Alter Nativa, Brdárka 11, 049 34

Súhrn doterajších aktivít


Alter Nativa, občianske združenie sa transformovalo v roku 2002 z o.z. Spoločnosť priateľov Zeme Revúca, ktoré vzniklo na konci roku 1997 ako lokálna skupina SPZ Košice. Vznik spoločnosti podnietila potreba aktívnej práce na poli ochrany prírody a životného prostredia ľudí, aktívnej propagácie environmentálne vhodných alternatív k súčastným ekologicky deštrukčným činnostiam, predovšetkým lokálne a regionálne - v oblasti mesta Revúca, následne - po presťahovaní lídrov združenia - v obci Brdárka. V roku 1999 SPZ Revúca realizovala úspešný projekt Alter Nativa, podľa ktorého nás miestni ľudia i nazývali. Tento názov (vo voľnom preklade Iná Možnosť) v plnej miere odzrkadľoval zámery združenia, ktoré sa už časom nezaoberalo iba environmentálnymi projektmi, ale i zavádzaním prvkov alternatívnej ekonomiky a myšlienok obnovy pospolitosti a vzájomnej pomoci do praxe, pristúpili sme k založeniu vlastného združenia. A tak nám popri už tradičných projektoch znižovania množstva odpadov či “odpadovej osvety” a prevádzky knižnice pribudli aktivity: “Vzájomná pomocnica” a “Potravinové družstvo”.

Uskutočnené aktivity a dosiahnuté výsledky o.z. Alter Nativa a jeho predchodcu - Spoločnosti priateľov Zeme Revúca. Naše aktivity sa realizovali a realizujú v štyroch hlavných programoch, o ktorých sa zmieňujeme v ďalšom texte.

Občianska participácia

Projektom Otvorené dvere otvorenej spoločnosti, ktorý sme realizovali od roku 2000 sme sa snažili prispieť k popularizácii myšlienky občianskej participácie ako nástroja kontroly a spolupatričnosti pri rozhodovaní o veciach verejných, prispieť k zefektívneniu komunikácie medzi občanmi a volenými zástupcami v samospráve, zvýšeniu informovanosti občanov o štruktúre a fungovaní verejnej správy ako i možnostiach ich vstupu do rozhodovacích procesov. V rámci projektu sme uskutočňovali stretnutia poslancov s verejnosťou, medializovali problematiku, vydali 20 stranovú publikáciu “Naše mesto Revúca – sprievodca aktívneho občana”. 
V meste Revúca je prevádzkované poradenské centrum Alter Nativa, kde poskytujeme nekomerčné poradenstvo v oblasti ochrany prírody a životného prostredia, ochrany ľudských a občianskych práv. Poskytujeme tu publikácie vo verejnej knižnici AlterNativa, v ktorej sa v súčasnosti vďaka darcom z 10 krajín sveta nachádza viac ako 1700 titulov multilinguálnej literatúry najmä z oblastí ŽP, ochrany ľudských práv a alternatív v oblasti psychológie či výchovy... Knižnica podobného rázu vzniká i v Brdárke, internetové poradenské centrum z vyššie spomenutých oblastí bude v mesiaci január 2005 sprevádzkované v Brdárke. 

Odpady

Aktivity v tejto oblasti zaujímajú predmetné miesto v našej činnosti. Započali sme ich v roku 1998 programom "Pre naše okolie", s cieľom zvýšiť environmentálne uvedomenie obyvateľov i zodpovedných orgánov v oblasti nakladania s odpadmi a jeho špecifickou oblasťou triedeného zberu odpadov. Viac ako 300 prednášok s environmentálnou tematikou sme usporiadali pre všetky druhy škôl a pre verejnosť v meste i okolitých obciach. 
"Starý papier pre zdravotníctvo" - aktivita organizovaná našou spoločnosťou v r. 1999. Do tejto aktivity sa zapojilo 



