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Text správy pripravil Juraj Jančovič na základe:
 výstupov z workshopu – Analýza vzdelávacích potrieb v oblasti rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci, ktorý sa uskutočnil v marci 2011 a bol vedený Ankie van den
Broek z Royal Tropical Institute,
 diskusií s odborníkmi v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci na
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 viacerých podkladových materiálov zaoberajúcimi sa problematikou vzdelávania
v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci na Slovensku.
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1. ZAMERANIE PRACOVNÉHO MATERIÁLU
Tento pracovný materiál je súčasťou projektu CAPACITY BUILDING OF HUMAN
RESOURCE FOR HEALTH IN SLOVAKIA FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT AID
podporeného Európskou komisiou prostredníctvom Programu celoţivotného vzdelávania
(číslo projektu: 2010 – SK1 – LEO05 – 01565)1. Jeho cieľom je posilniť ľudský kapitál na
Slovensku, ale aj v širšom regióne východnej a juţnej Európy v oblasti rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci.
Slovensko sa čoraz častejšie zapája a angaţuje v rámci medzinárodných rozvojových
a humanitárnych aktivít a vzniká stále väčšia potreba ľudí, ktorí by boli schopní túto prácu
vykonávať na profesionálnej úrovni. Môţe sa jednať o koordinátorov/ky projektov alebo ľudí,
ktorí sa podieľajú na tvorbe politiky v tejto oblasti alebo ju iným spôsobom ovplyvňujú tu na
Slovensku, alebo ľudí, ktorých jednotlivé organizácie vysielajú do cieľových krajín. Niektoré
organizácie a inštitúcie pôsobiace v tejto oblasti sa snaţia zvyšovať najmä mieru
pripravenosti svojich zamestnancov na prácu v cieľovej krajine.
Vysielanie pracovníkov a pracovníčok na projekty do cieľových krajín patrí medzi kľúčové
nástroje rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Uprednostniť vyslanie človeka od nás
pred zamestnaním miestneho človeka môţe byť diskutabilné. Existuje však niekoľko
podstatných dôvodov, pre ktoré sa rozvojové a humanitárne organizácie rozhodujú v
niektorých prípadoch pre prvú moţnosť:
 Projekty potrebujú niekoho, kto rozumie logike, s ktorou boli vytvorené a dobre chápe
kontext a poţiadavky darcu. Na druhej strane to musí byť niekto, kto je v priamom
kontakte s cieľovými skupinami a je schopný systematicky zabezpečovať
konfrontáciu zadaní od donora a potrieb cieľových skupín.
 Know-how sa najlepšie posiela a poskytuje s jeho nositeľom. Knihy, články, učebnice
sú dôleţité, avšak nepredčia moţnosť priameho kontaktu s niekým, kto sa veci
rozumie.
 Vidieť a zaţiť je lepšie ako trikrát počuť. Skúsenosť práce a ţivota v cieľovej krajine
môţe byť veľmi obohacujúca ako pre pracovníka/čku, tak aj pre vysielajúcu
organizáciu. Po dobrom spracovaní môţe sprostredkovať aj podstatné inšpirácie pre
rozvojové vzdelávania u nás.
 V mnohých (napr. konfliktných) situáciách môţe byť citlivá prítomnosť a intervencia
niekoho „zvonku“ kľúčovým pomáhajúcim momentom.2
To či je pracovník/čka schopný naplniť vyššie spomínané argumenty pre jeho vyslanie však
v mnohom ovplyvňuje miera a kvalita jeho pripravenosti na tento špecifický druh práce.
Vyslanie kompetentného pracovníka/čky môţe výrazne napomôcť úspešnej realizácii
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra Programu celoţivotného vzdelávania
http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_uvodna_stranka.htm&sw_prog=4
2 Pouţité z materiálu: Príprava pracovníkov vysielaných v programoch rozvojovej a humanitárnej pomoci.
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projektu, no treba však zdôrazniť aj moţné veľmi negatívne dopady na celý projekt, ak by
vyslaný pracovník/čka poţadovanými kompetenciami nedisponoval.
Ďalšou skupinou ľudí v rámci rozvojových a humanitárnych aktivít sú koordinátori alebo
vedúci projektov tu na Slovensku, ako aj ľudia podieľajúci sa u nás na tvorbe politiky v tejto
oblasti. Aj oni majú moţnosť v mnohých aspektoch ovplyvňovať obsah projektov /
strategických dokumentov, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú samotnú realizáciu projektov
a vytváranie podmienok na tento druh práce.
Z toho dôvodu si myslíme, ţe systematické vzdelávanie ľudí pôsobiacich v tejto sfére je veľmi
dôleţitá a vyţaduje si zvýšenú pozornosť. Našou snahou v tomto materiály bolo zmapovať
súčasný stav v oblasti vzdelávania v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
ako aj zistiť aktuálne potreby vo vzdelávaní v tejto oblasti.
Tento materiál pozostáva z 2 základných častí:
 Analýza súčasného stavu vzdelávania v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej
pomoci na Slovensku
 Príprava pracovníkov a pracovníčok vysielaných na rozvojové a humanitárne
projekty (v rámci jednotlivých organizácií)
 Rozvojová
a humanitárna
problematika
v súčasných
akademických
programoch
 Humanitárna a rozvojová problematika v iných programoch
 Analýza vzdelávacích potrieb v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
na Slovensku
 Kompetencie rozvojových a humanitárnych pracovníkov a pracovníčok
 Doterajšia analýza kompetencií
 Súčasné poţiadavky na kompetencie
 Obsah vzdelávania v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
 Potenciálna cieľová skupina
V nasledujúcej kapitole sa vám budeme snaţiť načrtnúť, čo sa v oblasti vzdelávania doposiaľ
urobilo 3 , ktoré inštitúcie realizovali alebo realizujú vzdelávanie v tejto oblasti a do akej
miery.

3

V rámci tejto problematiky boli realizované napríklad nasledujúce projekty:

Príprava pracovníkov vysielaných v programoch rozvojovej a humanitárnej pomoci – realizovaným
PDCS, podporeného zo strany SAMRS

Stratégia pre rozvojové vzdelávanie pre SR na roky 2010 – 2015 – realizovaným PMVRO, podporeného
zo strany SAMRS
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2. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU VZDELÁVANIA
V OBLASTI ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE
A HUMANITÁRNEJ POMOCI NA SLOVENSKU
Vzdelávanie v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci sa v súčasnosti na
Slovensku deje v troch základných líniách:
 Príprava pracovníkov vysielaných na rozvojové a humanitárne projekty (v
rámci jednotlivých organizácií)
 Rozvojová
a humanitárna
problematika
v súčasných
akademických
programoch
 Humanitárna a rozvojová problematika v iných programoch
Kaţdá z týchto línií má svoje špecifiká, no jednotiacim elementom vo všetkých troch je, ţe
iniciatíva k vzdelávaniu v tejto oblasti vychádza z veľkej miery od ľudí, ktorí majú
praktickú skúsenosť s takýmto typom práce a jej skvalitnenie vidia práve v lepšom
vzdelávaní a príprave na takýto druh práce.

2.1. PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK VYSIELANÝCH NA
ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNE PROJEKTY (V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH
ORGANIZÁCIÍ) 4
Slovenské rozvojové a humanitárne organizácie majú praktické skúsenosti
s implementáciou projektov v mnohých častiach sveta. Pôsobili alebo stále pôsobia vo viac
ako tridsiatich krajinách skoro po celom svete, pričom niektoré organizácie sa takýmto
aktivitám venujú viac ako 10 rokov (eRko, Človek v ohrození, Trnavská univerzita
a Nadácia Pontis)5.
Aj napriek tomu však na Slovensku neexistuje systematická príprava v tomto smere,
a snahy, ktoré sa s tejto oblasti realizujú sú väčšinou iniciatívou samotných organizácií,
vysielajúcich svojich pracovníkov/čok do cieľových krajín a tieto snahy sa odlišujú od
organizácie k organizácii. Mnohokrát sa jedná iba o prípravu pracovníkov/čok do terénu
a menší dôraz sa kladie na vzdelávanie pracovníkov pôsobiacich na Slovensku.

4
5

Pouţité z materiálu: Príprava pracovníkov vysielaných v programoch rozvojovej a humanitárnej pomoci.
Vyplýva to z dvoch prieskumov realizovaných v roku 2009:

JURAJ JANČOVIČ, Špecifiká bezpečnosti humanitárnych a rozvojových pracovníkov v rozvojových
krajinách, dizertačná práca, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety, Bratislava 2009;

DÁRIA PECHÁČOVÁ, Poskytovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci slovenskými mimovládnymi
organizáciami vybraným rozvojovým krajinám, diplomová práca, Fakulta zdravotníctva a sociálnej
práce, Trnavská univerzita, Trnava, 2009.

