Kultúra či šport
Culture or sport

Organizátor – Hostiteľská organizácia: DAR Detvianska aliancia Rómov v spolupráci
s Oz Aktívne mesto, ktoré v minulosti implementovalo prvú ml. výmenu LAND ART
Partnerské organizácie – POĽSKÁ (B-CE NON-PROFIT z Bartoszyce)
- ČESKÁ (DDM hl. města Praha)
Zastúpenie medzinárodných partnerských organizácií (4chlapci + 4dievčatá +1 líder)
Vek účastníkov : do 25 rokov (max dvaja účastníci za skupinu do 30 rokov)
Mládežnícka výmena – trilaterálna
Termín mládežníckej výmeny – 8. – 18.05.2014
Termín APV – koniec marca / začiatok apríla
Líder SVK – Stanislav Oláh (+421904857959, email – stankoolah@gmail.com)
Koordinátor – Mgr. Matej Lalík (+421903404009, email – aktivne.mesto@gmail.com)
Dlhodobý cieľ
Zlepšenie podmienok neformálneho vzdelávania a zamestnanosti mladých ľudí z
rôznych skupín soc. znevýhodnenia, čo prispeje k zlepšeniu ich integrácie do
majoritnej spoločnosti.
Pochopenie medzikultúrnych vzťahov v dnešnom svete a rešpektovanie
kultúrnej rozmanitosti a jedinečnosti národov Európy
Krátkodobý cieľ
Rozvoj osobnosti a postup integrácie MRK s majoritnou spoločnosťou
Podpora vzájomného porozumenia mladých ľudí z rómskych a nerómskych
komunít v meste Detva
Objavovanie a spoznávanie regionálnej (Podpolianskej) kultúry a identity deťmi a
mládežou zo sociálne vylúčeného prostredia
Vytvorenie podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času a sebarealizáciu
mladých ľudí z rôznych soc. skupín
Reflexia vlastnej kultúrnej identity
Učiť sa argumentovať vo vzťahu k vlastnej kultúrnej identite
V kultúrnych postojoch vedieť odhaliť stereotypy a predsudky v myslení o kultúre
a kultúrnych postojoch

Ozrejmovať a osvojovať si spôsoby medzikultúrnej komunikácie a tolerancie
jedinečnosti (formy a spôsoby)
Priority
Organizácia aktivít v projekte je cieľavedomým pôsobením na spájanie
mládežníckych komunít z rôznych kultúrnych, ekonomických a sociálnych prostredí.
Práca v spektre neformálnych aktivít smerujúcich k spájaniu komunít
Tvorba aktivít na zamestnanie mládeže, ktoré v konečnom dôsledku smeruje k
samozamestnaniu mladých tvorbou vlastných aktivít a realizáciou svojich cieľov
Téma multikulturalizmu a pozitívne vnímanie prejavovo toho druhého - iného
Aktivity
1. Spoločná diskusia ohľadom vnímania jednej veci rôznymi pohľadmi (ide o učenie
sa chápať a vnímať inú kultúru, boj proti predsudkom voči menšinám (príklad:
Rómovia a spolunažívanie s nimi, rôzne pohľady partnerských skupín na
problematiku, pohľady na Rómov v iných partnerských krajinách, menšiny a
väčšiny, prirovnanie a chápanie vecí ako medzi chlapcom a dievčaťom, či
poukázanie na rôznorodosť aktivít človeka a uznanie činnosti toho druhého, ich
zabezpečenie a hlavná úloha a naopak (festival a turnaje, vs. organizacia a ich
zabezpečenie = ľudia sú rôzni, rozdeľujú sa aj podľa aktivít, etc ..). Rozdeleni je
veľa, je len na nás, či to budeme riešiť, alebo nie ?
2. Účelné rozdelenie sa na športovú a umeleckú časť, dievčatá a chlapci budú v
medzinárodných skupinách tráviť čas v rôznych aktivitách a na konci dňa sa opäť o
tom porozprávajú.
3. Tanec pre dievčatá -> nácvik choreografie s renomovaným lektorom (platený
lektor, 4x3 krajiny = 12 dievčat, nácvik choreografie a vystúpenie na festivale Amaro
svitos), účasť ako zabezpečovateľky turnaja (občerstvenie, ceny, príprava a upratanie
športového areálu, iné zabezpečenie ..).
4. Chlapci budú hrať futbal (turnaj pre Rómov a nerómov ako final z kruzkovej
činnosti a mládežníckej iniciativy realizovanej v minulosti), nakoniec zabezpečia festival
Amaro svitos (organizacia, personalne zabezpecenie, propagácia na školách, ako niečo
čo ľudí spája, napriek tomu že robia úplne iné veci = aktivity (muž či žena, róm či
neróm, športovec či umelec = je ťažšie pochopiť toho druhého, iného, každý sme
jedinečný).
Ak to bude možné, jeden z účastníkov bude spolumoderátor „Amaro svitos“ festivalu.
5. Festival ako výstup spolupráce rôznych skupín (športovci-chlapci, umelcidievčatá) a ich možná spolupráca. Medzinárodne pomiešané skupiny Róm – neróm
diskutujú o sebe, svojich aktivitách počas prebiehajúceho prac. týždňa a práca na
spoločnom cieli aktivitami, o ktorých ani nevedia, že na seba nadväzujú, že majú
spoločný cieľ.
Aktivitou projektu chceme dať vedieť o tom, že napriek tomu, že
nevieme čo menšina, či majorita (väčšina) robí, všetci sme plnohodnotní občania,
národnosti, pohlavia, či iné skupiny obyvateľstva, ktoré majú právo spolupracovať na

