
PROJEKT KDO JINÝ 

Projekt "Kdo jiný" organizuje tým Jednoho světa na školách, který je součástí Člověka v tísni - 

obecně prospěšné společnosti  při České televizi. Do tohoto projektu se zapojila i naše škola. 

Cílem takového projektu je občansky angažovat mladé občany k odpovědnosti za celek. 

Zjednodušeně řečeno to znamená, že každý občan může udělat něco pro změnu k lepšímu. Pod 

pojmem občanská angažovanost je nutné si představit jednak uplatňování svých práv a svobod, 

ale znamená to i být spolutvůrcem veřejného života. Občanskou angažovanost lze také pojmout 

jako aktivity občanů ve společenském dění, přičemž tyto aktivity nejsou řízeny státními ani 

komerčními organizacemi. K tomu slouží i projekt "Kdo jiný", který si v letošním školním roce 

klade za cíl změnu v oblasti chápání a nahlížení na migranty ze strany nás - obyvatel s trvalým 

pobytem v České republice. Jedná se o týmový projekt a to znamená, že se na něm podílí určitá 

skupina lidí, kteří mají společný cíl, navzájem se podporují, spolupracují, organizují a rozdělují si 

svou práci. Výsledkem takového projektu může být např. benefiční akce, nové hřiště, výstava, 

publikace, prezentace na řešení problému apod.  

 

Co může takovýto projekt člověku přinést: 

- nové kontakty se zajímavými lidmi 

- praktické zkušenosti s fungováním různých institucí, úřadů a organizací 

- respekt okolí 

- zdokonalení v přesvědčování ostatních o své vizi 

- zvýšení sebedůvěry 

- zlepšení komunikačních schopností a vyjednávání s lidmi 

- praktické zkušenosti s mediální prací 

- zvýšení odolnosti a cilevědomosti 

- schopnost jasně si definovat cíl své práce 

- příležitost si uvědomit vlastní přínos a inspiraci pro ostatní 

- poznání svých možností a limitů 

 

 

 



 

A co v minulosti týmové projekty dokázaly? : 

- ovlivnit rozhodování radnice 

- vybrat tisíce i desetitisíce korun na benefičních akcích ve prospěch institucí, jako jsou dětské               

  domovy, hospicová péče apod. 

- zmírnit u mladších spolužáků xenofobii a negativní postoje vůči homosexuálům 

- přimět podniky i obce přijmout opatření přátelská k matkám s kočárky i vozíčkářům 

- natočit informační dokument o životě v dětském domově 