5
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Forma a spôsob prípravy pracovníkov do terénu je ovplyvnená viacerými faktormi. Jedná sa
najmä o:
 Dĺžku pobytu pracovníkov a pracovníčok v cieľovej krajine
Niektoré subjekty pôsobiace v tejto oblasti vysielajú svojich pracovníkov/čky iba na
krátkodobé - niekoľkodňové pobyty, zamerané na monitorovanie projektu (Nadácia
Integra, Nadácia Pontis), iné na obdobie 3 - 9 mesiacov (Trnavská univerzita, Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety), no sú aj také, ktoré vysielajú
svojich pracovníkov na dlhodobejšie pobyty trvajúce rok a dlhšie (MAGNA deti v
núdzi, Savio). Potom existujú organizácie, ktorých rozpätie dĺţky pobytu pracovníkov
na humanitárnom alebo rozvojovom projekte variuje od niekoľkých dní a týţdňov, aţ
po obdobie jedného roka, alebo aj dlhšie, ako je to napríklad u organizácií ADRA,
Človek v ohrození alebo eRko.
 Samotnú ochotu alebo iniciatívu pripravovať pracovníkov/čky na prácu v teréne
Niektoré organizácie takejto príprave neprikladajú patričný dôraz
 Financie
Rozhodovanie o tom, do čoho sa v projekte investuje a na čom sa naopak ušetrí je
takisto faktor, ktorý ovplyvňuje organizáciu v tom, do akej miery a či vôbec bude
pripravovať uchádzačov o prácu v teréne.
Na základe vyššie spomínaných prieskumov realizovaných v roku 2009 moţno konštatovať,
ţe rozsah a druh prípravy pre pracovníkov/čky vysielaných do cieľovej krajiny sa rôzni:
 od krátkodobého zaškolenia, konzultácií, predávania informácií cez
skúsenejších kolegov,
 cez absolvovanie odborného tropického kurzu pre lekárov, oboznámenie s
kontextom krajiny, jej zdravotnými či bezpečnostnými rizikami,
 až po dlhodobejšiu a vopred štruktúrovanú prípravu.
Vo všeobecnosti, by sa však príprava väčšiny slovenských humanitárnych a rozvojových
organizácií dala charakterizovať ako kombinácia teoreticko-praktického odovzdávania
skúseností pracovníkov a pracovníčok, ktorí projekt uţ navštívili. Cieľom takejto
prípravy je vytvoriť čo najlepší obraz o situácii, ktorá pracovníkov/čky pri ich práci čaká.

2.1.1. PRÍKLADY SYSTÉMOV PRÍPRAVY VYSIELANÝCH PRACOVNÍKOV
A PRACOVNÍČOK 6
Keďţe, ako sme uţ spomínali, sa príprava pracovníkov do terénu v jednotlivých
organizáciách odlišuje, rozhodli sme sa vybrať niekoľko príkladov, pre lepšiu ilustráciu
(Upozorňujeme ţe sa nejedná o všetky existujúce programy). Sú nimi OZ Človek v ohrození,
MAGNA deti v núdzi, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety, eRko a
program GLEN.

6

Pouţité z materiálu: Príprava pracovníkov vysielaných v programoch rozvojovej a humanitárnej pomoci.
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OZ Človek v ohrození
V júli 2009 začalo OZ Človek v ohrození tréningový program pre 16 potenciálnych
humanitárnych pracovníkov/čky, ktorí by v budúcnosti mohli pracovať v rámci
humanitárnych aktivít ich zdruţenia. Títo záujemcovia a záujemkyne o humanitárnu prácu
dostali v rámci 5 víkendových tréningov školenie v základných témach humanitárnej
intervencie najmä z pohľadu najnovších prístupov Európskej komisie.
 Prvé stretnutie bolo venované úvodu do humanitárnej práce, definícii, princípom
a rozsahu humanitárnej pomoci v súčasnosti a cieľovým skupinám humanitárnej
intervencie, ako aj problematike závislosti na humanitárnej práci. Zaoberali sa aj
etickými, bezpečnostnými a zdravotnými aspektmi humanitárnej práce. Trénermi
boli Marcela Ondeková z OZ Človek v ohrození, Dušan Ondrušek z PDCS a Juraj
Jančovič z Vysokej školy Sv. Alţbety.
 Obsahom druhého tréningu bola práca s Úradom pre humanitárnu pomoc
Európskej komisie (ECHO). Účastníci získali zručnosti ako manaţovať ich
projekty, kto sú ich partneri, ako sa prideľujú finančné prostriedky na humanitárne
intervencie, ako sa píšu, monitorujú a vyhodnocujú projekty a pod. Tréning viedla
trénerka talianskej organizácie Punto.sud Laura Giambelli.
 Počas prvého dňa tretieho tréningu rozprávala o desiatich rokoch humanitárnych
intervencií OZ Človek v ohrození jeho vtedajšia riaditeľka Nora Beňáková. Druhý
deň výcviku sa účastníci dozvedeli praktické skúsenosti zo zakladania misie
v zahraničí. Trénerom bol Marek Štýs, šéf oddelenia pre humanitárnu a rozvojovú
prácu českej neziskovej organizácie Člověk v tísni, ktorý hovoril najmä o svojich
päťročných pracovných skúsenostiach z Afganistanu.
 Témou štvrtého tréningu boli štandardy humanitárnej práce, ktoré trénoval
Martin Yapp z organizácie Člověk v tísni. Martin Yapp má dlhoročné skúsenosti z
práce v medzinárodných humanitárnych organizáciách po celom svete. Posledné roky
pôsobil v teréne na Srí Lanke. Účastníci/čky tréningu sa zaoberali najmä
minimálnymi štandardmi definovanými projektom Sphere.
 Posledný tréning viedol Dominic Crowley, vedúci oddelenia humanitárnej pomoci z
írskej organizácie Concern Worldwide a tento tréning bol zameraný na
vyhodnocovanie potrieb v humanitárnej intervencii. Účastníci/čky sa naučili
ako správne odhadnúť schopnosti organizácie reagovať na konkrétnu humanitárnu
krízu, ale aj ako odhadnúť reálne potreby v humanitárnej pomoci. Okrem iného si
vyskúšali aj praktické cvičenie naplánovania humanitárnej misie v Somálsku.
Piati vybraní účastníci/čky tréningu naviac absolvovali mesačné stáže v partnerských
organizáciách Úradu pre humanitárnu pomoc Európskej komisie v krajinách, kde OZ
Človek v ohrození plánuje v budúcnosti pôsobiť na humanitárnych misiách - v Afganistane,
v Pakistane, v Gruzínsku, Palestíne a v Etiópii. Tento tréning bol financovaný
z prostriedkov Úradu pre humanitárnu pomoc Európskej komisie v rámci projektu
"Strengthening capacities for effective provision of humanitarian assisting by mobilizing
PIPA partners".

7
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MAGNA deti v núdzi
Prvým krokom prípravy je štruktúrované výberové konanie, ktoré je realizované v dvoch
fázach:
 Prvou fázou je workshop, kde kandidáti/tky aktívne vypracovávajú pracovné
zadania, ktoré sú totoţné so zadaniami v teréne.
 Úspešní kandidáti/tky následne prejdú odborným zaškolením k danej pozícii a
projektovej oblasti, ktorú budú zastávať.
Ich príprava je zmesou overovania si odborných znalostí a interaktívnej výmeny skúseností
s pracovníkmi organizácie, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z terénu. Prostredníctvom
rolových hier je kandidát bliţšie realite terénu. Povinná je aj príprava projektovej práce na
zadanú tému a jej prezentácia. Odborné informácie sú sprostredkovávané prostredníctvom
prezentácie s priestorom na hlbšie otázky. Rozsah tejto prípravy je 60 hodín.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety organizuje prípravné kurzy
pre záujemcov a záujemkyne o prácu na ich humanitárnych a rozvojových projektoch.
Pre lekárov/ky organizujú "Tropický kurz", kde sa môţu bliţšie oboznámiť s problematikou
tropických chorôb. Zvyčajne sa zaoberajú témami, ako sú napríklad:
 Medzinárodná zdravotnícko-politická situácia.
 Všeobecná spôsobilosť na cestovanie do zahraničia.
 Preventívne a postexpozičné opatrenia zdravotníkov.
 Špecifická zdravotnícka problematika rozvojových krajín (najčastejšie
problémy u deti do 5 rokov v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, malária,
hnačky, parazity, základy gynekológie v trópoch, základy chirurgie v trópoch,
respiračné symptómy v trópoch, abdominálne symptómy v trópoch, STD - pohlavne
prenosné choroby, HIV - vírus nedostatku ľudskej imunity, koţné problémy v
trópoch, horúčka, hemoragické horúčky, anémia v trópoch, minimum liekov na
maximum infekcii, aktuálne novinky v tropickej medicíne).
 Laboratórne metódy (mikroskopovanie).
 Kazuistiky - Workshop.
Keďţe je kurz primárne určený pre záujemcov a záujemkyne o prácu na projektoch Vysokej
školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety, oboznámenie sa s aktivitami v Afrike, Ázii
a na Haiti je taktieţ súčasťou kurzu.
Pre nelekárov Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety od roku 2008
organizuje "Rozvojový kurz", ktorý sa zaoberá nasledujúcimi okruhmi:
 Rozvojové vzdelávanie
 Psychologický pohovor + test
 Misijná a charitatívna práca
 Zdravotnícka príprava, očkovanie
8
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Tropické choroby a prevencia
Bezpečnosť a ochrana v projekte
Logistika a pravidlá projektov
Predstavenie sociálnych projektov ako napríklad:
 Antimalnutričný program (Etiópia - Kibre Mengis),
 Sociálne centrum pre dievčatá ulice (Keňa - Eldoret),
 Dom pre HIV pozitívne siroty (Kambodţa - Sihanokwile),
 Dom pre deti s postihnutím ( Arménsko - Spitak),
 Dom pre bezprizorné deti ( Rusko - Buţarevo).

