Misiou Mareeny je prispieť k budovaniu slovenskej spoločnosti, ktorá oceňuje rozmanitosť
and akceptuje ľudí z iných krajín a to bez ohľadu na ich náboženstvo, etnicitu alebo
národnosť.
Cieľom Mareeny je pomáhať v integrácií utečencom a migrantom na Slovensku. Mareena
asistuje migrantom v ich integračnom procese prostredníctvom dobrovoľníckeho
programu, vzdelávania a tréningov a v neposlednom rade prostredníctvom vytvárania
bezpečného miestna, kde sa môžu stretávať miestni a cudzinci a lepšie sa spoznávať cez
komunitné aktivity.
Projektu Budujeme rozmanité komunity je súčasťou nášho komunitného programu.

Budujeme rozmanité komunity
Projekt je tvorený sériou aktivít, ktorých cieľom je prepájať komunity Slovákov a cudzincov
na Slovensku. Veríme, že účinným spôsobom, ako prekonať narastajúce obavy v spoločnosti
voči migrantom, je ľudí spájať. Z tohto dôvodu sme vytvorili program, ktorý pomáha ľuďom
navzájom sa spoznať a nájsť prieniky v oblastiach, ktoré ich na prvý pohľad odlišujú –
kultúra, jazyk, či tradičná kuchyňa.

Projekt reaguje na súčasnú situáciu narastajúceho napätia medzi migrantmi žijúcimi na
Slovensku a majoritnou spoločnosťou. Podľa Eurobaromentra, ktorý v roku 2018 vydala
Európska komisia, je Slovensko dokonca až treťou krajinou od konca v počte pravidelných
interakcií medzi cudzincami a Slovákmi, čo reflektuje aj posilňuje pocit vzájomnej nedôvery.
Projekt Budujeme rozmanité komunity je reakciou na túto situáciu. Jedná sa o sériu
pravidelných komunitných aktivít a podujatí, s cieľom vytvoriť priestor na vzájomné
spoznávanie sa a budovanie vzťahov. Aktivity sa sústredia na štyri hlavné oblasti (kultúra,
jazyk, gastronómia a osobné príbehy). Naša najnovšia a jedna z najúspešnejších aktivít je
Folkekøkken. Je to dánsky koncept spoločného stolovania, so špecifickou kuchyňou (doteraz
sme organizovali afganskú, dánsku a slovenskú edíciu) a diskusiou o danej kultúre. Celé
podujatie je pripravované v spolupráci s človekom, ktorý pochádza z danej krajiny. Cez témy,
o ktorých sa pri stole rozpráva, majú hostia možnosť lepšie spoznať novú kultúru, ale aj
precvičiť si slovenčinu, či iný cudzí jazyk.
Trvanie projektu je jeden rok (august 2018 - september 2019), pričom pozostáva z
pravidelných týždenných aktivít a podujatí, ktoré majú za cieľ priviesť na jedno miesto ľudí
žijúcich na Slovensku (cudzincov, ako aj Slovákov) a dať im priestor na vzájomnú interakciu
a spoznávanie sa.
Tento projekt realizuje druhú etapu komunitného programu Mareeny. Prvá etapa sa začala
a prebiehala už počas roku 2017 a 2018 a súčasná edícia naň nadväzuje. Koncept programu
bol však aktualizovaný na základe spätnej väzby účastníkov aktivít, ako aj našej internej
organizačnej stratégie. Najväčšou zmenou bolo rozšírenie cieľovej skupiny projektu – kým v
minulom roku sme sa sústredili viac na cieľovú skupinu cudzincov (migrantov a utečencov),
ich spoznávanie miestnej kultúry a spoločnosti a komunitný život, uvedomili sme si, že na
to, aby sme boli schopní podporiť ich v integrácii do miestnej spoločnosti,musíme sa
predovšetkým zamerať na budovanie vzťahov medzi nimi a miestnymi a vytváranie
možností na ich vzájomné spoznávanie sa.
Celkovo sme od septembra 2018 zorganizovali 34 aktivít a podujatí, ktoré boli súčasťou
tohto projektu a na ktorých sa zúčastnilo už 163 ľudí zo Slovenska a 80 cudzincov.

