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1. Projekty globálního rozvojového vzd�lávání 

Programy Lidé lidem a Sv�t do škol jinak 

Programy Lidé lidem a Sv�t do škol jinak jsou ur�eny žák�m druhého stupn� základních škol 

a student�m st�edních škol. Jedná se o interaktivní 2-hodinové výukové programy, 

realizované lektory ARPOKu, v rámci kterých žáci a studenti rozvíjí kritické myšlení, pomocí 

brainstormingu, diskuse a jiných  interaktivních metod nalézají  �ešení aktuálních problém�

dnešního sv�ta.  

Výukové programy a jejich obsahové zam��ení: 

Globální vesnice se v�nuje nerovnom�rnému rozd�lení obyvatel a bohatství, dává do 

souvislosti jednotlivé globální problémy a umož�uje žák�m a student�m p�emýšlet na jejich 

�ešení.  

Jiný kraj, jiný mrav pojednává o kulturních odlišnostech. Žáci a studenti si uv�domují r�zné 

principy chápání t�chto odlišností.  

Za�arovaný kruh chudoby vysv�tluje rozdíl mezi absolutní a relativní chudobou a navazuje 

na p�í�iny a d�sledky migrace.  

Neviditelná ruka trhu p�edstavuje žák�m a student�m alternativní zp�sob obchodu – fair 

trade a pom�že jim uv�domit si ekonomické vazby mezi vysp�lým a rozvojovým sv�tem.  

Rozvojová spolupráce versus humanitární pomoc vysv�tluje na konkrétních p�íkladech 

rozdíly mezi t�mito formami pomoci.  

Cyklus Rozvojový sv�t je p�tihodinový blok obsahující témata globální problémy a jejich 

propojení, chudoba, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc.  

Mraveništ� zem� umož�uje žák�m p�emýšlet nad propojením globálních problém�

sou�asného sv�ta a pokusit se nastínit možná �ešení.  

Máme doma cizince  se v�nuje multikulturní problematice, pomáhá žák�m uv�domit si 

p�ístupy a chování k jednotlivým národ�m, kulturám a náboženstvím a pomáhá posilovat 

toleranci. 

V roce 2008 realizovala Agentura rozvojové a humanitární pomoci 85 výukových program�, 

kterých se ú�astnilo 1813 žák� základních a st�edních škol. 



Džbán plný kultur 

Projekt Džbán plný kultur vznikl v roce 2007. V rámci projektu bylo vytvo�eno 8 

metodických materiál�, které se v�nují prioritním zemím zahrani�ní rozvojové spolupráce �R 

(Angola, Bosna a Hercegovina, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Vietnam a Zambie). 

Zem� je p�edstavena v širším geografickém kontextu, kde se nachází, jsou p�edstaveny 

kulturní odlišnosti této zem�, dále její kladné stránky, ale také její problémy. Žáci pochopí 

rozdíl mezi humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací. Dále se dozví, pro� �eská republika 

pomáhá v t�chto zemích a jaké konkrétní projekty jsou zde realizovány.   

Školy si mohou vytvo�ené materiály zap�j�it nebo požádat o realizaci tzv. projektových dn�

lektory ARPOKu. P�i realizaci projektového dne jsou využívány interaktivní metody založené 

p�edevším na práci ve skupin� - práce s textem, jazykem, národní hry, pohybové aktivity, 

dramatizace, výtvarné zpracování témat, orientace na map�, tradi�ní hudba, powerpointová 

prezentace, diskuse.   

V roce 2008 realizovala Agentura rozvojové a humanitární pomoci 22 projektových dn�

Džbán plný kultur pro více než 500 student�. 

Multikulturní výchova v Olomouckém kraji 

Projekt „Multikulturní výchova v Olomouckém kraji“ je realizován v letech 2008 – 

2010 a p�ispívá k bezpe�nému soužití národnostn� a etnicky odlišných skupin, cizinc� a 

p�íslušník� v�tšinové spole�nosti. Prost�ednictvím metodických p�íru�ek, seminá�� pro 

pedagogy a webového portálu www.multi-kulti.cz si projekt dává za cíl za�len�ní 

multikulturní výchovy do výuky na základních a st�edních školách v regionu St�ední Moravy. 

Výukové programy interaktivní a participativní formou p�ibližují žák�m a student�m tradice, 

zvyky a náboženství sedmi konkrétních minorit žijících v �eské republice. Výukové 

programy jsou dopln�ny putovní výstavou p�edstavující vybrané minority žijící na území �R. 