Tento kurz bol pôvodne trojdňový, neskôr bol rozšírený o ďalší deň zvyčajne uskutočňoval
na jar a na jeseň. V súčasnosti sa realizuje podľa potreby projektov a takisto záujmu
participujúcich účastníkov/čok.
eRko
eRko vysiela do krajín s nízkymi alebo strednými príjmami uţ niekoľko rokov v rámci akcie
"Dobrá novina" najmä dobrovoľníkov/čky na trojmesačné a deväťmesačné pobyty. Aj napriek
tomu ţe sa nejedná o profesionálnych pracovníkov/čky, eRko neberie ich prípravu na ľahkú
váhu. Dobrovoľníkov/čky pripravuje formou troch víkendových stretnutí s človekom
zodpovedným za daný projekt – ten má aj najviac informácií od miestneho projektového
partnera a s uchádzačmi sa stretáva aj individuálne. Súčasťou prípravy sú praktické
informácie o krajine – čo tam dobrovoľníkov/čky skutočne môţe stretnúť. Pripravujú ich
ľudia, ktorí väčšinou uţ takú skúsenosť absolvovali a snaţia sa im sprostredkovať čo najviac
reálií.
Program GLEN (Global Education network of Young Europeans)
GLEN je medzinárodný program, ktorého hlavným cieľom je príprava mladých ľudí pre
rozvojovú spoluprácu a vzdelávanie prostredníctvom trojmesačných študijno-pracovných
pobytov v Ázii, Afrike alebo juhovýchodnej Európe. Po získaní tejto skúsenosti sa mladí
Európania stávajú súčasťou rozvojového vzdelávania vo svojej vlastnej krajine a v Európe.
Od roku 2008 má svoju pobočku aj na Slovensku (v rámci programov organizácie Tabita).
GLEN má prepracovaný systém dlhodobej prípravy a vysielania dobrovoľníkov/čky. Pre
slovenské podmienky asi najzaujímavejším a najviac inšpiratívnym momentom je, ţe s
dobrovoľníkmi/čkami sa pracuje nie len vo fázach prípravy, teoretického a praktického
vzdelávania pred samotnou misiou , ale aj po návrate z nej, keď sú dobrovoľníci/čky
zaškoľovaní a monitorovaní aj v tom ako spracovávať získané zručnosti, ako o nich
referovať, ako si obnovovať poznatky a skúsenosti. Príprava je vnímaná ako nekončiaci sa
cyklus, nie ako proces, ktorý je jednorazový.
Príprava rozvojových a humanitárnych pracovníkov/čok sa teda u nás dostáva pomaly do
povedomia viacerých organizácií, a začína sa o nej viac a viac diskutovať.
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2.2. HUMANITÁRNA A ROZVOJOVÁ PROBLEMATIKA V SÚČASNÝCH
AKADEMICKÝCH PROGRAMOCH 7
Vývoj vzdelávacích aktivít v oblasti humanitárnej a rozvojovej problematiky na vysokých
školách od roku 2005 bol iniciovaný prevaţne mimovládnym sektorom a v niekoľkých
prípadoch vzdelávacími inštitúciami. Na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity v Trnave začali v roku 2005 prednášať v odbore sociálna práca voliteľný predmet
Základy humanitárnej a rozvojovej pomoci. Na Pedagogickej fakulte UK, alebo Fakulte
medzinárodných vzťahov EU v roku 2006 vznikli povinne voliteľné predmety zamerané na
rozvojovú problematiku. Prednášajúcimi na týchto predmetoch boli spravidla zástupcovia
MVO. Z tohto dôvodu sa kládol dôraz na praktické zameranie výučby, interaktívne
vzdelávanie a v niektorých prípadoch aj neformálne vzdelávacie metódy.
V súvislosti so sieťovaním a budovaním kapacít sa zrealizovali 3 medzinárodné vedecké
konferencie, ktoré vytvárali priestor pre odbornú výmenu názorov medzi akademikmi,
zástupcami mimovládneho sektora a MZV SR v oblasti rozvojovej problematiky. Prvou
iniciatívou a snahou o systematickú koordináciu aktivít v oblasti rozvojového vzdelávania
na vysokých školách bolo vytvorenie expertnej pracovnej skupiny pre rozvojové vzdelávanie
na VŠ, kde sa počas jedného roka stretávali zástupcovia MVO, MZV SR a vysokých škôl.
V súčasnosti existuje na vysokých školách a univerzitách nasledujúca ponuka výučby, ktorá
má vzťah k rozvojovej a humanitárnej problematike:
Predmety povinného charakteru:
 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre - Geopolitika a globalizačne procesy
 Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v odbore
verejné zdravotníctvo - Tropické verejné zdravotníctvo
Voliteľné predmety:
 Univerzita Komenského v Bratislave, Európske štúdia na Fakulte sociálnych a
ekonomických vied - Európa a medzinárodná migrácia, Úloha MVO v rozvojovej
spolupráci
 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov - Humanitárna a rozvojová pomoc, Medzinárodná ochrana
ľudských práv
 Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Európske a globálne
dimenzie, Výchova k ľudským právam, Multikultúrna výchova
 Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor
sociálna práca a verejné zdravotníctvo - Základy humanitárnej a rozvojovej pomoci
I.,II., Tropické verejné zdravotníctvo, Sociálna práca so ţiadateľmi o azyl,
Charitatívna a misijná práca, Chudoba, Výchova k tolerancii, Rodové štúdiá,

7

Pouţité z materiálu: Stratégia pre rozvojové vzdelávanie SR na roky 2010 - 2015.
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Sociálno-psychologické výcviky (komunikácia), Sociálna práca v treťom sektore,
Terénna sociálna práca, Etnické minority
Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave, Fakulta ekonómie a podnikania Obchod a rozvoj
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Medzinárodná rozvojová pomoc a spolupráca, Ekonomika rozvojových štátov
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre - Moderné politické teórie,
Enviromentalizmus
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety v Bratislave, Fakulta
misijnej práce a tropického zdravotníctva, študijný program Misijná a charitatívna
práca - Zdravoveda pre misijnú prácu, Kultúrna a sociálna antropológia, Teória
charitatívnej práce, Etnické minority, Medzinárodné právo, Humanitárna pomoc,
Medzikultúrne vzťahy, Terénna sociálna práca, Sociálny projekt, Dobrovoľníctvo a
tretí sektor, Verejné zdravotníctvo pre misijnú prácu, Rozvojová činnosť, Tropické
ochorenia

Predmety na univerzitách a vysokých školách sú väčšinou voliteľné. Dôvodom pre nízky
záujem zo strany VŠ akreditovať predmety zamerané na rozvojovú a humanitárnu
problematiku ako povinné je najmä nedostatok garantov predmetu. Napriek tomu predmety
s touto problematikou sa vyučujú na viacerých vysokých školách na Slovensku.
Pravdepodobne ide o dopyt zo strany študentov a preto sa uplatňuje v najjednoduchšej
forme za pomoci externých lektorov a prednášajúcich v rámci voliteľných predmetov.
Spolupráca medzi VŠ a MVO existuje najmä v rámci prednáškových aktivít, resp. formou
pracovných stáţí v MVO pre študentov alebo ponuky vzdelávacích kurzov na prípravu
študentov do rozvojovej praxe. Táto spolupráca sa ukázala ako veľmi efektívna a väzby
medzi študentmi, organizáciami a inštitúciami sa darí vo viacerých prípadoch udrţiavať aj
po ukončení štúdia na VŠ, či uţ vo forme dobrovoľníckej činnosti, alebo v zamestnaneckom
pomere. V dôsledku nesystematického financovania však aktivity MVO nemajú trvalý
charakter a spravidla sa realizujú v nepravidelných a krátkodobých intervaloch. Dôsledkom
toho je, ţe ak študenti prejavia na základe týchto iniciatív a aktivít záujem o rozvojovú a
humanitárnu problematiku, neexistujú moţnosti ako tieto vedomosti a schopnosti na
Slovensku systematicky rozvíjať.

