
studenti za 
rovnoprávnost

zapoJte se do proJeKtu

Fair pLaY
Amnesty InternAtIonAl nAbízí celoroční vzdělávAcí progrAm zAměřený nA lIdská právA 
A prevencI dIskrImInAce, rAsIsmu A extremIsmu.
Vybraným školám nabízíme vzdělávací a tréninkové aktivity, které posilují schopnost žáků vnímat živé společenské problémy prostřednictvím 
lidských práv, umožňují jim konfrontovat jejich předsudky a vedou je k organizaci vlastních studentských akcí. 
Projekt je určen pro školy, které se chtějí těmto tématům věnovat a které chtějí podpořit své žáky v konkrétních aktivitách na podporu 
lidských práv a v boji proti diskriminaci. Zapojit se může jedna či více tříd z každé školy (dle zájmu a domluvy).

bAlíček nAbízených AktIvIt 
Z následujících aktiVit si škola Ve sPoluPráci s amnesty international sestaVí Plán Pro daný školní rok a Vybranou 
skuPinu žáků – účastníků:

Úvodní workshop týkAjící se dIskrImI-
nace a rasismu – zážitkový workshop za-
měřený na problematiku xenofobie, diskrimi-
nace a rasismu, při němž se žáci interaktivní 
formou seznámí s významem těchto pojmů 
a  možnými konkrétními důsledky uvedených 
postojů a jednání pro příslušníky menšin.
90 minut (2 vyučovací hodiny)

mArAton psAní dopIsů – celosvětová akce s cílem shromáždit co nejvíce dopisů za nespravedlivě vězněné, které jsou poté posílány or-
gánům odpovědným za jejich věznění a často vedou k propuštění či alespoň ke zlepšení podmínek ve vězení. Píše se v kavárnách, galeriích, 
na farách, ale hlavně na školách. žáci jsou velmi významnou posilou psaní dopisů i při organizaci akce. součástí této aktivity je i přípravný 
workshop, který žáky blíže seznámí s lidskoprávní situací v zemích, odkud vězni pocházejí a s jejich případy.

projektový den s ŽIvou knIhovnou – speciální 
projektový den, v rámci kterého přivezeme do vaší 
školy živou knihovnu. V živé knihovně si žáci místo 
tištěných publikací mohou půjčit osobu se zajíma-
vým životním příběhem, s níž by si v reálném životě 
třeba nikdy nepopovídali, a zeptat se jí na vše, co 
je zajímá. osobnosti, se kterými se žáci budou moci 
seznámit, jsou příslušníky menšin žijících u nás. 
živá knihovna napomáhá překonání strachu z ne-
známého, nabourává zažité stereotypy a dává mož-
nost získat vlastní zkušenost. V nabídce „knih“ na-
jdete osobnosti různého etnického původů, sexuální 
orientace, náboženství, profesí nebo životního sty-
lu. žáci, kteří získají bezprostřední prožitek s živými 
knihami, budou mít možnosti natočit s vybranou 
„knihou“ rozhovor a pro další třídy připravit jeho 
promítnutí se sdílením svých zážitků a poznatků.
270 minut (6 vyučovacích hodin)



semInář pro učItele – jednodenní seminář pro pedagogy věnující se otázkám lidských práv, diskriminace, rasismu a narůstajícího extre-
mismu. interaktivní seminář by měl učitelům poskytnout širší informace o problematice. Pracovat budeme také s jejich zkušenostmi a postoji 
a budeme diskutovat efektivní možnosti reakcí na uvedené jevy. součástí semináře bude i beseda se zajímavými hosty pracujícími v této 
oblasti. (8–9 hodin)

amnestY internationaL 
amnesty international je mezinárodním hnutím více než 3 mi-
lionů členů, podporovatelů a aktivistů se zastoupením ve více 
než 150 zemích světa. usilují o dodržování lidských práva na 
celém světě.

cílem amnesty international je, aby každý jedinec mohl svo-
bodně užívat všech lidských práv zakotvených ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních dokumentech.

amnesty international je organizace nezávislá na vládách, po-
litických ideologiích, ekonomických zájmech či náboženstvích. 
Finanční podporu získává především od svých členů a podpo-
rovatelů.

závěrečná evAluAce projektu – zhodnocení projektu 
z  hlediska dopadu a přínosu realizovaných aktivit pro žáky 
prostřednictvím zážitkového workshopu.

moŽnost zÚčAstnIt se promítání fIlmu „je to jen vítr“ 
– film pojednává o útocích extremistů na romy v maďarsku, 
které se odehrály v roce 2008. Získal prestižní ocenění na fes-
tivalu berlinale a cenu amnesty international. Ve spolupráci 
s distribuční společností artcam organizujeme pro žáky pro-
mítání filmu s následnou diskuzí v kinosálech, a to za snížené 
žákovské vstupné. 180 minut (4 vyučovací hodiny)

proč se do projektu zApojIt?
• spolupráce s mezinárodně uznávanou organizací.
• Podpora začlenění průřezových témat do výuky. 
• Prevence rasismu, xenofobie a diskriminace na škole i mimo ni.
• aktivizace žáků a zapojení školy do akcí na podporu lidských práv u nás i ve světě.
• Praktická životní zkušenost pro žáky (získání prezentačních, komunikačních a organizačních dovedností) při přípravě vlastních akcí a tré-

ninku pro školní skupiny. 
• Podpora spolupráce mezi žáky různých ročníků i škol (spolupráce se studenty zapojených sš).
• Při aktivním zapojení školy jsou všechny aktivity realizovány zdarma a s radostí 

jAk se zApojIt?
Pokud máte zájem zapojit svou školu či se 
o projektu jednoduše dozvědět více, kontaktujte, 
prosím, oblastní koordinátorku vzdělávacích 
programů na školách šárku duškovou:
sarka.duskova@amnesty.cz
telefon – 731 563 427


