je to zlé pre pôdu 
a farmári za svoju prácu dostávajú 

veľmi málo peňazí.

3
Som vzduch.

Potrebuje ma všetko živé, bezo 
mňa neprežije. Rokmi som sa však 

stávam stále znečistenejším. Dopra-
va nákladnými autami, osobnými 

autami a loďami produkuje škodlivé 
plyny a je pre mňa naozaj zlá.

2
Som producent mäsa.

Chcem zarobiť veľa peňazí, preto 
moje zvieratá žijú v malom priesto-

re a dostávajú potravu nízkej 
kvality. Aby som predišiel ochore-
niam zvierat, dávam im množstvo 
antibiotík. Zároveň svojim pracov-

níkom málo platím.

3
Som pôda.

Nikdy nemám pauzu. Neustále na 
mne rastú tie isté plodiny. Nikdy si 
neoddýchnem, a preto som naozaj 

unavená.
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2
Som supermarket.

Chcem zarobiť tak veľa peňazí, ako 
sa dá. Predávam všetko. Nemáte 

dosť času na varenie? Nevadí. Mám 
mrazenú pizzu. Jahody v zime, 

mäso zo zámoria a to všetko nao-
zaj lacno? Mám všetko!

3
Som ropa.

Ľudia ma potrebujú denne. Potre-
bujú ma na kúrenie, pre ich autá, 
na výrobu liekov, plastov a jedla. 

V roku 2050 ma už možno nebudú 
potrebovať.

1
Som banán.

Som žltý, chutný a lacný. Pochá-
dzam z Južnej Ameriky. Do Európy 

som cestoval 10 000 kilomet-
rov. Polia, na ktorých rastiem, sú 
naozaj veľké. Predtým, než som 
na nich rástol ja, tam bol krásny 

prales.

1
Som mrazená pizza.

Ľudia ma majú radi, pretože obrá-
zok na obale vyzerá skvele. Som 
vyrobená z veľmi lacných ingre-

diencií, no som naozaj chutná. To je 
to najdôležitejšie, nie?

2
Som firma Nestlé.

Vyrábam mnoho potravín, ktoré 
kúpite v supermarkete. Nezáleží 
na tom, či sú zdravé, chcem len 

zarobiť veľa peňazí.

3
Som voda.

Som znečistenejšia ako kedykoľvek 
predtým, pretože do mňa každým 
dňom vypúšťajú stále viac chemi-
kálií. Ľudia a zvieratá ma potre-
bujú, aby prežili. Na niektorých 

miestach však už nie som zdravá.

3
Ahoj, volám sa Martin!

Žijem v naozaj malom byte v Nová-
koch. Momentálne nemám prácu 
a mám veľmi málo peňazí. Môžem 
si dovoliť len lacné jedlo. Kupujem 
si preto mrazenú pizzu, hoci si uve-

domujem, že nie je príliš zdravá.

3
Som farmár.

Volám sa Milan, som farmár 
a žijem na východnom Slovensku. 

Chcem, aby ľudia jedli zdravé jedlo, 
a preto pestujem bio ovocie a ze-
leninu. Pracujem naozaj ťažko, no, 

bohužiaľ, nezarobím veľa.
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b) Materiály pre metódu „Rodiny vo svete“

Informácie v týchto materiáloch pochádzajú najmä z databázy poznatkov o oblasti klímy 
vytvorenej Svetovou bankou.

Klimatické zmeny
v Bangladéši

Informácie o rodine
Toto je rodina Malakarových. Na fotogra-
fii je mama Megh, otec Sumon a ich syn 
Rimi. Megh a Sumon každodenne pracujú 
v továrni na výrobu oblečenia. Rodina tiež 
pestuje ryžu a sladké zemiaky. Rodina žije 
a svoje plodiny pestuje v blízkosti rieky 
Meghna.

Rimi chodí do školy. Po večeroch pomáha 
s plodinami. Väčšina jedla, ktoré jedáva 
jeho rodina pochádza z farmy. Ak je úroda 
slabá, dopestujú menej jedla na spotrebu 
aj predaj. Potom musí Rimi prestať chodiť 
do školy a musí pomáhať zarábať peniaze 
v továrni na výrobu oblečenia. Rodina ces-
tuje rikšou. Rikša je vlastne ako taxi, len 
s bicyklom.

