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TÝMOVÉ PROJEKTY  

KDO JINÝ? 

 
 
Studentské týmové projekty jsou společné projekty mladých lidí zaměřené na aktuální 
společenské téma či problém.  Všeobecně platí, že cílem projektů by měla být obecně 
změna k lepšímu, přispění k řešení vybraného problému, či „pouze“ zvýšení informovanosti 
nebo upozornění na problém ve svém okolí, ve společnosti. Projekty by měly především 
vycházet z nápadů a iniciativy samotných studentů.  
 
TÉMATA 
 
Vznikající projekty by měly být zaměřeny na lokální témata, která se bezprostředně týkají 
života ve městě/obci a měly by přispět k rozvoji okolí či zlepšení nějaké konkrétní 
situace v místě, kde žáci/studenti žijí.  
 
 
Příklady tematických okruhů:  

 

 Ochrana životního prostředí 

 Dopravní situace 

 Místní politická reprezentace 

 Cizinci a přistěhovalci 

 Kulturní vyžití 

 Špatné mezilidské vztahy 

 Drogy 

 Kriminalita 

 Rasismus 

 Bezdomovectví 
 
 

 
Co je zapotřebí k realizaci týmového projektu? 

 vytvořit tým studentů  
 zvolit téma projektu (lokální téma projektu – viz výše)  
 zaslat přihlášku s návrhem týmového projektu (do 18. 11. 2012) – přihláška je 

součástí přílohy 
 realizovat týmový projekt  
 poslat zpětnou vazbu a informace o realizaci projektu (závěrečnou zprávu) 
 

Co Vám můžeme nabídnout? 
 konzultace a podporu ze strany koordinátora projektu 
 možnost využít finanční podporu na realizaci projektu (2000CZK/projekt)* 
 možnost účasti na setkání týmů realizujících projekt v březnu 2013 (zajímavé 

semináře, setkání s vrstevníky, sdílení zkušeností, doprovodný program - 
účast na festivalu Jeden svět).. 

 možnost seberealizace a získání zajímavých zkušeností  
 Váš projekt se může stát součástí příručky dobré praxe a inspirovat další 

studenty i pedagogy 
 účast na soutěžní přehlídce, která proběhne v červnu 2013 
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HARMONOGRAM TÝMOVÉ PROJEKTY - školní rok 2012/2013 
 

1. volba tématu projektu a zaslání přihlášky do 18. listopadu 2012 

volba tématu projektu, plánování týmového projektu   

zaslání přihlášky týmového projektu na adresu:  jana.havlickova@jsns.cz  

2.  zahájení a realizace týmového projektu listopad - 31. květen 2013 

plánování a samotná realizace týmového projektu 

   

3.  setkání týmů  březen 2013 (víkend)  

víkendové setkání studentů realizujících týmový 
projekt (workshopy, zajímavá setkání, proběhne 
během festivalu Jeden svět v Praze) – budete včas 
informováni   

4. ukončení realizace projektu  nejdéle do 31. května 2013 

Ukončení realizace projektu, sepsání stručné závěrečné 
zprávy  

5. možnost účasti na soutěžní prezentaci týmových 
projektů  červen 2013  

více informací obdrží účastníci v průběhu realizace 
projektu  

6. zaslání závěrečné zprávy z projektu  červen 2013  

zaslání závěrečné zprávy o realizaci projektu  

 
* Můžeme proplatit náklady spojené přímo s přípravou a realizací projektu a uskutečněné nejdéle do 

31. 12. 2012 a nejvýše do 2000CZK/projekt. Preferovaným způsobem proplacení je proplacení na 
základě faktury adresované/vystavené na Člověka v tísni (fakturační údaje bychom vám dodali). V 
případě, že by tento způsob fakturace nebyl z nějakého důvodu možný, postupovali bychom na 
základě společné domluvy. Vždy ale bude potřeba doložit doklad (faktura, účtenka..) 


