TS: Integrácia na cestách „docestovala“
Presne rok od začiatku projektu Integrácia na cestách sa stretli členovia občianskeho združenia
Local Media Institute v Bratislave s účastníkmi projektu a pozvanými hosťami, aby zhodnotili
projekt, poďakovali sa za spoluprácu a predstavili fotografie Olesa Chereska z putovania po
Slovensku.
Počas projektu zameraného na integráciu migrantov z tretích krajín v SR projektový tím
precestoval viac než 3500 kilometrov, odvysielaných bolo viac než 350 minút televíznych besied a
besied v stredných školác sa zúčastnilo viac než 600 študentov. Odbornou garantkou projektu bola
Marta Botíková, vedúca katedry etnológie FF UK Bratislava. Odborne spolupracovali aj Milan
Hrabovský z MPSVaR a Miroslava Hlinčíková z IVO. Do projektu bolo priamo zapojených 11
migrantov. Pochádzali z Kuby, Afganistanu, Ukrajiny, Tadžikistanu, Indie, Iraku, Číny, Ruska,
Somálska a Srbska. Počas projektu boli v desiatich slovenských mestách od Bardejova až po
Bratislavu besedy so študentmi stredných škôl, besedy v lokálnych a regionálnych TV. Okrem toho
projektový tím robil v každom meste anketu v uliciach na tému integrácia migrantov. Celé dianie
fotografoval Oles Cheresko, pochádzajúci z Ukrajiny.
O projekte
Projekt Integrácia na cestách je voľným pokračovaním projektu Integruj! Z televíznej obrazovky
sme sa presunuli bližšie k ľuďom.
Integrácia v škole
V našom projekte Integrácia na cestách sa chceme zamerať na cieľovú skupinu prijímateľov, ktorá
bola prvou a druhou časťou Integruj najmenej oslovená a pritom je najviac formovateľná - študenti
stredných škôl. Táto cieľová skupina venuje minimum času sledovaniu televíznych programov,
svoje informácie získava prostredníctvom internetu a osobným kontaktom. Práve preto sa chceme
vydať na cesty a migračnú problematiku priniesť priamo k tejto cieľovej skupine. Chceme mladým
ľuďom predstaviť konkrétnych migrantov, hovoriť o ich problémoch, ale aj o migrácii Slovákov v
minulosti a o tom, ako Slovensko migračnú politiku rieši legislatívne. Veríme, že je lepšie raz
stretnúť ako stokrát počuť. Mladí ľudia vo veku 15-19 rokov sú veľmi vnímaví a otvorení. Ich názor
na svet a jeho hodnoty sa ešte len formuje. Našim cieľom je pomôcť im zorientovať sa v tejto
problematike, podporiť hodnotu tolerancie a multikultúrneho dialógu. Do stretnutí so študentmi
chceme aktívne zapájať zástupcov jednotlivých komunít a využiť aj už nakrútené príbehy
migrantov žijúcich na Slovensku.
Integrácia v regiónoch
Prostredníctvom besedy v lokálnej alebo regionálnej televízii poskytnúť divákom informácie o
živote migrantov na Slovensku, o mýtoch, ktoré sa s ich príchodom do našej krajiny tradujú, o
migrácii Slovákov v minulosti aj v súčasnosti, ako i prezentácia slovenskej migračnej politiky.

Cieľom je na jednej strane zvýšiť povedomie obyvateľstva o tejto problematike, ako i pripraviť
majoritnú spoločnosť na to, že Slovensko sa tak, ako iné krajiny stáva multikultúrnym.
Integrácia na fotkách
Prostredníctvom migranta - profesionálneho ukrajinského fotografa Olesa Chereska, žijúceho na
Slovensku, pripraviť z každého navštíveného miesta fotoreportáž. V závere projektu pripravíme
vernisáž výstavy a zhodnotenie projektu za účasti zástupcov komunít migrantov žijúcich na
Slovensku s programom zameraným na predstavenie tradičnej slovenskej kultúry.
Integrácia do vrecka
Publikácia so základnými údajmi o migračnej politike na Slovensku, s dôležitými kontaktmi, ale aj
najzaujímavejšimi názormi a fotografiami z nášho putovania po Slovensku. Distribúcia do
stredných škôl a komunít migrantov. Slovenská a anglická jazyková mutácia.
O LMI
Občianske združenie Local Media Institute vzniklo v roku 2007. Ako pracovníci lokálnej
Televízie Handlová sme spolu so študentmi žurnalistiky Mohammadom Azimom Farhadim a
Jankou Murínovou zrealizovali dva úspešné projekty rozvojovej pomoci v Afganistane. V meste
Kunduz, sme realizovali projekt obnovy televízie, ktorá v tejto severnej provincii vysiela. Celkové
náklady na realizáciu projektov boli takmer 100 tisíc EUR (3 milióny korún). Prvý projekt
podporila medzinárodná organizácia pre rozvojovú pomoc UNDP a SlovakAid, druhý projekt
podporila Ambasáda USA na Slovensku.
Koncom roku 2007 sme podali, už ako občianske združenie Local Media Institute, ďalší
mediálny projekt. Tentoraz to bolo v Srbskom meste Kovačica. Projekt pod názvom „Mediálne
centrum Kovačica“ bol zameraný na kompletnú rekonštrukciu mediálneho prostredia v Kovačici.
Začínal sa rekonštrukciou budovy, nákupom technologickej časti a pokračoval vzdelávaním
pracovníkov televízie. Projekt podporila agentúra SlovakAid celkovou sumou 212 200 EUR.
Multikultúrne prostredie najtolerantnejšej obce Európy, s televíziou vysielajúcou v štyroch
jazykoch, bolo veľkou výzvou. Projekt bol úspešný, Televízia RTV OK Kovačica je technicky
vybavená lepšie ako štátna televízia v Novom Sade. Veľký pokrok urobili aj pracovníci televízie.
Projekt bol úspešne ukončený vo februári 2010.
V roku 2010 sa občianske združenie Local Media Institute úspešne uchádzalo na Ministerstve
vnútra SR o grant na projekt podpory integrácie príslušníkov tretích krajín na Slovensku
prostredníctvom televízneho vysielania. Výsledkom bol projekt televíznej relácie Integruj!. Projekt
Integruj I. a Integruj II. sme realizovali v rokoch 2011 a 2012. V marci 2013 sme začali s
realizáciou voľného pokračovania projektu Integruj pod názvom Integrácia na cestách. Projekt sme
úspešne ukončili v marci 2014. Projekty boli podporené zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu
pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov.

