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Je
to skvělý pocit,
když se vám povede udělat
něco dobrého pro lidi kolem sebe.
Nikdy bych do sebe neřekla, že mě
Každý
týden docházíme
to začne tak bavit.
do zařízení Zahrada, které
Anička, Sportovní gymnázium
poskytuje sociální služby v Kladně.
Kladno
Učíme tam tancovat mentálně
postižené klienty.
Gabča, Sportovní gymnázium
Kladno

Zatím jsme je naučili
základům tanců mambo, chacha,
jive, waltz a letkis. Klienti nás mají
rádi a neuvěřitelně je to baví! Snaží
se a trénují i přes týden.
Bára, Sportovní gymnázium
Kladno

Připravujeme
benefiční akce na podporu
domácí hospicové péče organizace
RUAH. Zorganizovali jsme benefiční
koncert a benefiční běh. Na koncertě jsme
vybrali kolem 60 tisíc korun. Kromě výtěžku
z dobrovolného vstupného nám přispěli velkou
částkou i sponzoři, které jsme oslovili!
Vojta, Gymnázium Benešov

V našem
týmu se výborně
pracovalo, vše nám vycházelo.
Dokonce jsme i vybrali dost peněz
na našich akcích. Bavilo mě starat
se o zařizování věcí okolo akce.
Magda, Gymnázium
Benešov

Nesmírně
si vážíme především
mladých lidí, kteří jsou ochotní
dělat i něco, co nemusí, a není jim
lhostejné, co se děje s jejich sousedy.
Myslím si, že se od nich my dospělí
máme stále co učit.
Marta Vacková, ředitelka domácí
hospicové péče organizace
RUAH

Chtěli
jsme seznámit veřejnost
s tím, co v Mnichově Hradišti je a o čem
nevědí. Chtěli jsme, aby lidé získali bližší
vztah ke svému městu. Naší první akcí pro veřejnost
byl lampionový průvod, při kterém jsme prováděli lidi
po zajímavých místech. Sešlo se nás asi 15, což je na začátek
úspěch. S židovskou historií města seznamujeme i mladší
spolužáky ze základky, pro které pořádáme procházky
po židovské čtvrti se soutěžemi a kvízy. Postupně
získáváme ale kontakty i na zastupitele města
a rozšiřuje se povědomí, že něco takového děláme.
Eva, Gymnázium Mnichovo Hradiště

Zjistila
jsem, že má opravdu
cenu dělat něco i pro
ostatní. Poznala jsem,
že můžu opravdu něco
změnit k lepšímu.

Naučila
jsem se spolupracovat,
rozvrhovat si čas na plnění
úkolů a mluvit před velkou skupinou
lidí. Také jsem se dozvěděla něco
nového o městě, ve kterém žiju.
Lucie, Gymnázium Mnichovo
Hradiště

Ztratila
jsem obavu
a zjistila, že to jde,
že má význam něco
dělat.

Neocenila
bych sebe, ale celý
tým, že jsme ochotně
spolupracovali. Lépe jsme
se poznali i z jiné
strany.
Naučila jsem
se pracovat
v týmu.

Pomohla
jsem informovat
obyvatele města
o plánované výstavbě
parkoviště.

Nikdy
jsem si nemyslel,
že dokážu vystupovat
před více lidmi. Měl jsem
s tím problém celou
základku.

Naučila jsem se
komunikovat s cizími lidmi,
vyhledávat informace jinde než
jen na internetu a vystupovat
před větším počtem lidí.
Pomohli
jsme lidem,
kteří na tom nebyli
zrovna nejlíp.

Nejobtížnější
bylo se shodnout
se všemi lidmi, kteří se
zapojili do projektu.