Výukové programy se zam��ují na p�edstavení menšin žijících na území Olomouckého kraje, 

jsou jimi následující etnické menšiny: Romové, Ukrajinci, Rusové, obyvatelé Zakavkazska, 

Vietnamci, �í�ané a Mongolové.  V roce 2008 jsme p�ipravovali metodické p�íru�ky pro 

pedagogy, webový portál, putovní výstavu, seminá�e pro pedagogy a výukové programy 

pro žáky. Pilotní fáze výukových program� se zú�astnilo 100 žák�. Projekt je podpo�en 



grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finan�ního mechanismu EHP a 

Norského finan�ního mechanismu prost�ednictvím Nadace rozvoje ob�anské spole�nosti. 

ANYANA – d�ti a sv�t 

V roce 2008 byl dokon�en projekt Anyana – d�ti a sv�t, v rámci kterého byl vytvo�en 

metodický materiál pro pedagogy mate�ských škol a prvního stupn� základních škol. 

Metodický materiál pomáhá pedagog�m MŠ a prvního stupn� ZŠ za�lenit do výuky 

multikulturní témata. D�ti se seznámí s kamarády z osmi prioritních zemí zahrani�ní 

rozvojové spolupráce �R (Angola, Bosna a Hercegoviny, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, 

Srbsko, Vietnam a Zambie) a s d�tmi vietnamského p�vodu žijících v �eské republice. Dozví 

se, jak si d�ti hrají a jaké mají hra�ky, kde žijí, jaké mají radosti, jaké starosti a s �ím doma 

musí pomáhat. Na základ� t�chto informací si d�ti uv�domí rozdíly mezi vysp�lými a 

rozvojovými zem�mi. Metodický materiál je dopln�n barevnými fotografiemi, pracovními 

listy a výstavou. 

Informa�ní centra Rozvojových cíl� tisíciletí 

Roku 2000 na Summitu tisíciletí stvrdilo 189 stát� své odhodlání odstranit extrémní 

chudobu na naší planet�, její p�í�iny a následky, do roku 2015. Byly tak stanoveny Rozvojové 

cíle tisíciletí usilující o odstran�ní extrémní chudoby, zajišt�ní vzd�lání pro všechny, 

narovnání postavení muž� a žen, udržitelný rozvoj lidstva a také o vytvo�ení sv�tového 

partnerství mezi bohatými a chudými tohoto sv�ta. 

V rámci projektu Podpory rozvojových cíl� tisíciletí byla 1. zá�í 2008 z�ízena v �eské 

republice 4 informa�ní centra pro vzd�lávání jednotlivc� i organizací, p�sobících v oblastech 

školství, zdravotnictví a médií. 

Hlavním cílem informa�ních center je zvyšování všeobecného pov�domí o rozvojové 

problematice, distribuce materiál� s rozvojovou tématikou a hledání partner� pro další 

projekty. P�sobení informa�ních center je úzce spojeno s kampaní �esko proti chudob�, která 

zast�ešuje aktivity více než 30 nevládních neziskových organizací zam��ených na rozvojovou 

spolupráci, rozvojové vzd�lávání a trvale udržitelný rozvoj.  



Rozvojové ve�ery 

Agentura rozvojové a humanitární pomoci již tradi�n� od roku 2005 po�ádá ve�ejné 

besedy na témata rozvojové spolupráce. Také v roce 2008 se uskute�nilo 9 rozvojových 

ve�er�, které navštívilo tém�� 1000 zájemc�. 

29. ledna 2008  

VÝCHODNÍ BOSNA - P�ÍB�HY OBLÉHANÝCH ENKLÁV 

O život� v obléhaných oblastech - Srebrenici, Goražd�, Žep� - o vztazích mezi tamními 

obyvateli �i o tamním �erném trhu povídal Matyáš Zrno.  

25. února 2008  

U�ITELKOU MALÝCH INDIÁN�

O horských oblastech peruánských And, kde si lidé stále udržují tradi�ní zp�sob života, jakým 

žili jejich p�edci za dob Ink�. Olga Vilímková strávila rok 2001 v indiánské vesnici 

Pucamarca v Andách, kde pracovala jako dobrovolná u�itelka peruánské státní ZŠ a bydlela v 

místní rodin�. V roce 2002 založila nada�ní fond Inka. 

18. b�ezna 2008  

FAIRTRADOVÁ GHANA 

Fairtradová družstva v subsaharské Ghan�, které navštívil Tomáš Bílý, dokazují, že tento 

alternativní zp�sob obchodu m�že být ú�inným nástrojem rozvojové spolupráce. Poslucha�i 

m�li možnost dozv�d�t se o výrob� kakaového mýdla nebo tradi�ních ghanských bubn� v 

družstvech zapojených do systému Fair Trade.  

