


Zachytili ste, že práve 
prebieha Európsky rok 

rozvoja?



Čo sú to ER

● európske roky sú vyhlasované od 
roku 1983

● prvým bol Európsky rok malých 
podnikateľov a remeselníkov

● EÚ sa výberom špecifickej témy 
snaží podporiť debatu a dialóg medzi 
krajinami, ako aj vo vnútri krajín



ER v poslednom období



A ešte predtým...



K čomu to vlastne všetko 
je?



● zvýšiť povedomie o vybraných témach, podporiť 
debatu, zmeniť postoje ľudí

● EK vtedy poskytuje finančné zdroje na miestne, 
národné a medzinárodné projekty zamerané na 
danú tému

● ER vysiela silný politický signál “áno, na tomto 
chceme popracovať!”

● v niektorých prípadoch vďaka európskemu roku 
EK navrhla novú legislatívu v danej oblasti (u 
nás napr. zákon o dobrovoľníctve)



Prečo vyhlásila EÚ 
Európsky rok rozvoja?



Čo myslíte...

● … koľko ľudí dnes žije v extrémnej chudobe 
v porovnaní s rokom 1995? 2x viac, o 
polovicu menej, alebo rovnako veľa?

● … aká je dnes miera gramotnosti dospelých 
vo svete? 40 %, 60 % či 80 %?

● … koľkých rokov sa dnes v priemere 
dožívame na planéte? 50, 60 či 70?



Hans-Roslingov šimpanzí test
väčšina ľudí považuje za správnu tú najhoršiu 

odpoveď, pritom je to presne naopak

● dožívame sa 70 rokov, za posledných päť dekád 
nárast o 10 rokov - zdravotníctvo sa zlepšuje

● Až 84 % dospelých dnes vie čítať a písať - vo 50’s 
to bolo 36 %, v 80’s 56 percent - školstvo sa 
zlepšuje

● extrémna chudoba sa znížila o polovicu - sociálna 
situácia sa zlepšuje



Európsky rok rozvoja 2015

● prvýkrát je za prioritu ER vybraná téma zameraná (aj) 
smerom von, mimo EÚ

● tiež sa tento rok končia Miléniové rozvojové ciele, 
ktoré platili od roku 2000

● v roku 2015 sa tiež prijme nová rozvojová paradigma 
OSN - ciele k trvalo udržateľnému rozvoju

● mali by sme zmeniť chápanie rozvoja a rozvojovej 
spolupráce - týka sa to aj nás, nielen krajín 
globálneho Juhu

● aj my môžeme meniť svet - mysli globálne, konaj 
lokálne



Ciele (1)

● informovať o rozvojovej spolupráci a rozvoji
● ukázať čo EÚ a jej členské štáty dosiahli v rozvoji a globálnej 

zmene
● šíriť povedomie

○ čo je to rozvoj a rozvojová spolupráca
○ ako sa rozvoj týka nás, u nás doma
○ vzdelávať o prepojeniach a súvislostiach v globalizovanom 

svete
○ prečo je vlastné potrebné venovať sa rozvoju
○ aké programy a s akými výsledkami podporuje EÚ, ale aj SR
○ poukázať na zmeny v rozvojových politikách



Ciele (2)
Podporiť priame zapojenie verejnosti do rozvojových aktivít, 

podporiť kritické myslenie a aktívny záujem o rozvojovú 

problematiku, vrátane aktívnej účasti na tvorbe a realizácii politík 

● Podporiť osobné zapojenie – dobrovoľníctvo, expertná pomoc, 

materiálna pomoc

● Podporiť aktívne a komplexnejšie nazeranie na príčiny problémov, 

uvedomenie si vlastnej spoluzodpovednosti, globálnej prepojenosti 

a posilnenie solidarity

● Upriamiť pozornosť na možnosť zlepšenia aj formou verejných 

politík - môžeme tlačiť na našich politikov, aby konali v súlade s 

rozvojom 



Ciele (3)

● Zvyšovať povedomie o výhodách 

rozvojovej spolupráce (nie len ako 

jednostranný proces čistého altruizmu)

● Aktívne presadenie myšlienky o súlade 

politík pre rozvoj (Policy Coherence for 

Development)

● Upriamiť pozornosť na potrebu aktívnej 

verejnej podpory a občianskej 

participácie pri tvorbe politík s 

rozvojovým dopadom

Zdroj: Keď jedna ruka dáva a druhá berie viac; PMVRO; 2014



Oficiálny slogan ERR 2015

Oficiálny slogan ERR 2015 by mal hovoriť o rozvoji okolo celého 

sveta - vrátane Európy, o rozvoji, ktorý ľuďom dáva či vracia 

dôstojnosť a zároveň o rozvoji, ktorý je udržateľný do budúcnosti.



