Společně dokážeme cokoliv
. . aneb Měsíc za mír a nenásilí
Popis: Celorepubliková akce probíhající od 2.9. do 2.10.2014 pro každého, kdo má chuť vědomě spoluvytvářet svět, ve

kterém žije. Učitel je průvodcem, který motivuje žáky k zvnitřnění názoru, že "nenásilí (vnitřní i vnější) je jediná možná cesta k
radostnému, svobodnému a důstojnému životu".

Cíle: Prevence násilí v sobě, svém nejbližším okolí i ve světě

uvědomění si globálního propojení

uvědomění si vlastní

role a potenciálu
rozšíření prosociálního cítění a jednání, aktivního postoje
rozvoj kreativního myšlení
rozvoj emoční
propojení sil k podpoře společného projektu
rozšíření informovanosti o současné situaci
rozvoj kritického
inteligence
myšlení…

Cílová skupina: děti a studenti v MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a veškerých organizací věnujících se výchově a volnému času dětí a

mládeže; ostatní níže uvedené akce jsou pořádány pro širokou veřejnost

Forma (jednotlivé kroky a výstupy a jejich praktické využití):
1.

Motivace: Zapojené třídy/školy/organizace mohou využít jakékoliv vlastní nápady, metody a činnosti podporující
rozšíření přístupu "aktivního nenásilí".
Pro inspiraci uvádíme některé z vhodných technik: třídní komunitní kruh, brainstorming, třídní/školní pravidla,
myšlenková mapa, hry, třídní/školní konference, pozvání odborníka do školy, seznámení se s Listinou práv a
svobod/Úmluvou o právech dítěte, zjišťování informací o současné globální situaci (internet, tisk, facebook, ..),
prožitkové činnosti (tanec, divadlo, hudba, meditace, ..), výtvarné činnosti, literární činnosti (báseň, úvaha, dopis, ...),
průzkum veřejného mínění/anketa v blízkém okolí, ..

2.

Symbol nenásilí: Zapojené třídy/školy/organizace vymyslí a ztvární Symbol Nenásilí (přiložen ve formátu jpg),
který následně vyfotografují a zašlou na níže uvedenou mailovou adresu. Symbol lze vytvořit z dětí samotných, z
nejrůznějších materiálů, s nejrůznějšími efekty, atd. Kreativita je "neomezená". Ze zaslaných fotografií bude vytvořena
koláž, která bude v elektronické i tištěné podobě spolu s průvodním dopisem a požadavky Světa bez válek předána
prezidentovi ČR, ministru spravedlnosti, ministru zahraničních věcí, poslanecké sněmovně, evropskému parlamentu a
radě OSN. Zároveň dostane každá zapojená třída/škola/organizace tuto koláž zdarma v elektronické podobě

3.

Natočení videa: Zástupci tříd/škol/organizací mohou natočit video, ve kterém mohou sdílet názor na téma nenásilí.
Všechna videa, která budou zaslána na adresu bedy.ns@seznam.cz do 5.10. budou sestřihána do jednoho společného
videa a využita následně jako materiál podporující mír a nenásilí pro širokou veřejnost v ČR (televize, facebook,
youtube, ..). Každá zapojená škola bude uvedena v seznamu autorů a dostane následně toto video zdarma.

4.

Připojení se k mezinárodní akci na sociální síti: Uveřejnění vlastní fotografie (ideálně se symbolem nenásilí) a
vzkazem (v angličtině) na sociální síti v rámci mezinárodní aktivity "Selfie campaign for Nonviolence Day".

Harmonogram ostatních aktivit v rámci Měsíce pro mír a nenásilí (více na www.svetbezvalek.cz):

2.září - 18h. START Měsíce za mír a nenásilí - a to v rámci Sdílené večeře a slavnostního otevření nových prostor
Humanistického centra v Praze
21.září - 11h. Pouť do Parku Pravíkov z Pelhřimova (Mezinárodní den míru, oslava rovnodennosti)
- 17h. Žádost za mír a nenásilí v Parku (www.parkpravikov.cz)

26.září - 17h. "Flash mob" za jaderné odzbrojení (Mezinárodní den za odstranění jaderných zbraní) - pořádá Svět bez válek a
násilí
2.října - celodenně: Symboly nenásilí ve školách a institucích v celé ČR, v 19 h: "Živý" symbol nenásilí na Palackého nám.

Komunita pro lidský rozvoj

www.komunita.org

Daniela Cachová, tel. 724 785 876, bedy.ns@seznam.cz
Simona Heřtusová, tel. 608 301 270, simona.hertusova@adopceafrika.cz