22. dubna 2008 Eva Vernerová 

JAKÉ JE BÝT PACIENTEM VE VIETNAMU? 

Vietnam se se svým politickým z�ízením �adí k n�kolika stát�m, kde p�etrvává vláda jedné 

strany. Reformou Doi Moi z roku 1986 se však vydal cestou tržní ekonomiky. Pro 

zdravotnictví to znamenalo konec státních dotací, zavedení uživatelských poplatk� a 

deregulaci trhu s léky. O tom, co všechno musí Vietnamci podstoupit, aby byli adekvátn�

ošet�eni, nebo o tom, jakým zp�sobem si léka�ský personál zajiš�uje dodate�né p�íjmy, 

vypráv�la Eva Vernerová. 



13. kv�tna 2008  

ZAMBIE – OPRAVDOVÁ AFRIKA? 

Host ve�era Lenka Dudková zažila b�hem dobrovolnického pobytu v Zambii africkou 

rozmanitost se vším všudy: krásnou p�írodu, usm�vavé lidi, ale i všudyp�ítomné odpadky na 

ulicích.  

30. zá�í 2008  

JAKÉ JE BÝT DVOJNÁSOBNÝM SIROTKEM? 

V subsaharské Africe žije 12,3 milion� sirotk�. V�tšin� z nich rodi�e zem�eli na AIDS. O 

jejich každodenních problémech i radostech vypráv�l host ve�era Patrik �avoj. 

21. �íjna 2009  

KYRGYZSTÁN V OHROŽENÍ! MÁME SE OBÁVAT?! 

Po zhroucení Sov�tského svazu je Kyrgyzstán od roku 1991 samostatný suverénní stát. 

Nádherná nespoutaná p�íroda ost�e kontrastuje s chudobou obyvatel. Podle hosta ve�era 

Miroslava Šobra navíc Kyrgyzstán �elí nebezpe�í vážné ekologické katastrofy. Miroslava 

Šobra ve vypráv�ní o Kyrgyzstánu doplnila Simona Šafa�íková, která p�sobila jako 

dobrovolník v místní organizaci Habitat for Humanity.  

25. listopadu 2008  

JAMAICA, LAND WE LOVE! 

Jamajka - panenský ostrov v Karibském mo�i, jež Kryštof Kolumbus nazval rájem na zemi, se 

dnes potýká se zadlužením, sociálním neklidem nebo �astými p�írodními katastrofami. 

Luxusní turistická letoviska na severu ostrova ost�e kontrastují se situací obyvatel 

kingstonských ghett, jež dennodenn� �elí sociálnímu vylou�ení. O t�chto i dalších radostech a 

strastech Jamaj�an� povídala Eliška Gerthnerová. 

16. prosince 2008  

FAIR TRADE - P�ÍLEŽITOST PRO MADAGASKAR? 

Madagaskar, �tvrtý nejv�tší ostrov na sv�t�, fauna a flora je zde naprosto unikátní, zárove� je 

to však jedna z nejchudších zemí. Co si o rozvinutém sv�t� myslí Malgaši, jaké jsou zde 

realizovány projekty a jak m�že Fair Trade podpo�it rozvoj této zem� bylo tématem 

posledního rozvojového ve�era, jehož hostem byla Jana Škubalová. 



2. Projekty rozvojové spolupráce

Education across the borders – Vzd�lávání bez hranic 

Education across the borders byl p�lro�ní pilotní vzd�lávací projekt ur�ený 

pedagogickým pracovník�m v Moldavsku, kte�í pracují s ohroženými d�tmi a mládeží v 

jednotlivých regionech Moldavské republiky, nejchudší zemi Evropy. Projekt byl  �áste�n�

podpo�en z finan�ních prost�edk� Nadace Open Society Fund Praha a Funda�ia Soros - 

Moldova. Nezbytnou podmínkou realizace tohoto projektu bylo partnerství moldavské 

nevládní organizace Prietenii Copiilor. Zám�rem projektu „Education across the borders“ 

bylo podporovat a rozvíjet alternativní formy výchovy za�ízeních pro ohrožené skupiny d�tí a 

mládeže v Moldavsku a dále posílit kapacity pedagogických pracovník� v t�chto za�ízeních 

tak, aby byli schopni využívat vzd�lávacích metod vedoucích ke zp�tné socializaci dít�te z 

d�tského domova do spole�nosti. Ve spolupráci s Prietenii Copiilor se v termínu 22. - 25. zá�í 

2008 v hlavním m�st� moldavské republiky - Kišin�v� uskute�nilo školení pro pedagogické 

pracovníky a pracovníky místních nevládních organizací. Cílem školení bylo interaktivní 

formou ukázat a p�edat zkušenosti s využíváním moderních vyu�ovacích metod v �R. D�raz 

byl kladen na aktivní zapojení všech ú�astník� a vyzkoušení si modelových aktivit. B�hem 

školení se p�ítomní pedagogové prakticky seznámili se zkušenostmi lektor� ARPOKu v 

oblasti alternativních a neformálních vzd�lávacích metod.   