Bangladéš a klimatické zmeny
Bangladéš sa nachádza nízko nad hladinou 
vody. Povodne sú časté a s otepľujúcou 
sa klímou budú stále častejšie. Záplavy 
sú spôsobené stúpajúcou hladinou vody 

oceána. Vo vyššie položených miestach 
krajiny blízko hôr sú zasa časté suchá. Ak 
sa podnebie oteplí tak, ako sa obávame, 
a hladina mora stúpne, rozsiahle časti Ban-
gladéša sa v budúcnosti môžu nachádzať 
pod vodou. More môže stúpnuť až o jeden 
meter. Keď sa oteplí, môže v Bangladéši 
dochádzať k častejším a silnejším búrkam. 
Bangladéš vyprodukuje asi o 0,4 tony oxidu 
uhličitého na osobu ročne.
 
Otázky
• Ako životy rodín ovplyvňujú klimatické 

zmeny?
• Myslíte si, že po zmene klímy budú ich 

životy jednoduchšie alebo zložitejšie?
• Koľko oxidu uhličitého na osobu sa 

ročne v Bangladéši vyprodukuje?
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Klimatické zmeny
v Malawi

Informácie o rodine
Na tejto fotografii je Esnart, jej syn Mwai 
a Esnartina sestra Mallory. Esnart má tri 
deti. Esnart a jej deti žijú v Malawi na vi-
dieku. Na obrázku zbierajú halúzky, ktoré 
používajú na kúrenie. Pestujú arašidy, čaj 
a zemiaky. V Malawi môžu deti bezplatne 
chodiť do školy po dobu 5 rokov. Esnart 
chce, aby deti do školy chodili dlhšie. Stojí 
to však peniaze. Od novembra do apríla 
v Malawi veľa prší. Od mája do septembra 
neprší vôbec.
 
Malawi a klimatické zmeny
Klimatické zmeny v Malawi môžu spôsobiť, 
že v krajine bude v budúcnosti menej jedla. 
Predpovedať, kedy bude pršať, môže byť 
náročnejšie. Obdobie pestovania rastlín 
môže byť kratšie a plodiny potom dobre 
nerastú. V Malawi sa suchá a záplavy stali 
bežnejšími. Rodiny v Malawi potrebujú ve-
dieť, kedy príde dážď, aby mohli pestovať 
rôzne rastliny. Ľudia závislí od pestovania 
rastlín vnímajú klimatické zmeny veľmi 
citlivo. Malawi vyprodukuje približne 0,1 
tony oxidu uhličitého na osobu ročne.
 

Otázky
• Ako rodinu ovplyvňujú klimatické 

zmeny? Myslíte si, že po zmene klímy 
budú ich životy jednoduchšie alebo 
zložitejšie?

• Koľko oxidu uhličitého na osobu sa 
ročne v Malawi vyprodukuje?
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Klimatické zmeny
na Maldivách

Informácie o rodine
Na fotografii je Gamini. Žije na ostrove 
Gaadhoo, ktorý je súčasťou krajiny Maldivy 
tvorenej z niekoľkých stoviek ostrovov. 
Gamini má syna Arzana. Obaja sú rybári. 
Každý deň v týždni niekoľko hodín lovia. 
Predávajú ryby hotelom a reštauráciám. 
Na Maldivách je veľa turistov, a preto aj 
veľa hotelov a reštaurácií. Gamini a Arzan 
majú niekedy problém chytiť dostatok rýb. 
Väčšina Maldív žije z turizmu. Arzan a jeho 
žena Mariamme čakajú dieťa. Gamini sa 
obáva o živobytie Arzanovej rodiny a to, 
ako sa o seba dokáže dieťa v budúcnosti 
postarať, ak rybolov nebude možný.
 
Maldivy a klimatické zmeny
Maldivy pozostávajú z mnohých malých 
ostrovov v Indickom oceáne. Vedci si mys-
lia, že do roku 2100 môže hladina mora 
stúpnuť až o jeden meter. Maldivy sa v prie-
mere nachádzajú dva meter nad hladinou 
mora. Znamená to, že riziko, že sa Maldivy 
o 100 rokov dostanú pod hladinu mora, 
je veľké. Ak more stúpne, možno bude 
Maldivy navštevovať menej turistov. Kra-
jine tiež hrozia časté búrky. Tie prispievajú 
k ničeniu pobrežia. Otepľovaním podnebia 

sa otepľuje aj more. Koralové útesy okolo 
ostrovov toto otepľovanie ničí. Koralové 
útesy sú dôležité aj pre ryby, ktoré tu žijú. 
Maldivy vyprodukujú asi 3,3 tony oxidu 
uhličitého na osobu ročne.
 
