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Příběhy ze syrských hranic
Nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. přináší první rozvojový večer v roce 2016,
tentokráte na téma „Moje jméno není uprchlík aneb příběhy ze syrských hranic.“ Večerem provede
Jiří Pasz, jehož specializací jsou lidská práva a zvyšování povědomí o humanitárních a rozvojových
problémech. Beseda se uskuteční 3. února 2016 od 18:00 v sále Divadla hudby Muzea umění
Olomouc.
„Není snad dne, kdy by se v médiích neobjevila zpráva spojená se současnou uprchlickou krizí.
Mnohdy je sdělení tvořeno čísly, výčty a statistikami, na jednotlivé lidské osudy se jaksi zapomíná.
Přitom právě konkrétní příběhy pomáhají pochopit, proč lidé opouštějí své domovy. Právě to bylo
důvodem, kvůli němuž jsme se rozhodli zařadit tuto besedu do cyklu rozvojových večerů,” uvádí
Jan Klega, pracovník organizace ARPOK, o. p. s.
Host rozvojového večera přinese svědectví o životě v jordánském uprchlickém táboře Zaatarí,
který leží na syrských hranicích a svou rozlohou se blíží Zlínu. Věnovat se bude nejen životu uprchlíků,
ale také tomu, jak Jordánsko jejich příliv zvládá, a v neposlední řadě i otázce, zda opravdu všichni
chtějí do Evropy.
Jiří Pasz, absolvent Caritas VOŠ, pracoval jako sociální pracovník s Romy, na prevenci korupce v ČR,
či na destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Za sebou má pracovní pobyty v Ugandě, Nepálu
a Kambodži. Specializuje se na lidská práva a zvyšování povědomí o humanitárních a rozvojových
problémech.
Pořádající nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. přináší od roku 2004 do škol globální
rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata (např. chudoba,
migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví s žáky. O těchto tématech
informuje veřejnost, a podporuje tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění
kolem sebe.
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