Další sou�ástí projektu byla týdenní studijní cesta 12 vybraných ú�astník� školení do �R v 

listopadu 2008.  B�hem tohoto týdenního pobytu v Praze a Olomouckém kraji moldavští 

zástupci navštívili neziskové organizace pracující s d�tmi a problémovou mládeží, školy a  

d�tské domovy. Sou�ástí této cesty bylo i setkání ú�astník� se zástupci státní správy. 

Zám�rem bylo ukázat moldavským pedagogickým pracovník�m r�zné formy práce s d�tmi a 

mládeží, p�edstavit jednotlivé instituce a aktéry v pomoci ohroženým d�tem a uvést 

institucionální rámec vzd�lávání a institucionální výchovy v �R. 



Partnerství pro p�írodu 

V roce 2007 za�ala Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje s 

realizací projektu Partnerství pro p�írodu (Partnership for Nature), jehož cílem bylo budování 

kapacit zástupc� mongolských nevládních organizací a místních komunit v oblasti ochrany 

p�írody. Partnery projektu byly Nadace Partnerství, rakouská pobo�ka mezinárodní 

organizace Sv�tový fond na ochranu p�írody a mongolská organizace People Centered 

Conservation.  

  

V �íjnu 2007 navštívila Mongolsko expertní skupina z �eské republiky a Rakouska. Cílem 

návšt�vy byly realizace n�kolika seminá�� v odlehlých �ástech Mongolska, navázání 

spolupráce s mongolským neziskovým sektorem a identifikace hlavních problému, se kterými 

se mongolské komunity a neziskové organizace potýkají.  

  

V b�eznu 2008 �eskou republiku navštívili zástupci nevládního sektoru a místních komunit 

Mongolska. Jejich cílem bylo seznámit se s �inností �eských neziskových organizací a 

komunit v oblasti ochrany životního prost�edí a s konkrétními projekty, aby tak získali 

inspiraci pro podobné projekty v Mongolsku.  

Srbsko - Budování kapacit místní správy, organizací ob�anské 
spole�nosti a soukromého sektoru v Autonomní oblasti Vojvodina, 
Srbsko 

Ro�ní projekt Olomouckého kraje podpo�ený z finan�ních prost�edk� Ministerstva 

zahrani�ních v�cí �R a Olomouckého kraje navázal na dlouhodobou spolupráci 

Olomouckého kraje s autonomní oblastí Vojvodina v Srbsku. Agentura rozvojové a 

humanitární pomoci byla partnerem projektu a významn� se podílela na realizaci jednotlivých 

aktivit. 

  

V �ervenci 2008 byl realizován t�ídenní identifika�ní seminá� pro zástupce státní správy, 

soukromého a neziskového sektoru z autonomní oblasti Vojvodina v Ba�ce Topole. Cílem 

seminá�e bylo rozší�ení a prohloubení p�ímých kontakt� mezi všemi p�ítomnými subjekty z  



Olomouckého kraje a autonomní oblasti Vojvodina a zmapování pot�eb jednotlivých 

zastoupených institucí a organizací z Vojvodiny.  

Další sou�ástí projektu byla studijní cesta vybraných zástupc� institucí a organizací z 

Vojvodiny do �eské republiky v �íjnu 2008. Tato cesta sloužila k nalezení konkrétních 

možností spolupráce pro následující období a ke sdílení zkušeností �eských organizací a 

institucí s vybranými srbskými ú�astníky. 

Podpo�ili nás 

V roce 2008 jsme získali podporu od �ady institucí. D�kujeme všem, kte�í podpo�ili naši 

�innost. 

Ministerstvo zahrani�ních v�cí �R 

Rakouská rozvojová agentura 

Nadace rozvoje ob�anské spole�nosti 

Olomoucký kraj 

Evropská komise 

Nadace Open Society Fund, Praha 

Funda�ia Soros, Moldova 

Evropský sociální fond 

Výro�ní zprávu vyhotovila Bc. Petra Krylová. 












