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Lidská práva a svobody

• Pozornost tématu věnována napříč 

humanitními vzdělávacími předměty

• Zapracováno do ŠVP

• Používány moderní metody, formy a 

prostředky vzdělávání

• Výchova vzdělávání směřováno k získání 

všeobecných i odborných znalostí



CÍLE 

• Rozšířit povědomí o problematice lidských 

práv, o dětské práci, aktivitách organizace 

Člověk v tísni

• Seznámit žáky s možnostmi pomoci

• Podněcovat zájem o problémy 

rozvojových zemí, o původu výrobků, o to, 

zda je výrobcem zaručeno, že nevyužívá 

nelegální práce dětí



Uskutečněné akce a aktivity

• Projekt Pomáhejte s námi

• Výstava Kam Bůh chodí pro sůl

• Prezentace žáků na téma: Úmluva o 

právech dítěte, UNICEF, Nemoci zemí 3. 

světa, Hladomor



„POMÁHEJTE S NÁMI“

Dne 5. května 2015 se v prostorách Domova mládeže uskutečnil blok 

přednášek a workshopů, kterého se zúčastnilo cca 90 žáků 

1. ročníků SPgŠ. 

Projekt „Pomáhejte s námi!“ byl  realizován Arcidiecézní charitou Olomouc a Caritas-VOŠ 

sociální Olomouc, které společně formou výstav fotografií, přednášek a workshopů zaměřily 

své úsilí  k rozšíření informací o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky a posílení 

povědomí žáků základních a středních škol o situaci v chudých a rozvojových zemích.



Přednáška o HAITI

Přednášející: Mgr. Kristýna Lungová – koordinátorka projektů na Haity

Žákům byly přiblíženy následky ničivého zemětřesení v roce 2010, které po sobě zanechalo 

rozsáhlé škody na životech i majetku. Následně přednášející popsala činnost ACHO, která 

se v této oblasti zaměřuje na podporu vzdělávání, prevenci cholery na školách a obnovu 

zdrojů obživy.  Lektorka poutavě popsala zkušenosti z vlastního pobytu na Haiti, zapojovala 

žáky do diskuzí a nenásilně je uvedla do problematiky adopce na dálku.



Workshopy



„Odkud je to, co jíme?“

V rámci uskutečněných workshopů byli žáci zajímavou aktivitou tzv. dělení banánu 

uvedeni do problematiky Fair trade.



„Globální vesnice“



Výstava Kam Bůh chodí pro sůl

• Nahlédnutí do života etiopských žen a dětí 

putujících kilometry za vodou

• Osud dětských prostitutek v Adis Abebě

• Děti u tkalcovských stavů

• Život kmene Hamerů

• Muži pracující v solných kráterech

• Přínos škol postavených v rámci projektu 

Člověk v tísni v etiopských vesnicích



Autorka fotografií

• Uznávaná fotografka a reportérka Jarmila 

Kovaříková

• Za fotografie etiopských dělníků ze 

solných kráterů získala čestné uznání v 

soutěži Czech Press Photo

• V téže soutěži držitelka hlavní ceny v 

kategorii Reportáž ze zemětřesení na Haiti



Výstava Kam Bůh chodí pro sůl vzbudila u žáků 

pozornost, vystavené panely si měli možnost 

prohlédnout ve volných chvílích.