Otázky
• Ako rodinu ovplyvňujú klimatické zme-

ny?
• Myslíte si, že po zmene klímy budú ich 

životy jednoduchšie alebo zložitejšie?
• Koľko oxidu uhličitého na osobu sa 

ročne vyprodukuje na Maldivách?
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Klimatické zmeny
v Hondurase

Informácie o rodine
Toto je rodina Rosalesovcov, ktorá žije 
v meste hornatej oblasti Hondurasu. Na 
fotografii je otec Javier a  jeho syn Fran-
cesco pred ich domom. Javier a jeho žena 
Maricel pracujú v kaviarenskom odvetví. 
Honduraskí pestovatelia kávy v posledných 
rokoch trpia pre chorobu rastlín nazývanú 
La Roya. Znamená to, že získajú menej 
úrody, než majú možnosť predať. Na to, 
aby rodina prežila, teraz musí pestovať 
aj kukuricu. Mama Maricel a otec Javier 
nevedia čítať. Nevedia, čo by robili, ak by 
nemohli predávať kávu a kukuricu. V roku 
1998 rodina aj krajina utrpeli dôsledkom 
hurikánu. Hurikán tejto rodine zničil dom. 
Úroda kávy bola zničená tiež. Rodina je 
však rada, že všetci v ich meste prežili. Deti 
chodia do školy. Maricel a Javier sú radi, že 
Francesco môže študovať, aby v budúcnosti 
jeho život nezávisel od pestovania kávy.
 
Honduras a klimatické zmeny
Ak sa v budúcnosti podnebie v súlade 
s predpoveďami oteplí, búrky v Hondura-
se môžu zosilnieť. Búrky ničia budovy aj 
poľnohospodárstvo. Povodne a zosuvy 
pôdy sa v budúcnosti takisto môžu stať 

častejšími a horšími. Honduras ročne vy-
produkuje asi 1,1 tony oxidu uhličitého na 
osobu.
 
Otázky
• Ako rodinu ovplyvňujú klimatické 

zmeny?
• Myslíte si, že po zmene klímy budú ich 

životy jednoduchšie alebo zložitejšie?
• Koľko oxidu uhličitého na osobu sa 

ročne v Hondurase vyprodukuje?
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Klimatické zmeny
vo Švédsku

Informácie o rodine
Emelie Mendoza má 13 rokov. Fatima, ses-
tra Emelie, má 6 rokov. Otec Emelie a Fati-
my Alejandro pochádza z Čile. Alejandro je 
lekár. Mama Emelie a Fatimy sa volá Eva. 
Eva pracuje ako učiteľka. Rodina má letný 
dom v provincii Värmland. Na fotografii 
plávajú v blízkosti svojho letného domu.
 
Rodina žije v dome v obvode Västra Frölun-
da na okraji Gothenburgu. V lete si rodina 
chodí zaplávať do mora alebo chodí do 
svojho letného domu v provincii Värmland 
a pláva v jazere. Niekedy chodia do zahra-
ničia. Minulý rok boli na dovolenke v Špa-
nielsku. Emelie a Fatima tiež boli dvakrát 
v Čile, aby sa stretli so svojimi príbuznými.
 
Švédsko a klimatické zmeny
Vo Švédsku teplota stúpne o viac ako 
priemernú hodnotu stanovenú pre Zem. 
Vo Švédsku viac prší v obdobiach roka, 
keď sa podnebie oteplí. Toto môže viesť 
k povodniam. Letá bývajú teplejšie, zimy 
miernejšie a hladina vody môže stúpnuť. 
Vo Švédsku sa takisto môžu stať bežnými 
časté búrky. Švédsko ročne vyprodukuje asi 
5,5 tony oxidu uhličitého na osobu.

