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Vďaka finančnej podpore z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR,
SlovakAid, mala rozvojová dobrovoľníčka možnosť stráviť rok na
dobrovoľníckom projekte v štvrtom najväčšom meste Srbska -

Kragujevaci.
 

Primárnym cieľom projektu bola podpora napĺňania cieľov
udržateľného rozvoja v Srbsku, posilnenie kapacity miestnej

organizácie a miestnych zraniteľných komunít, podpora
rozvojovej spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom, ako aj
zvyšovanie informovanosti slovenskej verejnosti o situácii v

Srbsku.
 

Dobrovoľníčka Tamara sa venovala plánovaniu a realizácii
voľnočasových aktivít na ubytovni pre ľudí v núdzi a pomoci pri

integračných projektoch v okolitých dedinách.



Distribúcia finančnej pomoci ľuďom v núdzi



Život mimo hlavného mesta mi otvoril dvere do menej
prebádaných kútov Srbska. V Kragujevaci, a hlavne dedinách
v jeho blízkom okolí som sa stretla s krásnou prírodou, milými

obyvateľmi, ale aj  viditeľnejšou chudobou ako v mestách a
zlou dopravnou infraštruktúrou.

 
V týchto dedinách je nedostatok pracovných miest,

obchodov, škôl, nemocníc a lekární. Rovnako chýbajú
autobusy, ktoré by odviezli obyvateľov do najbližších

zariadení v okolitých mestách.
 

Z týchto dôvodov žije na dedinách prevažne posledná
generácia dôchodcov. Práve tejto generácii, ale aj mladým
ľuďom, ktorí si tu zakladajú rodiny, sme sa v rámci našich

integračných projektov snažili pomáhať, či už formou
potravinových balíčkov, organizovaním výletov, ako aj

priamou finančnou podporou.
 



Výlet do jaskyne a kláštora pre dôchodcov



Distribúcia potravinových balíčkov



V kancelárii, počas plánovania projektov



Mladí ľudia, žijúci vo vidieckych regiónoch Srbska, nedokážu
naplno využiť svoj potenciál. Nemajú tu dostatok príležitostí

formovať svoje politické, sociálne a kultúrne prostredie. Zápasia
tu taktiež s nedostatkon pracovných miest. Podľa odhadov má
polovica mladých ľudí z vidieckych regiónov Srbska prácu len

na čiastočný alebo krátkodobý úväzok. Na rozbehnutie
vlastného podnikania im tak chýbajú prostriedky, ale aj

potrebné znalosti.
 

Ženy, žijúce na srbskom vidieku, sú jednou z najzraniteľnejších
skupín z hľadiska rovnosti príležitostí vo všetkých oblastiach
verejného a súkromného života – od možnosti rovnocenne

participovať na mocenských a rozhodovacích pozíciách v štáte,
rodine, prístupu k zdravotnej starostlivosti, vzdelávacím,

sociálnym a iným službám, financiám a zdrojom. Práve preto
sme pre ženy, ktoré majú záujmom o podnikanie, zorganizovali

workshop. Pod dohľadom odborníkov tak mali možnosť
vypracovať svoj vlastný podnikateľský plán a najlepší nápad bol

finančne odmenený. 



Podnikateľský workshop pre ženy



V Srbsku trpí štvrtina obyvateľov chudobou. Jej miera sa v
jednotlivých regiónoch Srbska značne líši, ale vo všeobecnosti je

na juhu krajiny viac ľudí ohrozených chudobou ako na severe.
Vidiecke oblasti, kde žije takmer polovica obyvateľstva, majú

dvojnásobnú mieru chudoby v porovnaní s mestskými oblasťami.
Na území Srbska nájdeme takmer 4800 dedín, pričom štvrtina z

nich smeruje k zániku.

Zatiaľ čo rozvoj vidieka a vidieckeho podnikania je jednou z
filozofií rozvoja agropodnikania v krajinách Európskej únie, v

Srbsku sa táto politika a stratégie pre podporu vidieka ešte len
formujú. Srbsko trpí veľkou nezamestnanosťou a novo otvorené

pozície v oblasti lesníctva, vodného hospodárstva, služieb,
remeselného podnikania či turizmu by ju mohli aspoň čiastočne

vyriešiť. Podpora vzniku nových družstiev síce narastá, no na
záchranu dedín a podporu vidieckej ekonomiky treba podniknúť

razantnejšie kroky.



Srbský vidiek



Srbský vidiek



Zima v Srbsku



Prechádzky po dedinkách



Ďalším integračným projektom, na ktorom som počas
môjho vyslania pomáhala, boli pravidelné výjazdy lekárov
do dedín. Obyvatelia sa mohli nechať bezplatne vyšetriť
obvodnou a očnou lekárkou, zubárkou a príležitostne aj

psychologičkou. 
 

Vyšetrenia prebiehali v priestoroch kultúrnych domov,
telocviční, ale aj v bývalých šatniach futbalových

štadiónov.
 

Tieto aktivity sa tešili veľkému záujmu, a preto sme ich
organizovali vo viacerých dedinách.  

 
 
 



Návšteva dedín s tímom doktorov



Návšteva dedín s tímom doktorov



Srbský vidiek ponúka obrovské možnosti či už pre rozvinutie
turizmu, poľnohospodárstva alebo rôznych foriem podnikania.

Výhodou je, že v porovnaní s cenami v mestách sú ceny vidieckych
pozemkov a nehnuteľností výrazne nižšie. Je pravdepodobné, že

keby štát začal pracovať na zlepšení infraštruktúry, prilákal by sem
aj mladšiu generáciu, ktorá by vedela tieto príležitosti využiť. 

 
Ďakujem organizácii ADRA Slovensko, Oficiálnej rozvojovej

pomoci SR, SlovakAid, ako aj hostiteľskej organizácii Čovekoljublje,
všetkým mojim kolegom a klientom, za rok, ktorý som ako

rozvojová dobrovoľníčka strávila v Srbsku. Som vďačná, že som
mohla žiť v menšom meste, a za možnosť pravidelne navštevovať

vidiecke oblasti, a byť v kontakte s miestnym obyvateľstvom.
Presvedčili ma o tom, že Srbsko je neobyčajne krásna krajina s

obrovským potenciálom a plná ľudí, ktorí vám pomôžu sa tu cítiť
ako doma.

 



Vďaka finančnej podpore Oficiálnej rozvojovej pomoci SR,
SlovakAid, sa rozvojová dobrovoľníčka, Tamara Jankechová,

zúčastnila ročného vyslania v Srbsku. Dobrovoľnícke vyslanie bolo
sprostredkované organizáciou ADRA Slovensko a uskutočnené v

organizácii Čovekoljublje.