2.2.1. PRÍKLADY PREDMETOV REALIZOVANÝCH V RÁMCI
FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA PRE CIEĽOVÚ SKUPINU VYSOKÉ ŠKOLY
A UNIVERZITY 8
V nasledujúcej časti uvádzame príklady vybraných predmetov, ktoré boli zaradené do
študijných plánov jednotlivých vysokých škôl s ich podrobnejším popisom.

8

Pouţité z materiálu: Príprava pracovníkov vysielaných v programoch rozvojovej a humanitárnej pomoci.
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Vybrané predmety poskytujú základné teoretické informácie o krajinách s nízkymi a
strednými príjmami a realizovanej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci a
pokrývajú najmä tieto oblasti:
 terminológiu danej problematiky,
 základné princípy humanitárnej a rozvojovej práce,
 charakter a formy humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce,
 cieľové skupiny a krízové oblasti humanitárnej a rozvojovej práce,
 popis činnosti medzinárodných a domácich humanitárnych a rozvojových organizácií,
 slovenskú oficiálnu rozvojovú pomoc,
 miléniové rozvojové ciele,
 problematiku grantov a prípravy projektov.
Jedná sa o nasledujúce predmety:
Základy humanitárnej a rozvojovej pomoci I., II.
Trnavská Univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra sociálnej práce,
Študijný odbor: Sociálna práca, Študijný program: sociálna práca, denné štúdium, 2. stupeň
(magisterský), 1. ročník. Predmet vyučuje PhDr. Lenka Fabianová, PhD. (V súčasnosti sa
vyučuje v rámci vybraných prednášok)
Cieľ predmetu:
Priblíţiť študentom problematiku humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce a pripraviť
ich tak na moţné osobné zaangaţovanie sa do problematiky.
Stručný sylabus predmetu:
1. Úvod do problematiky humanitárnej pomoci, terminológia.
2. Ciele a princípy poskytovania humanitárnej pomoci.
3. Hromadné nešťastia a katastrofy.
4. Obete humanitárnych katastrof .
5. Pripravenosť humanitárneho pracovníka.
6. Rozvojová spolupráca.
7. Formy poskytovania rozvojovej pomoci.
8. Oficiálna rozvojová pomoc SR.
9. Medzinárodné a domáce humanitárne/rozvojové organizácie.
10. OSN a jeho agentúry.
11. Červený kríţ a Červený polmesiac.
12. Platforma mimovládnych rozvojových organizácií.
13. Miléniové ciele.
14. Fair Trade.
15. Detská úmrtnosť v krajinách 3.sveta, spôsoby riešenia problematiky.
16. Príprava rozvojového projektu.
17. Odborná diskusia s pozvaným hosťom.
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Humanitárna pomoc I., II.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety v Bratislave, Fakulta misijnej
práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II., Študijný odbor: Sociálna práca, Študijný
program: Charitatívna a misijná práca, Bratislava, externé štúdium, 1. stupeň (bakalársky)
/ 2. stupeň (magisterský), 3. ročník / 2. ročník. Predmet vyučuje Mgr. Patrik Košický / prof.
MUDr. Juraj Benca, PhD.
Cieľ predmetu:
Študent bude oboznámený s humanitárnou pomocou, jej princípmi, charakterom, cieľom,
cieľovými skupinami a grantovým systémom získavania prostriedkov. Predmet je zameraný
najmä na humanitárnu pomoc v krajinách s nízkymi a strednými príjmami s perspektívou
prechodu na rozvojovú spoluprácu s implementáciou lokálnych pracovníkov.
Stručný sylabus predmetu:
1. Princípy a charakter humanitárnej pomoci.
2. Cieľové skupiny, humanitárnej pomoci, krízové oblasti.
3. Racionálne poskytovanie humanitárnej pomoci.
4. Organizácia projektu humanitárnej pomoci, logistika.
5. Grantová problematika, vedenie projektu.
6. Príprava rozvojového projekt.
Rozvojová pomoc
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety v Bratislave, Fakulta misijnej
práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II., Študijný odbor: Sociálna práca, Študijný
program: Charitatívna a misijná práca, Bratislava, externé štúdium, 2. stupeň
(magisterský), 2. ročník. Predmet vyučuje Ing. Marián Čaučík.
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je dať študentom základné vedomosti z histórie a súčasnosti,
trendov v oblasti rozvojovej spolupráce vo svete i na Slovensku. Špecifickým cieľom je
oboznámiť študentov s konkrétnymi projektmi rozvojovej spolupráce slovenských
organizácií a na ich príklade ozrejmiť princípy, ktoré vedú k úspešnej realizácii
rozvojových projektov.
Sylabus predmetu:
1. Rozvoj, rozvojová politika, rozvojové vzdelávanie – základné pojmy.
2. Historický prierez vzťahov Sever – Juh.
3. Základné problémy rozvoja.
4. Rozvojová a misijná práca.
5. Rozvoj a chudoba.
6. Miléniové rozvojové ciele.
7. Globalizácia.
8. Rozvoj a médiá.
9. Rozvojová politika na Slovensku.
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10. Rozvojové mimovládne organizácie na Slovensku a vo svete.
11. Príklady rozvojových projektov.
12. Rozvoj a jeho perspektívy.
Od júna 2009 sa realizuje z finančných prostriedkov slovenskej oficiálnej rozvojovej
pomoci SLOVAK AID projekt zameraný na globálne rozvojové vzdelávanie na slovenských
vysokých školách. V tomto projekte sú zastúpené viaceré mimovládne organizácie a vysoké
školy. V súčasnosti rozširuje spoluprácu s:


Fakultou ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva, kde bol v
akademickom roku 2009/2010 zaloţený predmet:
Obchod a rozvoj
Predmet sa zaoberá nasledujúcimi témami:
 Obchod a rozvoj
 Fair Trade
 Obchodná politika rozvojových krajín
 Rozvojová pomoc v praxi - Keňa a Kazachstan
 Zodpovedné podnikanie
Predmet vyučuje Mgr. Ivana Raslavská, PhD.



Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, kde bol v
akademickom roku 2009/2010 zaloţený predmet:
Úloha MVO v rozvojovej spolupráci
Predmet sa zaoberá nasledujúcimi témami:
 Charakteristiky rozvojového sveta a socio-ekonomické indikátory rozvojových
oblastí
 Medzinárodné inštitúcie, rozvoj a rozvojová spolupráca
 Úloha MVO v humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráci
 Príprava rozvojového projektu
 Úloha Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
 Práca v teréne
Predmet vyučuje Mgr. Ivana Raslavská, PhD.