Otázky:
• Ako rodinu ovplyvňujú klimatické 

zmeny?
• Myslíte si, že po zmene klímy budú ich 

životy jednoduchšie alebo zložitejšie?
• Koľko oxidu uhličitého na osobu sa 

ročne vo Švédsku vyprodukuje?
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1. If you didn’t have to sleep, what would you do with the 
extra time?
Ak by ste nemuseli spať, čo by ste urobili s časom, ktorý 
ste získali naviac?
؟لعفت اذام ,مونلا كيلع بجوتي نكي مل اذإ
2. What’s your favorite piece of clothing you own / owned?
Aké je vaše obľúbené oblečenie, ktoré vlastníte alebo ste 
vlastnili?
؟كلمت يتلا ةلضفملا سبالملا ةعطق يهام
3. What hobby would you get into if time and money 
weren’t an issue?
Aké hobby by ste radi robili, ak by čas a peniaze neboli 
problém?
؟تقولاو لاملا كيدل ناك ول اهب موقتس يتلا ةياوهلا يهام
4. What would your perfect room look like?
Ako by vyzerala vaša dokonalá izba?
؟ةيلاثملا كتفرغ ودبت فيك
5. How often do you play sports?
Ako často sa venujete športom?
؟ةضايرلا سرامت ةداعلاب مك
6. What fictional place would you most like to go?
Na aké vymyslené miesto by ste najradšej išli?
؟هروزت نأ بحت يذلا يلايخلا ناكملا وه ام
7. What job would you be terrible at?
Ktorá práca by vám vôbec nešla?
؟هيف ءيس نوكتس هب تمق ول يذلا لمعلا وه ام
8. When was the last time you climbed a tree?
Kedy ste naposledy liezli na strom?
؟ةرجش تقلست ةرم رخآ تناك ىتم
9. If you could turn any activity into an Olympic sport, 
what would you have a good chance at winning a medal 
for?
Ak by ste mohli z akejkoľvek činnosti urobiť olympijský 
šport, za čo by ste mali šancu získať medailu?
 اذام ةيبملوالا باعلالا يف هلاخدإ كنكمي طاشن كانه ناك ول
؟هيف ةيبهذلا ةيلاديملا زرحت هلاخدإ مت ول ثيح ,نوكيس
10. What is the most annoying habit that other people 
have?
Aký je najotravnejší ľudský zvyk, ktorí majú iní ľudia?
؟نورخآلا اهب موقي يتلا اجاعزإ رثكألا ةداعلا يه ام
11. What job do you think you’d be really good at?
V akej práci si myslíte, že by ste boli naozaj dobrí?
؟هيف مايقلاب ديج نوكتس دقتعت يذلا لمعلا وه ام
12. What skill would you like to master?
Akú zručnosť by ste si radi osvojili?
؟اهيف ديج نوكت نا ىنمتت يتلا ةراهملا يهام
13. What would be the most amazing adventure to go on?
Na aké dobrodružstvo by ste sa najradšej vydali?
؟اهضوخت نا بحت يتلا لمجالا ةرماغملا يهام
14. If you had unlimited funds to build a house that you 
would live in for the rest of your life, what would the 
finished house be like?
Ak by ste mali neobmedzené prostriedky na postavenie 
domu, v ktorom by ste radi žili po zvyšok života, ako by 
vyzeral?
 يدبالا كتيب ينبت نأ ديرت تنكو .ريفو لام كيدل ناك ول
 اذه نوكي نأ بحت فيك .كرمع ةيقب هيف يضقتس يذلا
؟تيبلا
15. What’s your favorite drink?
Aký je váš obľúbený nápoj?
؟لضفملا كبورشم وه ام
16. What state or country do you never want to go back to?
Do akého štátu alebo akej krajiny sa už nikdy nechcete 
vrátiť?
؟ادبا هيلا دوعت نا ديرت ال يذلا دلبلا وه ام
17. What song(s) have you completely memorized?
Akú pieseň či aké piesne poznáte celé naspamäť?