viacero miest na Slovensku (BB, ZV, KE...) a mala za účel pomôcť charite a zdravotníctvu vždy na lokálnej úrovni, zachrániť cennú druhotnú surovinu, aktivizovať občanov a poukázať na ekologickú i ekonomickú potrebnosť a nutnosť zavedenia kvalitných a zodpovedných recyklačných programov v mestách a obciach. 50 ton starého papiera a výťažok z jeho odpredaja prevyšujúci sumu 50.000 Sk pomohol vždy na lokálnej úrovni miestnym nemocniciam, detským domovom a charitatívnym organizáciám. 
Projektom “Naše mlieko vo fľaši” (roky 2001 a 2003) sme podporili miestne a šetrné - "Gazdovské mlieko" v environmentálne najvhodnejšom obale – v sklenenej vratnej fľaši. Uskutočňovali sme informačné stánky, kde sme diskutovali s občanmi mesta o vhodnosti/nevhodnosti jednotlivých druhov obalov na nápoje na príklade mlieka. Pripomínali sme dôležitosť podpory miestnych výrobkov a využívanie miestnych zdrojov. 
Projektom Tri pohľady na odpady sme sa snažili nazrieť na problematiku odpadov z troch strán a riešiť tak čiastkové problémy tejto oblasti. V prvej časti sme sa venovali rozvoju domáceho a komunitného kompostovania v regióne mesta Revúca osvetovou a priamou kampaňou. Usporiadali sme seminár s účasťou lektorov z Ministerstva ŽP o možnostiach kompostovania pre starostov obcí regiónu. V rámci tejto projektovej sekcie vzniklo dodnes v meste Revúca viac ako 70 kompostovísk. V meste Revúca sme na požiadanie umožnili drvenie orezávky na drviči bioodpadu. Po sérii prednášok zavádzame kompostovanie na všetkých školách v meste Revúca a niekoľkých obciach okresu. Vznikla vzorová “kompostovacia” ulica v meste Revúca, bola uskutočnená medializácia kompostovania. V tretej časti projektu sme sa snažili znížiť množstvo odpadu osvetovou podporou predaja nebaleného tovaru, ako i obchodníkov, ktorí realizujú predaj do prinesených obalov s pripomenutím environmentálnych i ekonomických dôvodov preferovania takéhoto nákupu. Dôležitým prvkom projektu je vstup do prípravy miestnej legislatívy – programu odpadového hospodárstva okresu, mesta, obce, ako i návrhy pri zostavovaní Všeobecne záväzných nariadení obcí o odpadoch.
Počas posledných piatich rokov sme organizovali aktivitu "Vianočná recyklácia", v rámci ktorej sa zbierali použité, nepotrebné, avšak užitné veci ako i druhotné suroviny. Zo zozbieraných vecí si ľudia za dobrovoľný príspevok mohli vybrať veci pre nich vhodné. Zvyšné odevy, hračky, knihy... (doposiaľ rádove stovky krabíc) putovali OZ Rómskemu kultúrno-vzdelávaciemu centru, a združeniu ADRA, ktoré ich umiestnili sociálne slabým najmä v obciach nášho regiónu.
Svoje miesto v našom programe majú i pravidelne organizovaná aktivita “Jarné upratovanie” spojenej so skrášľovaním prostredia a vysádzaním stromov v meste.

Vzdelávanie/poradenstvo

Prednášky a vzdelávacie podujatia pre občanov Revúcej sme poriadali od počiatku našej činnosti de facto v rámci všetkých našich projektov a programov. Či už to bola kolekcia prednášok na environmentálnu tematiku "Eko-Názor", alebo stovky prednášok na školách, či pre verejnosť v rámci našich odpadových kampaní, oslovili sme vďaka nim tisíce občanov regiónu. V rámci vyššie spomenutého projektu „Otvorené dvere otvorenej spoločnosti“ boli témami prednášok napríklad: “Tradičné rómske remeslá” (v spolupráci s Regionálnym spotrebiteľským centrom) “Etikoterapia”, “Fórum zdravej výživy”, “Jednoduchý – bohatší život” (o dobrovoľnej skromnosti a bohatstve z nej vyplývajúcom), Drogy - známe-neznáme (o problematike skrytých závislostí v živote človeka)... V marci roku 2001 sme pre cieľovú skupinu sociálnych, pedagogických a výchovných pracovníkov + pre pracovníkov polície a prokuratúry usporiadali odborný seminár “Domáce násilie”. Táto istá téma bola prezentovaná i pre verejnosť. V polovici roku 2001 sme pre školy a verejnosť usporiadali týždennú výstavu fotografií s prednáškou “Amnesty International”. V roku 2002 sme poriadali seminár k problematike kompostovania pre cieľovú skupinu starostov obcí a pracovníkov v odpadovom hospodárstve.
Dôležitou súčasťou tohto programu je naša už spomenutá verejná knižnica Alter Nativa, v ktorej sa predovšetkým vďaka desiatkam darcom z 10 krajín sveta sústreďuje dnes viac ako 1.700 titulov publikácií tém ŽP, alternatívy z oblasti výchovy, psychológie, ľudských i občianskych práv i diverzity vierovyznaní.
Manažér našej spoločnosti je členom Komisie životného prostredia pri mestskom zastupiteľstve v Revúcej, kde sa snaží presadzovať záujmy životného prostredia mesta Revúca. 
V rámci tohto programu distribuujeme najmä prostredníctvom internetu publikácie z oblastí zdravého prístupu k žitiu, z oblasti permakultúry (permakultúra = trvalá kultúra), alternatív v ekonomike atď. Každomesačne aktualizovaná ponuka publikácií sa nachádza na našej http://ponuka.alter-nativa.sk. 