a pokračuje v spolupráci s Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
Bratislave, kde bol v akademickom roku 2006/2007 v rámci projektu Rozvojová pomoc
za podpory Regionálneho centra Rozvojového programu Organizácie spojených národov
z finančných prostriedkov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci (SLOVAK AID)
zaloţený predmet:
Medzinárodná rozvojová pomoc a spolupráca
Ekonomická Univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, Študijný odbor:
Medzinárodné ekonomické vzťahy, Študijný program: Hospodárska diplomacia, 2.
14
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stupeň vysokoškolského štúdia (inţinierske štúdium), 1. ročník. Predmet vyučuje Mgr.
Ivana Raslavská, PhD.
Ciele predmetu:
Cieľom „Rozvojovej pomoci a spolupráce“ je poskytnúť študentom dostatočný teoretický
základ z pohľadu akademickej pôdy a zároveň im ukázať praktické pôsobenie. Študenti
sa oboznámia s problematikou krajín s nízkymi a strednými príjmami v kontexte
medzinárodných vzťahov, resp. svetového hospodárstva a medzinárodných rozvojových
priorít. Prvoradým zámerom je aby si osvojili základné teoretické vedomosti
o krajinách s nízkymi a strednými príjmami a realizovanej rozvojovej spolupráci.
Zároveň bude vytvorený priestor na to, aby študenti mohli nadobudnuté vedomosti
konfrontovať v diskusiách na tému rozvojovej spolupráce s odborníkmi z danej oblasti.
Cieľom je vytvoriť vhodné študijné podmienky na budovanie teoretických základov
a motivovať študentov k ich osobnej zainteresovanosti. Súčasťou vyučovacieho procesu
je aj príprava konkrétneho projektu, v rámci ktorého budú študenti hľadať riešenie
daných rozvojových problémov na základe stanovených kritérií.
Po úspešnom ukončení celého vyučovacieho procesu študenti budú schopní:
1. vymedziť hlavné pojmy späté s rozvojovou spoluprácou a krajinami s nízkymi a
strednými príjmami,
2. rozpoznať rozdiely medzi rozvojovou spoluprácou a humanitárnou pomocou,
3. orientovať sa v inštitucionálnej štruktúre rozvojovej spolupráce,
4. analyzovať súčasný stav poskytovania rozvojovej spolupráce,
5. identifikovať ľudskoprávne súvislosti rozvojovej spolupráce,
6. porovnať postavenie slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci s ostatnými štátmi
rozvinutého sveta,
7. definovať environmentálne a globálne aspekty rozvojovej spolupráce.
Sylabus predmetu:
1. Charakteristika krajín s nízkymi a strednými príjmami a socio-ekonomické
špecifiká jednotlivých regiónov.
2. Charakteristika rozvojovej spolupráce a činnosť medzinárodných organizácií
v oblasti rozvojovej spolupráce.
3. Rozvojová spolupráca EÚ.
4. Slovenská oficiálna rozvojová pomoc.
5. Úloha mimovládnych organizácií pri poskytovaní rozvojovej spolupráce.
6. Úloha dobrovoľníkov v humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráci.
7. Fair Trade.
8. Environmentálne a ekologické aspekty rozvojovej spolupráce.
9. Prípadová štúdia – Ľudské práva na Kube.
10. Rozvojová spolupráca realizovaná v Latinskej Amerike.
11. Prípadová štúdia subsaharská Afrika – Podpora podnikania ţien v Keni.
12. Prezentácia projektov.
13. Prezentácia projektov a hodnotenie.
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Prehľad o aktivitách globálneho rozvojového vzdelávania je moţné nájsť na stránke
www.rozvojovevzdelavanie.sk, kde sú dostupné rôzne zaujímavé materiály na túto tému a
kde sa môţete dostať okrem iného aj ku krátkemu manuálu pre budúcich
dobrovoľníkov a profesionálnych humanitárnych a rozvojových pracovníkov, ktoré
vydalo vydavateľstvo Ekonóm pre OZ Človek v ohrození v rámci projektu Globálna dimenzia
na vysokých školách a ktorého autormi sú: Nora Beňaková, Marcela Ondeková a Ivana
Raslavská.

2.3.HUMANITÁRNA A ROZVOJOVÁ PROBLEMATIKA V INÝCH
PROGRAMOCH 9
„Globálna dimenzia na vysokých školách“ (OZ Človek v ohrození)
Hlavným zámerom projektu bolo skvalitnenie výučby v oblasti rozvojovej problematiky na
FMV EU v Bratislave a rozšírenie doterajších skúseností FMV EU aj na ďalšie slovenské
univerzity. V rámci projektu sa uskutočnila medzinárodná konferencia „Rozvojová pomoc a
spolupráca 2008“. V rámci projektu sa zaviedla výučba voliteľného predmetu na FMV EU
„Medzinárodná rozvojová pomoc a spolupráca“ na báze interaktívnych metód a účastí
prednášajúcich z praxe . Študenti pracovali na príprave návrhov rozvojových projektov v
spolupráci s expertmi/konzultantmi z mimovládnych rozvojových organizácií. V priebehu
projektu sa uskutočnil seminár pre vysokoškolských pedagógov pod názvom „Globálna
dimenzia na vysokých školách“.
„Vzdelávanie o rozvojovej pomoci“ (Nadácia Pontis)
Zámerom projektu bolo zvýšenie porozumenia téme rozvojovej spolupráce, zvýšenie
povedomia a podpora vzniku masy kriticky mysliacich univerzitných študentov a
slovenských univerzít v problematike rozvojovej spolupráce. V projekte boli pripravené
materiály o rozvojovej spolupráci pre univerzity a študentov, realizovalo sa 15 prednášok o
rozvojovej spolupráci na 5 slovenských univerzitách (UK Bratislava, UCM Trnava, UKF
Nitra, UMB Banská Bystrica, UPJŠ Prešov) celkovo pre 280 študentov. V rámci „Zimnej
školy o rozvojovej pomoci“ prebiehala diskusia s účastníkmi na tému ľudských práv a
zahraničnej politiky. Pripravila sa súťaţ o najlepšiu esej v problematike rozvojovej
spolupráce.
„Kde končí náš svet?“ (Centrum pre európsku politiku)
Projekt priniesol základné informácie o potrebe rozvojovej spolupráce, , o jej štruktúre,
postavení a prioritách Slovenska v tejto oblasti ako aj skúsenosti konkrétnych organizácií,
ktoré uţ rozvojové projekty realizovali. Uskutočnila sa medzinárodná konferencia
„Interkultúrny dialóg a rozvojová pomoc“ a na trinástich fakultách slovenských univerzít a
vysokých škôl sa uskutočnili prednášky o najdôleţitejších faktoch z oblasti rozvojovej
spolupráce vo svete a aktivitách SR v tejto oblasti.

9

Pouţité z materiálu: Stratégia pre rozvojové vzdelávanie SR na roky 2010 - 2015.
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„Rozvojové programy v krajinách v konflikte“(Partners for Democratic Change
Slovakia)
Cieľom projektu bolo vzdelávanie v špecifickej oblasti „predchádzaní konfliktov v
rozvojových krajinách“. V rámci projektu boli uskutočnené 2 kurzy pod názvom „Riešenie a
transformácia konfliktov v kontexte rozvojovej pomoci“. Projekt bol zameraný hlavne na
študentov vysokých škôl Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK ale aj študentov iných
škôl. Boli usporiadané odborné semináre o udrţovaní mieru, európskej sieti občianskej
mierovej sluţby, bezkonfliktnej transformácii Afganistanu a „Jesenná škola o rozvoji a
zmene“. Pre pracovníkov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety bol
usporiadaný tréning trénerov pod názvom „Moţnosti rozvojových intervencií v kontexte
konfliktu“.
„Migranti medzi nami“ (Nadácia Milana Šimečku)
Projekt mal ambíciu zvýšiť verejnú angaţovanosť študentov vysokých škôl v téme migrácia.
Problematika migrácie nie je často diskutovaná, nie sú známe problémy migrantov na
Slovensku a poznanie globálnych súvislostí tohto problému. Projekt uskutočnil „Týţdeň
verejných podujatí“, „Týţdeň nových menšín“, bola pripravená súťaţ esejí o rozvojovej
spolupráci a zostavený Globálny spravodaj.

2.3.1. PRÍKLADY AKTIVÍT VO VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH
PROGRAMOCH V OBLASTI ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE A
HUMANITÁRNEJ POMOCI 10
Ako príklad konkrétnych vzdelávacích aktivít uvádzame príklady k projektom "Vzdelávanie
o rozvojovej pomoci" Nadácie Pontis a „To act you have to know“ organizácie Partners for
Democratic Change Slovakia.
Zimná škola o rozvojovej pomoci
Nadácia Pontis v dňoch 26. februára – 1. marca 2010 pripravila v Banskej Štiavnici Zimnú
školu o rozvojovej pomoci. Zúčastnilo sa na nej 35 študentov a zamestnancov vysokých
škôl. Cieľom Zimnej školy bolo novou a netradičnou formou prehĺbiť záujem a aktivizmus
Slovákov o tému rozvojovej spolupráce. Naviac 10 vybraní účastníci mali moţnosť
absolvovať stáţ v slovenských organizáciách a inštitúciách pracujúcich v oblasti rozvojovej
spolupráce.
Okrem bliţšieho oboznámenia sa s chápaním rozvojovej spolupráce z pohľadu donorských
a pomoc prijímajúcich krajín sa účastníci mali moţnosť dozvedieť o konkrétnych regiónoch
a rozvojových projektoch, vyskúšať si prípravu projektu a bliţšie sa spoznať s odborníkmi
venujúcimi sa rozvojovej spolupráci. Program zahŕňal nasledujúce témy:
 Slovensko – krajina, ktorá pomáha

10

Pouţité z materiálu: Príprava pracovníkov vysielaných v programoch rozvojovej a humanitárnej pomoci.