؟ةلماك اهركذت كنكمي يتلا يناغالا يه ام
18. What game or movie universe would you most like to 
live in?
Vo svete akej hry alebo akého filmu by ste najviac chceli 
žiť?
؟.هيف شيعت كنا ول ىنمتت يذلا ملفلا وا ةبعللا يهام
19. What do you consider to be your best find?
Čo považujete za svoj najlepší objav?
؟نالل هتفرع دق ءيش لضفأ هربتعت يذلا ءيشلا وهام
20. Are you usually early or late?
Chodíte zvyčajne včas alebo neskoro?
؟اليلق رخاتم وا ,تقولا ىلع ةداعلا يف تنا له
21. What pets did you have while you were growing up?
Aké domáce zvieratá ste mali, keď ste vyrastali?
؟اريغص تنك امدنع هتكلتما يذلا ناويحلا وهام
22. When people come to you for help, what do they usual-
ly want to help with?
Keď vás ľudia prídu požiadať o pomoc, s čím väčšinou 
chcú, aby ste im pomohli?
 كنم نوبلطي يذلا رمألا ام ةداع ,ةدعاسم كنم بلطت سانلا امدنع
؟هيف مهدعاستل
23. What takes up too much of your time?
Čo vám zaberá priveľa času?
؟كتقو نم اريثك ذخأي يذلا ءيشلا وهام
24. What do you wish you knew more about?
O čom by ste radi vedeli viac?
؟رثكا هنع تملع كنا ول ىنمتت يذلا ءيشلا وهام
25. What would be your first question after waking up from 
being cryogenically frozen for 100 years?
Aká by bola vaša prvá otázka po prebudení zo storočného 
kryogenického spánku?
 ماع 100 ةدمل ةجالث يف تعضو كنا ول هنع لأستس يش لوا وهام
؟كجارخإ مت مث
26. What are some small things that make your day better?
Aké maličkosti vám zlepšia deň?
؟لضفأ كموي لعجت يتلا ةريغصلا ءايشالا يهام
27. Who’s your go to band or artist when you can’t decide 
on something to listen to?
Akú skupinu alebo akého umelca počúvate, keď sa neviete 
rozhodnúť, čo si pustiť?
 نا ديرت امدنع اهيلا عمتست يتلا/يذلا نانفلا وا ةقرفلا يهام
؟ام ءيش يف زكرت
28. What shows are you into?
Aké programy vás bavia?
؟اهبحت يتلا جماربلا يهام
29. What TV channel doesn’t exist but really should?
Aký televízny kanál neexistuje, no naozaj by mal?
 دقتعت تنا نكلو ,ةدوجوم ريغلا ةينويزفلتلا تاونقلا يهام
؟اهئاشنإ بجي هنا
30. Who has impressed you most with what they’ve accom-
plished?
Kto na vás urobil najväčší dojem tým, čo dosiahol?
؟مهتازاجنا لالخ نم كيف اورثأ نيذلا سانلا مه نم
31. What age do you wish you could permanently be?
V akom veku by ste najradšej zostali navždy?
؟رمعلا لوط كلمت كنا ول ىنمتت يتلا رمعلا وه ام
32. What TV show or movie do you refuse to watch?
Aký televízny program alebo film odmietate sledovať?
؟دهاشت نا ضفرت يذلا ملفلا وا ينويزفلتلا جمانربلا وهام
33. What would be your ideal way to spend the weekend?
Aká je vaša ideálna predstava víkendu?
؟عوبسالا ةلطع ءاضقل كيأرب ةيلاثملا ةقيرطلا يهام
34. What’s something you like to do the old-fashioned way?
Čo radi robíte staromódnym spôsobom?
؟ةميدق ةقيرطب هب موقت نأ بحت يذلا ءيشلا وهام
35. What’s your favourite genre of book or movie?

