Máte někdy pocit, že vám nějaký problém není lhostejný? Třeba při sledování zpráv, po zhlédnutí dokumentárního filmu nebo v běžném životě ve vašem okolí? Chtěli byste změnit ve světě kolem nás něco k lepšímu?

Tak neváhej, protože když ne Ty, tak... KDO JINÝ?
Zapojte se do týmových projektů
]]CO

ZÍSKÁTE KROMĚ TOHO, ŽE CHCETE
NĚKOMU POMOCI NEBO ZLEPŠIT
VE SVÉM OKOLÍ NĚCO K LEPŠÍMU?
≥≥nové

kontakty na zajímavé lidi

„Díky týmovému projektu Kdo jiný? jsem se naučila vejít do místnosti plné lidí a bez zbytečných zábran se zeptat na to, co potřebuji. Taky jsem se naučila lépe si rozvrhnout čas a úkoly, které musím splnit.“ Anna, ZŠ Zámecká, Litomyšl

„Nikdy jse
m si nemys
lel, že dok
více lidmi.
ážu v
Měl jsem s
tím problém ystupovat před
ce
student, G
ymnázium B lou základku.“
enešov

≥≥praktické

znalosti pro profesní život

≥≥zkušenost

komunikačních schopností

≥≥posílení

odhodlání jít za svým cílem

≥≥tipy

≥≥zkušenost
≥≥zlepšení

stát se inspirací pro ostatní

udělat první krok a vytrvat

≥≥zkušenost

s vedením týmu

]]CO

SE VAŠIM PŘEDCHŮDCŮM
A JEJICH TÝMOVÝM PROJEKTŮM
UŽ V MINULOSTI POVEDLO?
≥≥ovlivnit

rozhodování radnice

≥≥zpestřit

–

život osamělým seniorům
či klientům sociálních center

≥≥v ybrat

tisíce i desetitisíce korun na
benefičních akcích ve prospěch institucí
jako jsou dětské domovy, hospice apod.

–

„Vrhněte se do svých
projektů po hlavě,
protože jakákoli malá
pomoc stojí za to
a budete mít obrovsky
dobrý pocit...“
Aneta, SOŠ pro
administrativu EU,
Praha 9

≥≥zmírnit

u mladších spolužáků xenofobii
a negativní postoje vůči homosexuálům

{

≥≥přimět

firmy i obce přijmout opatření přátelská k matkám s kočárky a vozíčkářům

≥≥natočit

informační dokument o životě
v dětském domově

≥≥přimět

„Je to skvělý pocit,
když se vám povede
udělat něco dobrého pr
o
komunitu a lidi kolem.“
studentka, Gymnázium
Kladno

lidi ve svém okolí přemýšlet
o globálních příčinách chudoby ve světě

≥≥a

lidé se zdravotním
znevýhodněním ö rasismus,
xenofobie, neonacismus
ö migrace, integrace, etnické
a kulturní menšiny ö stáří ö šikana
ö kriminalita/vězení ö drogy

]]ŽIVOTNÍ

ö udržitelný

PROSTŘEDÍ

rozvoj ö ochrana přírodních zdrojů ö voda ö energie ö odpady
ö využití půdy ö zodpovědný konzum ö fair trade / lokální produkty
]]GLOBÁLNÍ

PROBLÉMY

5JAK NA TÝMOVÝ PROJEKT KDO JINÝ?

schopnosti přesvědčit ostatní o své vizi

≥≥možnost
≥≥odvahu

s překonáváním obtíží

TÉMATA

ö

pro práci s médii

OKRUHY TÝMOVÝCH PROJEKTŮ

Výběr tématu se odvíjí od problému, který vnímáte jako palčivý pro své okolí nebo zkrátka pro společnost. Tématem tak může být například nedostatečný počet laviček v parku, osamělost seniorů,
snaha pomoci lidem s postižením apod. Následující seznam témat slouží spíše pro představu, čemu
všemu se můžete věnovat. Nejlepší však je vybrat téma dle vašeho zájmu.
]]SOCIÁLNÍ

s naplňováním svých představ

≥≥zlepšení

]TEMATICKÉ
]

