SMOK - ROK 2014


Během prvních tří měsíců roku 2014 proběhlo v rámci projektu celkem 6 akcí. V lednu
proběhl Čínský večer na internátu při Střední škole technické v Přerově. Večer byl plný
zajímavostí o Číně, čínského písma a kaligrafie. V únoru se uskutečnily hned 3 akce.
Dvě z nich proběhly na internátě při Střední škole hotelové v Kroměříži – jednalo se o Večer
se salsou a Japonský večer.



Na internátě v Přerově věnovali zájemci jeden únorový večer tetování henou a diskuzi
nad stereotypy, které máme vůči lidem na základě jejich vzhledu. V březnu pak proběhly
akce dvě – Večer se Salsou na internátě v Přerově a Putování s Marco Polem v Knihovně
města Olomouce, kdy se děti podívaly do dalekého orientu a zároveň přemýšlely nad tím,
co nám může cestování a setkávání se s novými kulturami přinést. Poslední zmiňovaná akce
proběhla za pomoci dobrovolníků ARPOKu, čímž jím tímto děkujeme!



Na akci Vnímání krásy, tetování hennou, která se konala 1. dubna v Domově mládeže
v Kroměříži, objevovali účastníci stereotypy, které máme vůči lidem na základě jejich vzhledu
a zkoušeli si, jaké to je mít „tetování“, a to pomocí malování na kůži indickou hennou.



3. dubna proběhlo vyhlášení krajského kola soutěže Školní časopis roku. Zástupci redakcí
z Olomouckého kraje si ve spolupráci s redakcí časopisu katedry žurnalistiky Univerzity
Palackého Helena v krabici vyzkoušeli cvičení, která se zaměřovala na vnímání světa kolem,
a zkoušeli vytvořit články o různých událostech, navíc získali zpětnou vazbu ke svým
časopisům – co je dobré a co by ještě šlo vylepšit.



Ve spolupráci s dobrovolníky, kteří v minulosti vyjeli na krátkodobý prázdninový pobyt
v zahraničí, a zahraničních studentů organizace AFS – Mezikulturní programy, proběhly
dvě Cestovatelské worldcafé, jedno v dubnu v Kroměříži, druhé v květnu v Přerově. Účastníci
se dověděli, jak vyjet do zahraničí jako dobrovolník či student, poslechli si zajímavé příběhy,
rady a tipy a navázali nové kontakty.



V rámci projektu proběhla i Živá knihovna, a to v květnu v kavárně Střední formát
v Olomouci. „Knihy“, tzn. lidé, kteří sdíleli svůj osobní příběh, se setkali se „čtenáři“, kteří tyto
příběhy

vyslechli,

a

to

za

pomoci

„knihovníků“

z řad

dobrovolníků

ARPOKu,

kteří na organizaci celé akce měsíce pracovali. Akce měla velký úspěch a my všem
dobrovolníkům, knihám i Střednímu formátu velmi děkujeme!

