
„Nejzajímavější pro mě bylo vyzkoušet si pra-
covat v týmu. Občas je to opravdu dost složité.“
Kristián, Gymnázium Jana Keplera, Praha 6
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Kdo jiný? Posilování podnikatelských dovedností žáků ve Středočeském kraji prostřednictvím občanské 

angažovanosti (CZ. 1.07/1.1.32/02.0119)

 ]  PROČ BY SE MĚLA VAŠE ŠKOLA 
DO PROJEKTU  
KDO JINÝ? ZAPOJIT?

 ≥  umožníte žákům rozvíjet vlastní nápady 

a iniciativu pod metodickým vedením  
organizace Člověk v tísni

 ≥  žáci budou mít možnost své výsledky veřej-
ně prezentovat, úspěšné projekty budou 

medializovány a nejlepší získají ocenění 
 ≥  na rozdíl od ostatních projektů, které si 

na realitu jen hrají, týmové projekty  
Kdo jiný? realitu mění

 ≥  zapojení žáci bezprostředně rozvíjejí své 
klíčové kompetence k řešení problémů, ko-

munikativní, sociální a personální a v nepo-

slední řadě i občanské

 ≥  týmové projekty Kdo jiný? naplňují průře-
zová témata Osobnostní a sociální výcho-
va a Výchova demokratického občana

 ≥  vaše škola získá zdarma metodické mate-
riály zaměřené na aktivní občanství včetně 

audiovizuálních lekcí

ZAPOJTE SE! KdO Jiný?

Dejte ProStor aktivním žákům a veďte je  
k angažovanoSti v rámci Projektu kDo jiný? 

„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

„Vrhněte se do svých projektů po hlavě, pro-

tože jakákoli malá pomoc stojí za to a bude-

te mít obrovsky dobrý pocit...“ 

Aneta, SOŠ pro administrativu EU, Praha 9



 ] CO NABÍZÍME?
 ≥  úvodní motivační prezentace na vaší škole 

(cca 2 hod., září/říjen 2013)

 ≥  supervizi a podporu žákovských týmů
 ≥  účast na víkendovém setkání týmů  
Kdo jiný? (listopad 2013, březen 2014)

 ≥  prezentaci na výherní soutěžní přehlídce 
(červen 2014)

 ≥  zdarma možnost účasti na školeních pro 
učitele, zaměřených (nejen) na aktivní ob-

čanství (využití audiovizuálních prostřed-

ků ve výuce)

 ≥  všechny metodické výstupy projektu  
Kdo jiný?

 ≥  vše pro školy ve Středočeském kraji ZDARMA

 ]  VĚŘILI BYSTE, ŽE TÝMY ŽÁKŮ 
V MINULOSTI DOKÁZALY:

 ≥  Vybrat 23 tisíc korun na konto SOS Sýrie 

s nulovými náklady?

 ≥ Ovlivnit rozhodování radnice?

 ≥ Zpestřit život opuštěným seniorům?

 ≥  Zmírnit u mladších spolužáků xenofobii 

a negativní postoje vůči homosexuálům?

 ≥  Přimět podniky i obce přijmout opat-

ření přátelská k matkám s kočárky 

a vozíčkářům?

 ≥  Natočit informační dokument o životě  

v dětském domově?

 ≥  Přimět lidi ve svém okolí přemýšlet  

o globálních příčinách chudoby ve světě?

PomoZte Svým žákům měnit Svět k lePšímu. 

POKUD MÁTE ZÁJEM O NEZÁVAZNOU úVODNÍ PREZENTACI PRO ŽÁKY NA VAŠÍ ŠKOLE, PŘIhLASTE 
SE DO 28. ČERVNA 2013 NA NÍŽE UVEDENÝCh KONTAKTECh, KDE ZÍSKÁTE I VÍCE INfORMACÍ.  
PREZENTACE BUDOU PROBÍhAT ZDARMA V ZÁŘÍ/ŘÍJNU 2013.
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