
Leto bolo pre nás mladých z CVČ RCM Košice plné príjemných zážitkov. Jedným 
z nich bola účast 7 z nás na Erasmus+ projekte pod názvom „Babylónska veža“ 
v Belgickom mestečku Oudenaarde. Strávili sme spolu s ostatnými 33 účastníkmi 
z Talianska, Belgicka, Fínska a Španielska 10 dní plných zážitkov.  
 
Projekt sa realizoval v outdoorovom centre The Outsider, pri miestnom jazere 
poskytujúcom lokálnym obyvateľom bohaté voľnočasové využitie. Veľmi sme 
túto lokalitu ocenili a naplno sme si užívali jej potenciál.  
 
Náš projekt sa niesol v hesle: „Je to projekt nás všetkých, a to ako na neho 
budeme spomínať, záleží len od nás.“ 
 
Bol zameraný na udržateľné a participatívne správanie sa v každodennom 
živote. Prvý deň bol veľmi dôležitý. Tu sme zistili aká dôležitá je komunikácia 
ako nástroj pre nájdenie zhody vo väčšej skupine ľudí. Rozdelili sme do 4 skupín 
podľa toho, za čo budeme počas projektu zodpovední: 
Skupina „STRAVA“ sa starala o prípravu raňajok a večere, nákupy potravín 
a priebežne informovala zvyšok skupiny o bezodpadovom hospodárení s jedlom, 
či nás učila ako uvariť talianske Gnocchi.  
Skupina „SOCIÁLNE MÉDIA“ denne dokumentovala naše zážitky 
prostredníctvom videí, fotografií a vydávania newslettera.  
Skupina „ŽIVOTNÉ PROSTREDIE“ sa starala o prípravu poučných aktivít 
zameraných na triedenie odpadu, prípravou aktivity zameranej na zber odpadu 
v okolí jazera a dohliadala na recykláciu nami vyprodukovaného odpadu.  
Skupina „AKTIVITY“ nám na pravidelnej báze pripravovala program, rôzne hry, 
učila tance z našich krajín. Počas jedného z večerov sme si vzájomne 
odprezentovali niečo o našich kultúrach či navarili tradičné fajnoty. 
 
Hlavnou časťou nášho každodenného programu bola práca na zveľadovaní 
ostrova nachádzajúceho sa v strede jazera. Naše nápady sa zhodli v predstave, že 
ostrov by mohol slúžiť ako zaujímavé miesto, kde by obyvatelia radi priplávali 
kajakom z pevniny a spestrili si tak tradične zaužívaný spôsob využívania okolia 
jazera. Popasovali sme sa s bujnou vegetáciou, vystavali sme pontón, cestu od 
pontónu (k už postavenej veži v strede ostrova) sme vystlali pogumovanými 
kobercami a vežu sme skultúrnili schodami, podlahou, príjemným posedením 
vyrobeným z paliet a hotelom pre hmyz. Na prepravu všetkého materiálu sme si 
postavili raft, ktorý sme v priemere 15-ti pádlovali. Najkrajšie bolo, že už po pár 
dňoch spoločnej práce na našom výmysle nám bolo úplne jedno, že nám 
nevyspytateľné belgické počasie vyčarilo aj dážď. Napriek tomu, že nie všetci 
sme pred tým mali skúsenosti s výrobou niečoho podobného, vzájomne sme si 
pomáhali a učili sa. 
 
Okrem už takto preplneného programu sme sa stihli ísť pozrieť do mesta Gent, 
na lokálny trh v Oudenaarde, kde sme sa naučili niečo o hospodárení s peniazmi 
a ako sa dá naobedovať s čo najmenším vyprodukovaním odpadu, ekologicky 
z lokálnej produkcie a to len za 2 eurá! Krásnym a obohacujúcim zážitkom bola 
večera s Belgickými rodinami, kde sme spoznali ako sa tam žije - inak a zároveň 
rovnako ako u nás. Výlet na bicykloch na večerný miestny kultúrny festival bol 



tiež kolektívnym zážitkom. To už sme boli za tých pár dní zohratá partia, ktorej 
sa nechcelo ísť späť domov. 
 
Byť aktívnym tvorcom a realizátorom aktivít nášho projektu vnímame ako 
najväčšiu výhodu, ktorú nám hosťujúca organizácia sprostredkovala. Bola to 
skvelá príležitosť vyskúšať si, aké to je byť participatívnym a tímovým hráčom, 
nie len pasívnym príjemcom. Stretli sme tam skvelých ľudí, prekonali sme svoje 
bariéry a strachy, veľa sme sa vzájomne naučili, spoločne sme si pofrflali ale 
hlavne  sme sa veľa nasmiali a zažili sme niečo neopakovateľné. Už teraz sa 
tešíme kedy sa opäť niekde uvidíme  
 
 


