Oficiální uzavření projektu Aktivní občan
Dne 18. listopadu proběhla v Praze v Centru současného umění DOX celodenní závěrečná akce
projektu Aktivní občan. Konference se zúčastnili žáci a učitelé všech přihlášených středních škol do
projektu po celé České republice, ale i široká veřejnost. Jde o projekt, kdy učitelé spolu se svými
žáky vytvořili své vlastní projekty, které měly přispět určitým přínosem dané cílové skupině.
Akce se zúčastnila také Střední škola diplomacie a veřejné správy z Mostu, která
prostřednictvím bývalého studenta Michala Andörfera představila svůj projekt s názvem Závislosti,
aneb špatní kamarádi a šikana, aneb následky na celý život. Tato dvouletá práce byla určena pro
žáky druhého stupně základních škol, kde se šikana a jednotlivé závislosti, jako jsou například
cigarety, alkohol, drogy, sociální sítě atd., objevují čím dál tím víc častěji. Cílem nebylo vyhledat
potencionální závislé žáky nebo oběti šikany, ale realizační tým studentů ze střední školy chtěl
poukázat na to, jak těmto jevům předcházet, případně jak s nimi bojovat.
Na úvod konference promluvil umělecký ředitel Centra současného umění DOX pan PhDr.
Jaroslav Anděl a ředitel Člověka v tísni pan Šimon Pánek. Dalšími významnými hosty byli
například ředitel nadace Citizenship Foundation pan Andy Thornton a dále paní poslankyně Ing.
Věra Kovářová. Lidé si mohli během přestávek prohlížet ve velkém sále všechny vytvořené
projekty studentů a najít tak mnoho inspirací, co ve vlastním životě a ve svém okolí chtějí změnit.
Mnozí účastníci si rovnou domluvili i spolupráci s některými školami.
Odpoledne následovala řada workshopů, kdy celá skupina si předávala navzájem své
zkušenosti týkajících se nejen záležitostí ohledně projektu, ale také se mluvilo dost o demokracii v
souvislosti s předcházejícím státním svátkem. Účastníci se shodli na tom, že tento den nesmíme
zapomínat, jelikož je nutné demokracii dále chránit a rozvíjet.
Program skončil v 17:00 hodin. Akce se zúčastnilo několik desítek lidí. Studenti, učitelé a i
samotní organizátoři považují tento projekt za velice povedený a věří, že i přesto, že projekt již
skončil, budou všichni stále aktivními občany.
Autor: Michal Andörfer

Na fotografii: Tržiště vytvořených komunitních projektů žáky středních škol
Autor fotografie: Michal Andörfer