Návrat k prírode a pospolitosti

Od roku 1999 sa členovia našej spoločnosti venovali starostlivosti o Komunitnú záhradu, ktorú sme sa snažili obhospodarovať v súlade s permakultúrnou etikou a princípmi. Aby naše snaženie bolo efektívne, zúčastnilo sa niekoľko našich členov na úvodnom ako i učiteľskom a dizajnérskom kurze permakultúry. Žiaľ na sklonku roku 2002 sme sa dozvedeli neradostnú správu o plánovanom predaji záhrady. Museli sme sa teda s permakultúrnymi aktivitami v rámci tohto pozemku rozlúčiť. 
V snahách o podporu pospolitosti našej komunity sme pokračovali aj cestou založenia potravinového družstva pre členov spoločnosti, v ktorom sa snažíme eliminovať množstvo odpadov z obalov, do ktorých sa balia potraviny, ktoré nemusia byť balené, posilniť vzájomnú pospolitosť členov o.z. Alter Nativa, ušetriť peniaze členov, ktoré by pri kúpe potravín v maloobchodných baleniach museli zaplatiť za neželané obaly, sprostredkovať výmeny prebytkov dopestovaných/ nazberaných/ dorobených/ pripravených členmi družstva a stimulovať svojpomocnú výrobu potravinových produktov v komunite.
10.3.2002 sa v Revúcej, v ktorej bol koncom 19. storočia založený prvý Potravný spolok na Slovensku zakladá Vzájomná Pomocnica Revúca – lokálny bezpeňažný výmenný systém, v ktorom je v súčasnosti zapojených 22 rodín. 

Počínajúc letným slnovratom roku 2002 sa niekoľkí aktivisti nášho združenia rozhodli pretaviť myšlienky spolupatričnosti, dôvery a harmónie do každodenného života v spoločnej pospolitosti s podobne eticky zmýšľajúcimi ľuďmi. Cieľom tejto skupiny ľudí bolo založiť zámernú Pospolitosť ľudí obývajúci spoločný priestor a zdieľajúcich prácu na zmysluplných projektoch. Zdieľame názor, že malé, viac, či menej sebestačné spoločenstvá ľudí spoločnej etiky a dostatočnej úcty sami s sebe a k prírodným zdrojom sú ďalej na ceste k trvalej udržateľnosti ako dnešné mestské spoločenstvá sídlisk a megalomanských projektov. Po temer dvoch rokoch chodenia po Slovensku, stretávania sa s ľuďmi, ktorí majú podobné názory a po návšteve niekoľkých miest na Slovensku, ktoré sa javili ako možné sme vybrali na základe analýzy kladov a záporov jednotlivých miest priestor v obci Brdárka, kde ako vysokoproduktívna sa javí spolupráca so samosprávou, ktorá sa stavia pozitívne k aktivitám súvisiacim s našou misiou a založením prezentačného centra náučnej rekreácie. 

V roku 2003 Alter Nativa regionálna skupina Revúca započala s realizáciou zámeru vybudovania Detského parku v Revúcej. Pri komunikácii s občanmi mesta Revúca sa neustále sa opakovala požiadavka udržiavaného detského ihriska, kde by sa mohli stretávať nielen deti ale aj rodičia. Ľudia požadovali plochu, ktorá by bola bezpečná, kvalitne udržiavaná a hlavne vizuálne atraktívna. Existujúce ihriská v rámci mesta tieto požiadavky nespĺňajú. Konštrukčné aj materiálové riešenia týchto ihrísk neumožňujú kreatívne vyžitie ba práve naopak, niekedy svojimi konštrukčnými vlastnosťami skôr ohrozujú malé deti. Všetky tieto názory a pozorovania nás priviedli k myšlienke vytvorenia priestrannej hracej plochy, ktorá by bola vizuálne atraktívna, poskytovala dostatok zelene aj priestoru pre deti aj psov chovaných v bytoch. Spracovali sme projektový zámer finančne nenáročného detského parku, ktorý podporila Mestská rada Revúcej. V súčasnej dobe je dokončené spracovanie projektovej dokumentácie a skupina v Revúcej sa na projekt snaží získať krytie finančné i nefinančné. 

V rámci tejto programovej sekcie poskytujeme, resp. sprostredkúvame poradenstvo pri občianskej participácii, združovaní občanov v združeniach a spolkoch, získavaní finančných prostriedkov a písaní projektov. Od roku 2000 sme pomáhali pri vzniku a počiatočných aktivitách najmenej štyroch občianskych združení (Rómskeho kultúrno vzdelávacieho centra v Jelšave, Centra neformálneho vzdelávania a prevencie Revúca, Most-Most Otročok, ProNGO Revúca).

V rámci tohto programu tiež distribuujeme ručne robené výrobky praktickej dennej potreby - trvácne plátené tašky, tričká a podobne. 

Za aktívnu prácu v oblasti ochrany prírody, životného prostredia ľudí a za propagáciu a realizáciu environmentálnych projektov v meste Revúca bola 18.6.2004 občianskemu združeniu Alter Nativa udelená Cena primátora mesta Revúca. 
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