17

6/30/2011











Miléniové rozvojové ciele a socio-ekonomický rozvoj Slovenská a európska
rozvojová pomoc
Humanitárna pomoc
Východná Európa
Afrika
Stredná Ázia
Balkán
Ľudské práva v kontexte rozvojovej pomoci
Fair-trade
Návrh projektu, jeho vyhodnotenie a diskusia

Zimnú školu o rozvojovej pomoci pripravila Nadácia Pontis v rámci projektu Vzdelávanie
o rozvojovej pomoci. Projekt finančne podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z prostriedkov Slovak Aid.
Jesenná škola o rozvoji a zmene: Rozvojová práca a konflikty
Uţ niekoľko rokov organizuje organizácia Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS)
Jesennú školu o rozvoji a zmene. Hlavnou témou sú úvahy o nenásilnej transformácii
konfliktov a princípoch rozvoja a zmeny nielen z pohľadu teórií, ale aj z pohľadu praxe
rôznych rozvojových projektov. Vďaka viacerým skúseným hosťom z projektov slovenských
rozvojových organizácií sa dotýkajú rôznych aspektov rozvoja. Jesenná škola je súčasťou
projektu „To act you have to know“, ktorý je financovaný Európskou komisiou a taktieţ
podporovaný SlovakAid. Vedúcim partnerom projektu je česká humanitárna a rozvojová
organizácia Člověk v tísni.
Jesenná škola predstavuje moţnosť intenzívneho a zároveň aj dlhodobejšieho vzdelávania
pre vysokoškolských študentov, ktoré je spestrené skúsenými hosťami. Je určená
študentom denného štúdia, ktorí majú záujem o témy nenásilných zásahov do konfliktov,
rozvoja a zmeny.
Témy, ktorými sa Jesenná škola zaoberá sú napríklad:
 zmena a rozvoj - vymedzenie pojmov, aktérov a moţnosti narábať s nimi,
 prelínanie kultúr - medzikultúrna komunikácia/dialóg v práci pri nenásilnom riešení
konfliktov a v rozvojovej pomoci,
 rozvoj ako transformovanie konfliktov – prevencia a riešenie konfliktov,
 rozvoj ako rozhodovanie o sebe - rôzne prístupy k demokracii, šírenie demokracie ako
nástroj rozvoja,
 rozvoj ako pomoc „zvonku“- treťostranné intervencie, moţnosti a limity stimulovania
rozvoja,
 rozvojová práca v kultúrne odlišnom prostredí, v situáciách po násilných konfliktoch,
ekonomickými nástrojmi- skúsenosti z praxe,
 simulácie rôznych situácií stretov, konfliktov a ich analýza.
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Do programu jesennej školy v roku 2009 boli zaradené nasledovné okruhy:
 Medzikultúrna komunikácia, Konflikty a prelínanie kultúr
 Civilné/občianske intervencie v konfliktoch
 Rozvojová pomoc a konflikty
 "Teror v mysli božej" - Náboţensky motivované násilie
Program bol veľmi vhodne popretkávaný rôznymi simulačnými cvičeniami, ako:
 RU-FA RU-FA (simulačné cvičenie + diskusia s analýzou záznamu),
 Ruritánia a Graustarkia (simulácia medzinárodného vyjednávania),
ako aj vedomostnými cvičeniami, pri ktorých mohli účastníci získať netradičné ceny.
A nechýbali ani zaujímaví hostia, ktorí sa s účastníkmi podelili o ich cenné skúsenosti:
 Palo Makýš (Sri Lanka po tsunami),
 Kajo Zbořil (Rozvojová pomoc v Čečensku),
 Juraj Jančovič a Lenka Fabianová (Skúsenosti s rozvojovou prácou v subsaharskej
Afrike).
Po absolvovaní tejto jesennej školy vedenej
trénermi organizácie PDCS Dušanom
Ondrušekom a Jánom Mihálikom sa pokračovalo v diskusiách na danú tému počas ďalších 2
stretnutí, kde si PDCS pozvalo zaujímavých hostí: Zuzanu Fialovú a Máriu Čiernu.
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3. ANALÝZA VZDELÁVACÍCH POTRIEB V
OBLASTI ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE
A HUMANITÁRNEJ POMOCI NA SLOVENSKU
V tejto kapitole sme sa snaţili analyzovať vzdelávacie potreby v oblasti rozvojovej
spolupráce a humanitárnej pomoci a k tomu sme prizvali do diskusie organizácie
a inštitúcie, ktoré sa týmto aktivitám venujú, aby sme spolu s nimi hľadali obsahy, spôsoby
a mechanizmy, ktorými by sa malo vzdelávanie v tejto oblasti uberať.
Analýzu potrieb sme realizovali najmä prostredníctvom workshopu. Oslovili sme mnohých
aktérov, ktorých aktivity súvisia s oblasťou rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci,
najmä zástupcov so sféry slovenských ale aj medzinárodných mimovládnych organizácií, ale
aj ministerstiev zahraničných vecí a školstva, niekoľkých vzdelávacích inštitúcií na
Slovensku a v Českej republike ako aj ďalšie inštitúcie. Workshop bol vedený zástupcom
nášho partnera v projekte - Royal Tropical Institute z Holandska (Ankie van den Broek) za
účasti zástucu druhého partnera v projekte - Horizont 3000 z Rakúska (Peter PoberLawatsch). Tento aspekt nám poskytol nezainteresovaný pohľad a veľmi cennú spätnú
väzbu.
Oblasťami, ktorými sme sa na workshope zaoberali boli:
 kompetencie rozvojových a humanitárnych pracovníkov,
 obsah vzdelávania v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci,
 potenciálna cieľová skupina takýchto vzdelávacích aktivít, ako aj
 predpokladané ďalšie smerovanie takýchto aktivít na Trnavskej univerzite.