c) Otázky pre verejné podujatie: Sýrska fiesta
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Aký je váš obľúbený žáner kníh alebo filmov?
؟بتكلا وا مالفالا نم كيدل لضفملا بولسألا وهام
36. What have you only recently formed an opinion about?
Na čo ste si len nedávno vytvorili názor?
؟ارخؤم هنع يأر ذاختاب تمق ديدج نم يذلا ءيشلا وهام
37. What’s the best single day on the calendar?
Ktorý deň v kalendári je úplne najlepší?
؟يونسلا ميوقتلا يف دوجوم موي لضفا وهام
38. What are you interested in that most people haven’t 
heard of?
Aká vec, ktorú väčšina ľudí nepozná, vás zaujíma?
 مل سانلا مظعم نكلو اريثك هيف متهم تنأ يذلا ءيشلا وهام
؟هنع عمست
39. How do you relax after a hard day of work?
Ako relaxujete po dlhom dni v práci?
؟قاش لمع موي دعب حاترت فيك
40. What was the best book or series that you’ve ever read?
Akú najlepšiu knihu alebo knižnú sériu ste čítali?
؟تأرق يتلا لمجألا بتكلا ةلسلس يهام
41. What’s the farthest you’ve ever been from home?
Na akom najvzdialenejšom mieste od domova ste boli?
؟هيف تنك يذلا كتيب نم دعبألا ناكملا وهام
42. What is the most heartwarming thing you’ve ever seen?
Akú najdojemnejšiu vec ste v živote videli?
؟اريثك رثأتي كبلق لعج يذلا ءيشلا وهام
43. What is the most annoying question that people ask 
you?
Akú najotravnejšiu otázku sa vás ľudia pýtajú?
؟سانلا هايإ كلأسي يذلا اجاعزا رثكالا لاؤسلا وهام
44. What could you give a 40-minute presentation on with 
absolutely no preparation?
O čom by ste bez prípravy dokázali urobiť 40 minútovú 
prezentáciu?
 ةقيقد 40 ةدمل سانلا مامأ هنع ملكتلا كنكمي يذلا ءيشلا وهام
؟ريضحت نودب
45. What is something you think everyone should do at 
least once in their lives?
Čo si myslíte, že by mal každý človek v živote aspoň raz 
urobiť?
 ةرم يش لقا هلعفت نأ بجي سانلا نأ دقتعت يذلا ءيشلا وهام
؟مهتايح يف
46. What’s worth spending more on to get the best?
Za čo sa oplatí minúť viac peňazí, keď chcete dostať to 
najlepšie?
 هلالخ نمو اريثك هيلع فرصت نأ قحتسي يذلا ءيشلا وهام
؟لضفالاو لضفالا ىلع لصحتس
47. What is something that a ton of people are obsessed 
with but you just don’t get the point of?
Z akej veci je kopec ľudí nadšených, no vy nechápete 
prečo?
 نم ةدئاف يأ دجت ال تنأو سانلا هيلع ةنمدم يذلا ءيشلا وهام
؟كلذ
48. What are you most looking forward to in the next 10 
years?
Na čo sa v najbližších 10 rokoch najviac tešíte?
 دعب (هارتل رظتنت نأ كنكمي ال) هل قوتم تنأ يذلا ءيشلا ام
؟تاونس 10
49. Where is the most interesting place you’ve been?
Na akom najzaujímavejšom mieste ste boli?
؟اقبسم هيلا تبهذ يذلا ةعتم رثكالا ناكملا يهام
50. What’s something you’ve been meaning to try but just 
haven’t gotten around to it?
Akú vec by ste chceli skúsiť, no ešte ste sa k nej nedostali?
 كل حنست مل نكلو ,هبرجت نا تلواح املاطل يذلا ءيشلا وه ام
؟دعب ةصرفلا
51. What’s the best thing that happened to you last week?
Čo najlepšie sa vám stalo za minulý týždeň?
؟يضاملا عوبسألا يف كل لصح يش لمجا وهام
52. What piece of entertainment do you wish you could 
erase from your mind so that you could experience it for the 

first time again?
Aký typ zábavy by ste najradšej vymazali zo svojej mysle, 
aby ste to mohli ešte raz zažiť po prvýkrát?
 كنال ,كتركاذ نم هيحمت نا ىنمتت يذلا ليمجلا ءيشلا وهام
؟ىلوالا ةرملل هتبرجت ةذل قوذتت نا دوت
53. If all jobs had the same pay and hours, what job would 
you like to have?
Akú prácu by ste radi robili, ak by všetky práce mali 
rovnaký počet pracovných hodín a dostávali ste za ne 
rovnaký plat?
 نا بحت يذلا لمعلا وه ام ,بتارلا سفن عفدت لامعالا لك نا ول
؟هب موقت
54. What amazing thing did you do that no one was around 
to see?
Akú skvelú vec ste urobili, no nikto to nevidel?
؟دحا كلوح نكي مل نكلو ,هب تمق يذلا عئارلا رمألا ام
55. How different was your life one year ago?
Ako odlišný bol váš život pred rokom?
؟ةنس لبق كتايح نيبو نآلا كتايح نيب فالتخالا ام
56. What’s the best way to start the day?
Aký je najlepší spôsob, ako začať deň?
؟مويلا ءدبل ةقيرط لضفا يهام
57. What kind of art do you enjoy most?
Aký druh umenia máte najradšej?
؟يش رثكا هيف عمتست يذلا نفلا عون ام
58. What city would you most like to live in?
V akom meste by ste najradšej žili?
؟اهيف شيعت نا ىنمتت يتلا ةنيدملا يهام
59. What movie title best describes your life?
Ktorý názov filmu najlepšie vystihuje váš život?
؟كتايح حرشي يذلا ملفلا ناونع وهام
60. What’s the best way a person can spend their time?
Ako najlepšie môže človek tráviť čas?
؟اهل اقبط هتقو ءاضق صخشل نكمي ةقيرط لضفأ يهام
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