A čo chceme ako občianska 
spoločnosť povedať?
Mnohé problémy sú univerzálne: globálne výzvy vyžadajú globálne 

odpovede, v Európe aj všade inde / “Konajme globálne na lokálnej 

úrovni”

Solidarita/Partnerstvo: zapojiť by sme sa mali všetci - nie však pre 

iných, ale S inými

Zapojenie sa: viaceré organizácie počas roka organizujú aktivity, ktoré 

môžete navštíviť či sami sa stať ich súčasťou

Zodpovednosť/udržateľnosť: počas ERR by sme nemali hovoriť o 

tom, čo dávame (či ako “pomáhame”), ale skôr o tom, ako vlastne 

žijeme, aký je náš podiel na stave sveta, na situácii menej rozvinutých 

krajín 



Nástroje

● Komunikačné kampane - šírenie odkazu ERR k verejnosti 

všeobecne, aj ku konkrétnym cieľovým skupinám, vrátane použitia 

sociálnych médií či rôznych tvorivých aktivít

● Organizovanie konferencií, podujatí a iniciatív

● Konkrétne opatrenia s priamym rozvojovým efektom - napríklad 

podpora miestnych rozvojových iniciatív ako sú komunitné záhrady 

- začať môžeme od seba

● Rôzne odborné, vedecké a výskumné projekty a ich publicita



Komunikačná kampaň v SR
Pod vedením Platformy mimovládnych rozvojových 

organizácií www.mvro.sk a MZVaEZ SR

Otvorenie kampane 28.1.2015 

http://www.mvro.sk


Ambasádori Európskeho roka 
rozvoja 

● Michal Hvorecký, Maroš Čaučík, Adela Banášová

● Spoty odvysielané v celoštátnych médiách



Mediálne výstupy

● Blog ERR 2015 - http://err2015.zifer.sk/kategoria/blog/ - 

radi uverejníme zaujímavé vstupy s globálnou tematikou

● Monda.eu blog - http://mondaeu.blog.sme.sk/

● tematické týždne na portáli Aktualne.sk

● ďalšie články priebežne uverejnené v celoštátnych ako 

aj v menších periodikách

http://err2015.zifer.sk/kategoria/blog/
http://mondaeu.blog.sme.sk/


Výber z aktivít
● slohová súťaž Eustory (SCKR, n.o.)

● Výtvarná súťaž ERR 2015 pre žiakov základných škôl (PMVRO v 

spolupráci s eRko a ZMOS)

● Konferencia samospráv krajín V4 (ZMOS)

● Fotografická súťaž pre amatérov a profesionálov (PMVRO)

● Stánok ERR 2015 na festivale Bažant Pohoda (PMVRO)

● Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia 2015 (Nadácia Pontis a 

MZVaEZ)

● Rozvojový deň 2015 (PMVRO a členské organizácie)

● Týždeň globálneho vzdelávania a regionálne rozvojové dni (PMVRO a 

členské organizácie)

● Filmový festival Jeden svet a sekcia ERR 2015 (Človek v ohrození)



Ako je možné podporiť ERR?

● čítaním a šírením článkov či videí ERR cez 

sociálne siete

● prispievať článkami

● priniesť na odborné podujatia inú perspektívu - 

napríklad kultúrne otázky v dobe globalizácie?

● účasť na rozvojových dňoch - ako návštevníci 

alebo teoreticky aj účinkujúci



Kampaň Ži fér

Podpora 
konkrétnych 
projektov

Osvetová 
kampaň o 
tom, že my 
so svetom a 
svet s nami 
súvisí



Rozvoj od seba

● Fair trade produkty
● Komunitné 

ekologické projekty – 
vzdelávací a 
komunitný rozmer – 
urbánne záhrady, 
vzdelávacie 
ekocentrá, mestské 
úle a pod.

● Recyklácia a 
separácia

● A mnohé iné 
spôsoby

Zdroj: FB profil Zelovoc Krasňany; 2014



Kde získať 
viac informácií?

● Platforma MVRO www.mvro.sk 

● err2015.zifer.sk/ 

● MZV a EZ www.mzv.sk 

● EU DEVCO http://capacity4dev.ec.europa.

eu 

● Monda.eu www.monda.eu a jej blog 

na stránke blog.sme.sk

http://www.mvro.sk
http://err2015.zifer.sk/
http://err2015.zifer.sk/
http://www.mzv.sk
http://capacity4dev.ec.europa.eu
http://capacity4dev.ec.europa.eu
http://capacity4dev.ec.europa.eu
http://www.monda.eu


Ďakujem za pozornosť

Peter Ivanič 
(ivanic@sccd-sk.org)
PMVRO a monda.eu © 
2015

Zdroj: Keď jedna ruka dáva a druhá berie viac; PMVRO; 2014