3.1. KOMPETENCIE ROZVOJOVÝCH A HUMANITÁRNYCH
PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK
O kompetenciách rozvojových a humanitárnych pracovníkov a pracovníčok sa uţ na
Slovensku viac krát diskutovalo. V nasledujúcej podkapitole uvádzame závery, ktoré
vyplynuli z diskusií pracovnej skupiny k projektu Príprava pracovníkov vysielaných v
programoch rozvojovej a humanitárnej pomoci. Tento materiál sme v správe pouţili z toho
dôvodu, ţe poskytuje všeobecnejší nadhľad do problematiky a poslúţi ako vhodný úvod k
nasledujúcim zisteniam, ktoré vyvstali v rámci workshopu, ktorý bol zrealizovaný v marci
2011 a v rámci ktorého boli do diskusie prizvaní aktéri pôsobiaci v tejto oblasti na
Slovensku.
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3.1.1. DOTERAJŠIA ANALÝZA KOMPETENCIÍ 11
Z diskusií pracovnej skupiny k projektu Príprava pracovníkov vysielaných v programoch
rozvojovej a humanitárnej pomoci vyplynulo, ţe ţiadny akokoľvek sofistikovaný vzdelávací
program nemôţe byť univerzálny a nemôţe mať ambíciu pripraviť rozvojových a
humanitárnych pracovníkov a pracovníčky na všetky aspekty kompetencií, ktoré budú
potrebovať vo svojej praxi. Navyše proces prípravy má podobu celoţivotného vzdelávania a
celoţivotného profesionálneho rastu, takţe okrem prípravy, ktorá predchádza pôsobenie
pracovníka v teréne, sú potrebné aj iné podoby jeho ďalšej profesionálnej podpory v podobe
koučovania, supervízie a intervízie a tieţ samoštúdia a členstva v neformálnych samoorganizovaných spoločenstvách, ktoré zdruţujú záujemcov o ďalší profesionálny rast
napríklad v podobe „komunít praxe“ (communities of practice).
Napriek potrebe špecializovaného vzdelávania a špecializovanej prípravy existuje zhoda na
tom, ţe potrebné kompetencie moţno deliť na úrovne (minimálne a nadstavbové) a ţe
povedľa špecifických kompetencií existujú aj univerzálne kompetencie, ktoré majú
„prierezový“ charakter, t.j. ich kultivovanie je potrebné pre všetkých rozvojových a
humanitárnych pracovníkov a pracovníčky bez ohľadu na charakter ich činnosti a región, v
ktorom budú pôsobiť.
Kompetencie potrebné pre fungovanie humanitárnych a rozvojových pracovníkov a
pracovníčok je teda moţné deliť na dve úrovne:
1. Minimálne kompetencie, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre krátkodobú efektívnu
jasne zadanú prácu v rámci humanitárneho či rozvojového projektu. Bez
prítomnosti/dosiahnutia týchto kompetencií u pracovníka/čky, ktorý sa vyberá na misiu,
hrozí, ţe jeho málo kompetentné pôsobenie (i keď moţno s dobrým úmyslom) spôsobí škody.
Príkladom minimálnych kompetencií by mala byť:
 znalosť medzinárodného jazyka (ktorým sa moţno dohovoriť v regióne pôsobenia),
 schopnosť pracovať v tíme,
 organizačné schopnosti,
 technické ovládanie profesie alebo profesionálnej činnosti, v ktorej bude pracovník
pôsobiť,
 základné poznatky o charaktere humanitárnej či rozvojovej práce,
 skúsenosť s plánovaním a postupnosťou krokov v rámci projektového cyklu,
 základné porozumenie činnostiam v rámci rozpočtu daného projektu,
 schopnosť komunikácie v odlišnom kultúrnom prostredí,
 základné bezpečnostné pravidlá a pod.
2. Dodatočné alebo nadstavbové kompetencie. Ide o také predpoklady pre rozvojovú či
humanitárnu prácu, ktoré sa vyţadujú hlavne pri dlhodobejšom cielenom pobyte v teréne so
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Pouţité z materiálu: Príprava pracovníkov vysielaných v programoch rozvojovej a humanitárnej pomoci.
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samostatnou zodpovednosťou pracovníka/pracovníčky. Nadstavbové kompetencie sú vo
veľkej miere prehĺbením minimálnych kompetencií o ďalšie úrovne napríklad:
 nielen základné porozumenie projektovému cyklu a plánovaniu činností, ale aj
schopnosť samostatne vytvárať nové projekty a plánovať dlhodobejšie intervencie,
alebo
 nielen základné poznatky o charaktere rozvojovej práce, ale aj širšie porozumenie
konceptom a prístupom rozvojového a humanitárneho pôsobenia, alebo
 nielen oboznámenie sa so situáciou, ale aj schopnosť samostatne mapovať situáciu a
interpretovať jej dôsledky na činnosť a pod.
Prierezové kompetencie (a zodpovedajúce témy prípravy pracovníkov): V pracovnej
skupine sa tieţ dlho diskutovalo, čo patrí medzi „prierezové“ kompetencie, potrebné pre
výkon takýchto činností. Pod prierezovými kompetenciami sme rozumeli také kompetencie,
ktoré sú univerzálne potrebné pre vysielaných pracovníkov a pracovníčky bez ohľadu na to,
akú profesiu idú vykonávať, do akého regiónu/krajiny sú vyslaní, či ako je postavený ich
projekt.
Nakoniec pracovná skupina dospela k štyrom najdôleţitejším okruhom prierezových
kompetencií, ktoré v súčasnej príprave často nebývajú dostatočne pokryté. Práve im by sa
mala venovať zvýšená pozornosť v prakticky ladených tréningových, alebo obdobných
participatívne postavených programoch. Jedná sa o nasledovné kompetencie:
 Citlivosť na kontexty v rozvojovej a humanitárnej práci
Koncepty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, rola pracovníkov/-čok,
osobná disponovanosť na prácu, mapovanie situácie a plánovanie intervencie,
evaluácia rozvojových/humanitárnych intervencií, etické dilemy v rozvojovej a
humanitárnej práci a pod.
 Medzikultúrna citlivosť a medzikultúrna komunikácia v rozvojovej a
humanitárnej práci
Konflikt kultúr v rozvojovej práci, prevencia a riešenie kultúrnych konfliktov,
medzikultúrna citlivosť v projektoch na základe príkladov skúseností s prácou s
menšinami a väčšinami v zahraničí a na Slovensku a pod.
 Citlivosť na konflikty v rozvojovej a humanitárnej práci
Aspekty analýzy konfliktov, analýzy kontextu a dopadov pomoci na konflikt,
dizajnovanie alternatív voči nevhodným intervenciám v projektoch, prístup “Do no
Harm”, a pod.
 Otázky bezpečnosti a zdravia v rozvojovej práci
Vyhodnocovanie rizika, bezpečnostné prístupy, kultúrne a situačné povedomie o
mieste pôsobenia, bezpečné správanie a reagovanie na bezpečnostné incidenty,
zdravotná príprava pre výjazdom, zdravie a hygiena v teréne, psychohygiena,
vyrovnávanie sa so stresom a pod.
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3.1.2. SÚČASNÉ POŢIADAVKY NA KOMPETENCIE ROZVOJOVÝCH A
HUMANITÁRNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK
Účastníci marcového workshopu
sa zamýšľali nad konkrétnymi poţadovanými
kompetenciami rozvojového alebo humanitárneho pracovníka, pričom zohľadňovali to, či sa
jedná o:
 humanitárneho alebo rozvojového pracovníka, ktorý nie je z cieľovej krajiny
s nízkymi alebo strednými príjmami,
 humanitárneho alebo rozvojového pracovníka, ktorý je z cieľovej krajiny s
nízkymi alebo strednými príjmami.
Takáto perspektíva nám umoţnila vnímať rozdiely v očakávaných kompetenciách
rozvojových alebo humanitárnych pracovníkov prichádzajúcich do cieľovej krajiny zo
zahraničia a pracovníkov pochádzajúcich z danej cieľovej krajiny.
Pre lepšiu prehľadnosť boli kompetencie rozdelené na 3 oblasti:
 manažérske kompetencie,
 technické kompetencie,
 komunikačné/kultúrne kompetencie.
Samozrejme ţe nebolo moţné sa vyhnúť situáciám, kedy sa jednotlivé kompetencie prelínali
v rámci určených oblastí, a prirodzene vznikli tzv. prienikové kompetencie, ktoré sa
nachádzali na rozhraní jednotlivých oblastí.
V rámci kompetencií rozvojového alebo humanitárneho pracovníka, ktorý nie je z cieľovej
krajiny s nízkymi alebo strednými príjmami boli vyzdvihnuté nasledujúce kompetencie
(zoradené podľa ich dôleţitosti):
 Manažérske kompetencie
 Vodcovské kompetencie
 Manaţment ľudských zdrojov (výber zamestnancov, náplň práce
zamestnancov, manaţovanie výkonnosti zamestnancov)
 Vedomosti o fundraisingových stratégiách
 Schopnosť budovania partnerstiev
 Flexibilita
 Organizácia ľudí s rozdielnym kultúrnym zázemím
 Prienikové kompetencie medzi manažérskymi a technickými kompetenciami
 Plánovanie aktivít
 Schopnosť realizácie analýzy potrieb
 Schopnosť participatívneho prístupu (monitorovanie a evaluácia)
 Projektový manaţment
 Fundraising
 Evaluácia
 Rozpočtovanie
 Dizajnovanie projektu
23
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 Merítka zodpovednosti (Transparentnosť)
 Schopnosť konzultácie
 Koučing
 Finančný manaţment
 Porozumenie grantovému systému
Technické kompetencie
 Písanie správ
 Šoférovanie auta s pohonom na všetky 4 kolesá
 Alokácia peňazí
 Základy účtovníctva
 Administratívne zručnosti
 Monitorovacie metódy
 Vzdelávacie zručnosti adaptované na miestne podmienky (sociálna práca,
verejné zdravotníctvo, účtovníctvo, poľnohospodárstvo, ekológia)
Prienikové
kompetencie
medzi
technickými
kompetenciami
a
komunikačnými/kultúrnymi kompetenciami
 Spolupráca/práca v tíme
 Šírenie výsledkov
Komunikačné/kultúrne kompetencie
 Kultúrny kontext (história, etnické skupiny a kmene, sociálna štruktúra,
štruktúra rodiny, konflikty, kultúrne nezhody)
 Politický a ekonomický kontext
 Jazykové zručnosti
 Kultúrna citlivosť (vnímanie cudzincov, ţien (rodové aspekty))
 Manaţment konfliktov
 Asertivita
 Vedomosti o dôleţitých aktéroch v danej komunite
 Schopnosť analyzovať situáciu v odlišnom kontexte
 Psychologické princípy komunikácie
 Rozdiely v komunikácii