Momentálne realizujeme už druhú etapu projektu, ktorá sa začala v septembri 2018 a do
konca roka sme zorganizovali 34 aktivít a podujatí (3 víkendové brunche, 3 filmové večery
zamerané na migráciu, 2 aktivity v prírode, 3 Folkekøkkeny, 4 podujatia, na ktorých sa
podávala tradičná polievka, 3 jazykové kaviarne, 3 herné večery, atď.). Plán na rok 2019 je
zorganizovať každý týždeň minimálne 1 - 2 takéto aktivity. Celý projekt vyvrcholí Mareena
Festom v septembri. Jedná sa o komunitný festival, ktorý v sebe zahŕňa hudobné vystúpenia,
diskusie, workshopy zamerané na aktuálne témy týkajúce sa nútenej migrácie, či
medzikultúrneho dialógu a tiež medzinárodnú kuchyňu. Všetky komunitné aktivity
monitorujeme a aj na základe spätnej väzby, priebežne vyhodnocujeme s cieľom
maximalizovať možnosti na spoznávanie sa a interakciu medzi účastníkmi.
Dlhodobým cieľom tohto projektu je prepojiť komunity Slovákov a cudzincov, ktorí tu žijú a
zmeniť negatívny postoj voči nim, ktorý momentálne panuje v spoločnosti. Aby sme boli
schopní dosiahnuť tento cieľ, nechceme len pokračovať v programe, ale plánujeme ho
rozšíriť, pričom chceme rásť v počte zorganizovaných aktivít, ako aj v počte účastníkov.
Takisto by sme chceli pravidelný komunitný program rozšíriť do ďalších miest, v ktorých
pôsobíme, do Nitry a Košíc. Zároveň by sme radi pridali novú cieľovú oblasť záujmu k
aktuálnym štyrom (kultúra, jazyky, gastronómia a príbehy) – jednalo by sa o náboženstvo.
Uvedomuje si pritom, že sa jedná o veľmi citlivú problematiku, avšak práve nedostatok
znalostí o tejto téme spôsobuje v spoločnosti strach. Z tohto dôvodu aktuálne pripravujeme
novú aktivitu, ktorá by spadala práve pod projekt Budujeme rozmanité komunity, Čaj pre
dušu. Špecificky to bude séria moderovaných priateľských diskusií medzi zástupcami
kresťanskej a moslimskej komunity. Témy diskusií budú hlavne duchovné, pričom hlavným
cieľom je nájsť to, čo majú obe náboženstvá spoločné.
Projekt sa zameriava na komunity, ktorým sa doteraz venovalo v slovenskej spoločnosti len
málo pozornosti – utečencov a ostatných cudzincov – a na ich prepájanie s majoritnou
spoločnosťou. Práve nedostatok interakcií medzi týmito skupinami je problémom, na ktorý
sa v rámci programu snažíme sústrediť, keďže vedie k predsudkom a strachu. V súčasnosti
sme na Slovensku jedinou organizáciou založenou miestnymi, ktorá pravidelne organizuje
podujatia zamerané na zbližovanie cudzincov a Slovákov. Zároveň v krajine funguje len
veľmi malé množstvo organizácií, ktoré pracujú s touto cieľovou skupinou.
Inovatívnym prístupom je aj oblasť zapojenia týchto ľudí. Komunitu, ktorá vzniká na našich
aktivitách a podujatiach v rámci programu sa snažíme ďalej zapájať a ponúkať im možnosti
bližšej spolupráce, napríklad formou ambasádorstva alebo dobrovoľníctva (máme
individuálnych dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú našim klientom, komunitných
dobrovoľníkov, expertných dobrovoľníkov a stážistov, lektorov kurzov a mentorov), čo
umožňuje ďalší rozvoj našej cieľovej skupiny. Kladieme dôraz aj na priame zapojenie našich
klientov do jednotlivých aktivít, či už v príprave alebo pri realizácii.