1

DOMLUVTE SE, CO KONKRÉTNÍHO VÁM
VADÍ VE VAŠEM OKOLÍ – VYBERTE SI JEDNO TÉMA
V každé, i dobře fungující společnosti se vyskytují problémy, které na svá řešení teprve čekají. Mohou to být jak témata celospolečenská, tak i zdánlivě malé problémy na lokální úrovni: ve vašem městě, obci nebo přímo ve vaší škole. Kromě témat, která
vás osobně zajímají/štvou, se můžete na názory zeptat i svých
rodičů, sousedů, učitelů a spolužáků.

SESTAVTE TÝM

Máte další spolužáky, kteří mají jako vy chuť něco dělat? Nenechávejte si svůj nápad pro sebe, sestavte tým.
Důležité je, aby byli s výběrem
tématu všichni v týmu spokojeni a měli zájem se mu opravdu věnovat.

5

ve světě ö právo na vzdělání ö rovnost pohlaví,
gender ö práva dětí/dětská práce ö HIV/AIDS v ČR, v Evropě,
ve světě ö adopce na dálku nestačí, vyzkoušejme jiné formy
pomoci rozvojovým zemím ö občanská společnost ö konflikty

2

INSPIRUJTE SE

Inspirujte se aktuálními událostmi ve světě, v ČR nebo
v místě svého bydliště.

3

ö chudoba

4

ZÍSKEJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE A PODPORU

Poté, co zvolíte téma pro svůj projekt, se snažte získat co nejvíce
informací. Ty jsou nesmírně důležité pro efektivitu projektu, tj. pro
jeho smysl a dopad.

6

DEJTE NÁM
O SOBĚ VĚDĚT!

SESTAVTE SI AKČNÍ PLÁN

Před samotným začátkem projektu si stanovte jeho konkrétní cíl a postup, kterým daného cíle chcete dosáhnout. Popište, jak bude váš projekt vypadat po obsahové stránce. Vyjmenujte, které aktivity (= činnosti) budete dělat, abyste dosáhli cíle, který jste si stanovili. Pro
názornost můžete při plánování použít následující šablonu:
PLÁN TÝMOVÉHO PROJEKTU
Část projektu

Otázka

Cíl projektu

Čeho chceme dosáhnout?
Jaké změny by měly nastat?

Obsah projektu

Co budeme dělat?
(Popište zhruba svou činnost.)

Aktivity projektu

Z čeho se přesně bude projekt skládat?
(Rozepište aktivity jednu po druhé v časovém sledu.)

Časový plán

Celková doba realizace od–do.

Místo realizace

Rozhodněte, zda váš projekt je místního, národního
či globálního charakteru, lokalizujte ho.

Cílová skupina

Kdo se bude účastnit?
Komu je projekt určen?
(Sepište, na které skupiny obyvatel chcete působit)

Odpověď

Přihlaste svůj tým na adrese kdojiny@jsns.cz společně se stručným
představením vašeho záměru. Můžeme vám pomoci s uskutečněním vašeho projektu, poskytneme
vám další užitečné materiály či podporu a pomůžeme vám zviditelnit vaši
akci. Můžeme vám také zajistit účast na zajímavých
workshopech, kde získáte spoustu praktických
dovedností.
S vaším projektem se
dále pak můžete ucházet o ocenění Gratias Tibi
(www.gratiastibi.cz).

mnoho dalšího...

www.jsns.cz ö www.jsns.cz/kdojiny ö www.gratiastibi.cz

Tento materiál vznikl v r ámci projektu KDO JINÝ? Posilování podnikatelských dovedností žáků veStředočeském kraji prostřednictvím občanské angažovanosti (CZ.1.07/1.1.32/02.0119) a je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu astátního rozpočtu České republiky.