aktivitách, len potrebujú dostať šancu.
6. Záverečná diskusia a zhodnotenie projektu, aktivít a splnení cieľa, za ktorým celý
čas skupiny išli a nevedeli o tom. Pritom spoločným úsilím dosiahli cieľ = festival (aj so
sprievodným turnajom), na kt. sa podieľali obidve skupiny chlapcov aj dievčat.
Prirovnanie k iným protikladným skupinám, ktoré by popri sebe mohli existovať, no
potrebujú nájsť spoločné záujmy, ciele.
–
spomienka historických udalostí, ktoré ovplyvnili teritória zeme dodnes
(Američania a indiáni, Španieli a indiáni, kolonizácia Juhoafrickej republiky. Holokaust
počas II. svetovej vojny).
Iné aktivity

Lezenie a turistika na Kaľamárke, časť Detvy
Kaľamárka sa nachádzajúca sa asi 4 kilometre severne od mesta Detva je andezitový raj pre
skalolezcov z celého Slovenska. Na lezenie je možné vybrať si z dvoch miest Skaly pod
chatkami (Dolné skaly) alebo Hradisko (Horné skaly). Výška skál nepresahuje 20 metrov ale
väčšinou sa pohybuje okolo 15-17 metrov. V posledných rokoch sa Kaľamárkou “prehnalo”
masívne preisťovanie a lezenie sa tak oživilo a každý víkend je to tam plné lezcov. Kaľamárka
ponúka možnosti nielen pre horolezeckú činnosť, ale je navštevovaná aj kvôli oddychu,
turistike či cyklistike pre jej nádhernú prirodu. Z Kaľamárky sa dá turistickými chodníkmi prejsť
na Poľanu, Hrochotský mlyn, Jánošíkovu skalu a ešte na veľa iných krásnych miest.

Medzinárodné raňajky zmiešaných skupín
-

k dispozícii kuchyňa, nákup surovín na prípravu jedál
možnosť programu pri vatre priamo v areáli Turistickej ubytovne
medzinároné energizéry a icebreakery každej medzinárodnej skupiny

-

-

Keltské a slovanské hradisko - Kaľamárka pri Detve

Futbalový turnaj členov a sympatizantov DAR

Tvorivé dielne – voľnočasové krúžky

Symbolický cintorín v Detve

Fanaticx crew – Bboy / Bdance skupina

Lokalizácia Mesta Detva (14 500 obyvateľov)

