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Občania verzus štát:
Pomoc zadarmo nájdete na webe
PARTIZÁNSKE 21. augusta 2014 – Hornonitrania, ktorí
nechcú, aby v ich regióne vznikol lom, aj záujemcovia
o globálne témy nájdu od augusta 2014 rady a informácie
na webstránke www.monda.eu.

Rub a líce globálne prepojeného sveta
Projekt Global E-learning však nebude vzdelávať len Slovákov, ale vďaka deviatim jazykovým
verziám aj obyvateľov strednej a južnej Európe. Mnohí ľudia totiž často stoja osamotení
tvárou v tvár úradom, súdom, firmám či okoliu a nevedia, na koho sa majú obrátiť.
Bezplatnú pomoc však čoskoro nájdu aj na internete. „Súčasťou webstránky monda.eu
budú konkrétne prípady, ktoré ľuďom poradia, ako môžu postupovať vo svojom probléme. K
dispozícii budú mať rôzne riešenia a je na nich, ktorou cestou sa vyberú,“ vysvetľuje užitočnosť
portálu Erika Mácsayová zo Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj. Spolu so známou
rakúskou neziskovou organizáciou Südwind Agentur vytvárajú obsiahly materiál k jedenástim
globálnym témam. „Südwind sa zasadzuje o udržateľný globálny rozvoj, ľudské práva a férové
pracovné podmienky na celom svete už viac ako 35 rokov. Hoci častejšie vzdelávame študentov,
teraz chceme pomôcť dospelým,“ ozrejmuje angažovanosť rakúskeho partnera Susanne
Paschke. Financie na projekt sa podarilo získať z fondu Európskej únie v rámci Programu
celoživotného vzdelávania. Portál bude spustený už v lete tohto roku a všetky informácie budú
dostupné zadarmo.
Monda.eu sa bude zaoberať aj migráciou, občianskou spoločnosťou, životným prostredím,
ekonomikou či chudobou. Témy webstránky súvisia s globálne prepojeným svetom, no sú
prispôsobené tak, aby ľudia pochopili, ako sa ich bytostne dotýkajú. „Migranti – to nie sú len
Maročania v Španielsku, ale aj Slováci v Írsku či v Nemecku. Ani klimatické zmeny nie sú
vzdialeným environmentálnym problémom, ale veľmi blízkym sociálnym problémom,
ktorého dôsledky pocítime priamo či nepriamo aj my na Slovensku. Inak povedané, všetci
sme na jednej lodi,“ dodáva Erika Mácsayová.

Známe kauzy z lokálneho prostredia
Tvorcovia zapracovali do obsahu známe prípady z rôznych krajín, medzi inými aj takzvanú
pezinskú skládku, ktorá Pezinčanom robí vrásky na čele dodnes. „Momentálne je záležitosť
opätovne riešená Slovenskou inšpekciou životného prostredia, ktorá ju musí znova preskúmať na
základe rozhodnutia Najvyššieho súdu SR,“ v telefonickom rozhovore nám ozrejmil súčasný stav
Matej Tarbaj, referent právnik z Mestského úradu Pezinok. Podľa IVO Barometra za rok 2013
sa 8% opýtaných sťažovalo na stav súdnictva, vymožiteľnosť práva a rovnosť pred zákonom
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na Slovensku. Pomoc na portáli môžu nájsť aj obyvatelia Hornej Nitry – obci Bystričany v
súčasnosti hrozí, že v jej katastri vznikne lom, ktorý nenávratne poškodí vzácnu prírodu,
archeologické nálezisko i medzinárodne známu horolezeckú lokalitu Hrádok. Aj napriek
medializácii prípadu i petícii s tisícmi podpisov ťažobná firma pokračuje v prípravách na
dobývanie andezitu. Starosta obce Bystričany Vojtech Bartoš opisuje situáciu ako zložitú: „Je tu
spleť protichodných a antiproduktívnych rozhodnutí ministerstiev hospodárstva, životného
prostredia, ochranárov a ďalších. Navyše, až teraz sú do konania zapájaní pamiatkari,
ornitológovia či Alpin klub Prievidza.“ Do februára 2015 bude prebiehať posudzovanie vplyvov
na životné prostredie. Podobných prípadov je na Slovensku i vo svete veľa, no vďaka internetu
sa ľudia môžu ľahšie dostať k cenným informáciám, čo je napokon aj zámerom projektu
Globálne vzdelávanie.
– tlačová správa –
OZ Edukácia@Internet

O projekte
Portál monda.eu umožňuje návštevníkom z Európskej únie aj mimo nej pozrieť sa na viaceré
globálne témy interaktívnym a kreatívnym spôsobom. Cieľom portálu monda.eu je
návštevníkov uviesť do neraz kontroverzných a komplexných tém, obvykle pokrývaných
povrchne, zjednodušene, s množstvom stereotypov či predsudkov, bez schopnosti
informátorov (a informovaných) kriticky analyzovať či rozoznávať príčiny od dôsledkov a
naopak. Témy kurzov na portáli monda.eu sú kľúčovými otázkami dnešného sveta. Metódy
použité v moduloch sú okrem iného simulačné hry, rešeršovanie, navodená reflexia, videá,
hudba, otázky k nabudeniu diskusie na fóre a ďalšie. Projekt je financovaný s podporou fondu
Európskej únie – Program celoživotného vzdelávania. Portál bude spustený v auguste 2014.
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