Nejtěžší
bylo si vše před
danou akcí srovnat, dát
dohromady. Jinak jsme všechno
zvládli. Jediný problém byla
propagace jedné akce, začali
jsme pozdě a přišlo málo
lidí.
*Zdroj: citace z dotazníkového hodnocení studentů, kteří uskutečnili svůj projekt
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Při
OA Neveklov jsme
založili společnost DOORS,
v rámci které pořádáme různé jarmarky,
kde prodáváme ruční výrobky a za vybrané
peníze podporujeme Dětský domov Racek.
V dětském domově připravujeme i program pro
děti. Uspořádali jsme sbírku pro útulek
v Maršovicích a chystáme další akce.
David, OA Neveklov

Při
plánování je dobré si
vše co možná nejvíce ujasnit,
třeba i napsat atd. Také jsem
zjistila, že je dobré věci konzultovat
s více lidmi a zeptat se na názor těch,
kterých se to týká. Naučila jsem se
větší trpělivosti.
Pavlína, OA Neveklov

Seznámila
jsem se s hodně
fajn lidmi.
Lucie, OA Neveklov

Nejdříve
jsme si ujasnili myšlenky,
které chceme prezentovat, pak
jsme zašli za starostou. Byli jsme také
na schůzce s tvůrci projektu, kde jsme
se podrobně seznámili se záměrem výstavby.
Po uskutečnění ankety mezi obyvateli jsme
představili výsledky na zasedání městské
rady Benešova.
Marie, Gymnázium Benešov

Uspořádali
jsme anketu mezi
obyvateli Benešova, protože
jsme chtěli zjistit, zda souhlasí
s využitím veřejné plochy v ulici
K. Nového na parkování a výstavbu
podzemních garáží.
Štěpánka, Gymnázium
Benešov

Došli
jsme k závěru,
že nejlepším využitím pro
vzniklou volnou plochu by byl park,
protože v blízkosti je ZŠ Dukelská
a centrum, ve kterém zeleň chybí.
Jan, Gymnázium Benešov

Oslovili
jsme asi 400
spoluobčanů, z toho
nám odpovědělo 196.
Jan, Gymnázium
Benešov

Chtěli
jsme ukázat, že má
cenu trávit čas i se staršími
lidmi, na které se často zapomíná.
Je důležité, že jsou tu s námi taky.
Lenka, Sportovní gymnázium
Kladno

1
3

Sestavte tým.
Máte další spolužáky, kteří
mají jako vy chuť něco
dělat? Nenechávejte si svůj
nápad pro sebe, sestavte tým.

2

Domluvte se, co byste chtěli změnit
– vyberte si jedno téma.
V každé, i dobře fungující společnosti, se vyskytují problémy, které na svá
řešení teprve čekají: ve vašem městě,
obci nebo přímo ve vaší škole.

4

Pojmenujte, čeho chcete dosáhnout.
Vytyčte si cíl.

6

Sestavte si plán.
Stanovte si, čeho a jak chcete
dosáhnout. Popište, které činnosti
budete dělat, abyste dosáhli toho,
co jste si stanovili.

5

Získejte aktuální informace.
Poté, co zvolíte téma pro svůj
projekt, se snažte získat co
nejvíce informací.

7

Dejte nám o sobě vědět!
Přihlaste svůj tým na adrese kdojiny@jsns.cz společně se stručným představením
vašeho záměru. Můžeme vám pomoci s uskutečněním vašeho projektu.
S vaším projektem se dále pak můžete ucházet o ocenění Gratias Tibi (www.gratiastibi.cz).

www.jsns.cz www.jsns.cz/kdojiny 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 zEvropského sociálního fondu astátního rozpočtu České republiky.
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Je
úžasné, jak všichni
spolupracují a jak nám vyšli
vstříc. Nakonec jen asi to, že nám
opravdu dělá radost, že oni mají
radost z něčeho tak malého.
Míša, Sportovní gymnázium
Kladno

Každých
14 dní docházíme
do domova důchodců v Kladně
a snažíme se seniorům alespoň nějak
zlepšit den. Zpíváme, někdy přečteme
vtipnou povídku či příběh, jindy si zase
zahrajeme pár her, například šibenici,
doplň přísloví atd.
Vendula, Sportovní gymnázium
Kladno

Dívejte se kolem sebe.
Sledujte aktuální dění
v místě svého bydliště,
v ČR nebo ve světě.