V rámci kompetencií rozvojového alebo humanitárneho pracovníka, ktorý je z cieľovej
krajiny s nízkymi alebo strednými príjmami boli vyzdvihnuté nasledujúce kompetencie
(zoradené podľa ich dôleţitosti):
 Manažérske kompetencie
 Vodcovské kompetencie
 Organizácia ľudí
 Prienikové kompetencie medzi manažérskymi a technickými kompetenciami
 Analýza potrieb (kvantifikácia a prioritizácia potrieb komunity)
 Základy projektového manaţmentu
 Schopnosť participatívneho prístupu (monitorovanie a evaluácia)
 Finančný manaţment
 Advokácia a lobing
 Vytváranie partnerstiev
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 Mobilizácia zdrojov
Technické kompetencie
 Práca s PC
 Logistické kompetencie
 Účtovníctvo
 Šoférovanie
 Písanie
 Schopnosť viesť výskum
Prienikové
kompetencie
medzi
technickými
kompetenciami
komunikačnými/kultúrnymi kompetenciami
 Mobilizácia komunity
 Mediácia medzi NGO a miestnou komunitou
Komunikačné/kultúrne kompetencie
 Anglický a miestny jazyk
 Medzikultúrne povedomie a citlivosť
 Vedomosti o vzájomných globálnych závislostiach
 Pochopenie konceptu medzinárodného rozvoja
 Schopnosť spolupracovať na rozličných úrovniach v spoločnosti
 Neverbálne komunikačné zručnosti
 Znalosti miestnych zvyklostí
 Schopnosť adaptovať sa rozdielnemu pracovnému štýlu
 Otvorenosť k novým myšlienkam a prístupom
 Vedomosti o dôleţitých aktérov v danej komunite

a

Z uvedených informácií sme vytvorili želaný profesionálny profil:
 humanitárneho alebo rozvojového pracovníka, ktorý nie je z cieľovej krajiny s
nízkymi alebo strednými príjmami
 chápanie národného a medzinárodného systému rozvoja,
 poskytovanie vedenia / koučingu,
 vedomosti o projektovom manaţmente,
 vedomosti o administrácii projektu,
 vysoká úroveň technickej zručnosti v špecifickej oblasti, ktorá je adaptovaná
na miestne potreby,
 kultúrna citlivosť,
 pripravenosť sa učiť a delegovať právomoci.
 humanitárneho alebo rozvojového pracovníka, ktorý je z cieľovej krajiny s nízkymi
alebo strednými príjmami
 vedomosti o projektovom manaţmente a administrácii,
 nízka úroveň technickej kompetencie,
 schopnosť komunikovať v "medzinárodnom kontexte",
 pripravenosť sa učiť a participovať na zodpovednosti a riešeniach.
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So vzniknutých profilov vyplynuli rozdielne očakávania od pracovníkov/čok prichádzajúcich
zo zahraničia a pracovníkov/čok z cieľovej krajiny. Od pracovníkov/čok z cieľovej krajiny
nebola vyţadovaná vysoká úroveň technických kompetencií ako aj iných zručností.

3.2. OBSAH VZDELÁVANIA V OBLASTI ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE A
HUMANITÁRNEJ POMOCI
Súčasťou workshopu bolo aj získanie spätnej väzby na ţelaný obsah vzdelávania v oblasti
rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Výsledkom skupinovej práce boli nasledujúce
okruhy:
 Projektový manaţment (vrátane finančných záleţitostí)
 Vodcovstvo a vytváranie partnerstiev
 Socio-politické analýzy
 Interkulturálne kompetencie
 Globalizácia a postavenie globálnych inštitúcií
 Medzinárodná a národná rozvojová stratégia
 Komunitný rozvoj
 Komunikačný tréning
 verbálna / neverbálna komunikácia
 vzdelávacie zručnosti
 Mediálny tréning a advokácia
 Analýza a manaţment konfliktov
 Rozpočtovanie
 Bezpečnosť
 Rodové analýzy
 Prvá pomoc a starostlivosť o osobné zdravie
V súvislosti so zdravotníctvom vyvstali ešte dve témy:
 Zdravotné systémy
 Tropická medicína
a v rámci diskusie boli navrhnuté ďalšie témy, ktorými boli:
 Základy rozvojovej spolupráce
 Základy humanitárnej pomoci
 Geografický rozvoj (Ázia, Afrika a pod.)
Zo zvolených okruhov je zjavné, ţe pokrývajú široké spektrum tém, pričom svojim
zameraním prechádzajú od sociálnych, ekonomických a právnych vied (sociológia, etnológia,
medzinárodné vzťahy, politológia, psychológia, sociálna antropológia cez ekonómiu a
manaţment aţ po právo) cez prírodné vedy (geografia) aţ po zdravotníctvo (lekárske vedy,
ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo). Je nesporné ţe rozvojová spolupráca a
humanitárna pomoc sú multidisciplinárnymi oblasťami, pri ktorých je potrebné zohľadňovať
veľké mnoţstvo faktorov, a to práve z toho dôvodu, ţe sa uskutočňuje v špecifickom
prostredí. Z toho dôvodu si myslíme, ţe aj napriek moţným pokusom o striktnú špecializáciu
v tejto problematike, nebude moţné ju vnímať inak ak v jej celistvosti a komplexnosti.
26

6/30/2011

3.3. POTENCIÁLNA CIEĽOVÁ SKUPINA
Cieľová skupina, pre ktorú by malo byť vzdelávanie v oblasti rozvojovej spolupráce a
humanitárnej pomoci určené, je významným faktorom určujúcim jej celkové zameranie. Bez
zohľadňovania tohto faktu by nebolo moţné vytvoriť zmysluplné a hlavne efektívne
vzdelávacie aktivity. Z tohto dôvodu povaţujeme diskusie o cieľovej skupine ako veľmi
dôleţité.
O cieľovej skupine sa uvaţovalo v 2 rovinách a to podľa rozdelenia z pohľadu:
 sektorov
 profesií
Rozhodli sme sa na otázku cieľovej skupiny pozrieť z dvoch odlišných perspektív, a dúfali
sme, ţe kaţdá z nich nám poskytne rozdielny pohľad na cieľovú skupinu.
Z pohľadu sektorov boli do cieľovej skupiny zarátané nasledovné:
 Tretí sektor
 mimovládne organizácie,
 nadácie,
 cirkevné organizácie,
 Súkromný sektor
 ľudia, ktorí chcú zmeniť pracovné zameranie,
 firmy,
 Štátna sféra
 štátni zamestnanci,
 ľudia, podieľajúci sa na tvorbe politiky v tejto oblasti,
 Široká verejnosť
 jednotlivci,
 študenti hľadajúci uplatnenie v tejto oblasti,
 dobrovoľníci - profesionáli.
Z pohľadu profesií boli do cieľovej skupiny zarátané nasledovné:
 zdravotnícki pracovníci (vrátane epidemiológov a hygienikov),
 inţinieri (v oblasti stavebnej, infraštruktúrnej, počítačovej ...),
 sociálni pracovníci,
 misionári,
 právnici,
 odborníci na výţivu a poľnohospodárstvo,
 ekológovia a enviromentalisti.
Uvedomujeme si, ţe kaţdý sektor a aj profesia si vyţaduje odlišný prístup a takisto obsah
vzdelávania. Aj keď existujú tzv. prierezové kompetencie, ktoré sú vyuţiteľné v ľubovolnej
sfére či profesii, nebude podľa nášho názoru moţné, aby jediný vzdelávací program pokryl
potreby všetkých vyššie zmieňovaných sektorov a profesii. To nás privádza k poslednej
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podkapitole tohto materiálu, v ktorom je vyjadrené ţelané smerovanie Trnavskej univerzity
vo vzdelávaní v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

3.4. ŢELANÉ SMEROVANIE TRNAVSKEJ UNIVERZITY VO VZDELÁVANÍ
V OBLASTI ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE A HUMANITÁRNEJ POMOCI

Poslednou z aktivít, ktorá bola zrealizovaná v rámci workshopu bolo načrtnutie ţelaného
smerovania Trnavskej univerzity vo vzdelávaní v oblasti rozvojovej spolupráce a
humanitárnej pomoci. Na tomto mieste uvádzame niekoľko ideí, ako by sme chceli aby sa
vzdelávanie v tejto oblasti na Trnavskej univerzite vyvíjalo:
 Vytvoriť študijný program medzinárodných rozvojových štúdií
 Pripravovať ľudí na rozvojovú a humanitárnu prácu
 terénnych pracovníkov,
 koordinátorov projektov,
 ľudí podieľajúcich sa na tvorbe politiky v tejto oblasti.
 Poskytovať:
 krátkodobé kurzy (moduly),
 dlhodobé vzdelávanie.
 Spolupracovať s:
 mimovládnymi organizáciami a platformou MVRO,
 štátnymi inštitúciami (Ministerstvo školstva, Ministerstvo zahraničných vecí,
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, ...),
 inými univerzitami a vzdelávacími inštitúciami.
 Kombinovať:
 skúsenosti z terénu s akademickými vedomosťami.
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4. ZÁVER
Snahou tohto materiálu bolo vytvoriť obraz o súčasnej situácií vo vzdelávaní v oblasti
rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci na Slovensku. Ponúkol prehľad aktivít a
dokumentov, ktoré boli v tejto oblasti kľúčové a poukázal na kapacity, ktoré sa dajú v
budúcnosti rozvíjať a na ktorých sa dá stavať.
Taktieţ načrtol vzdelávacie potreby v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci,
akými kompetenciami by mal rozvojový alebo humanitárny pracovník disponovať, čo by
malo byť obsahom takéhoto typu vzdelávania a kto patrí do potenciálnej cieľovej skupiny
pre vzdelávanie v oblasti rozvojovej a humanitárnej problematiky.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za
akékoľvek pouţitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
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