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Panelová diskuze pro školy žáci, učitelé, školy Olomouc - Divadlo hudby 22.11. (10:00-12:00) www.arpok.cz, FB

Výukové lekce na školách žáci
www.arpok.cz, el.verze 

letáku

Kulatý stůl - Jak nás škola 

připravuje na život v globálním 

světě? 

široká pedagogická veřejnost, odborníci v 

oblasti vzdělávání a GRV

Praha - Langhans, 

Vodičkova 37
20.11. (13:00-16:00)

Newsletter FORS, 

Newsletter EDUin, 

Newsletter Diakonie ČCE - 

HRS, www.ucimespolu.cz, 

FB Diakonie ČCE - HRS,

Veřejná diskuse s promítáním veřejnost Středočeský kraj 22.11. www.ucimespolu.cz, FB

ADRA
Diskuse s promítáním - na 

katedrách VŠ (IVP, UHK 2x)
žáci, učitelé VŠ, veřejnost Praha, Hradec Králové listopad kristyna.hejzlarova@adra.cz www.adra.cz, FB

Krajská konference pro 

koordinátory EVVO v 

Královéhradeckém kraji

koordinátoři EVVO, učitelé, jiní 

vzdělavatelé
Broumov - klášter 3. 11.

Pilotní modul pro koordinátory 

VUR
koordinátoři EVVO, učitelé Horní Maršov 22.-24. 11.

PUB QUIZ! a promítání - 

spolupráce s INEX-SDA
studenti, učitelé, veřejnost

Praha - Svět-HUB, 

Slovenská 1705/21
22. 11. (18:00)

Diskuse s promítáním žáci, učitelé listopad

Veřejná diskuse s promítáním skauti a skautky, veřejnost Praha . Skautský institut 22.11. (19:00)

www.skautskyinstitut.cz, 

www.nazemi.cz, FB, 

newsletter

Veřejná diskuse s promítáním skauti a skautky, veřejnost Brno - Skautský institut 22.11. (19:00)

www.skautskyinstitut.cz, 

www.nazemi.cz, FB, 

newsletter

Veřejná diskuse s promítáním skauti a skautky, veřejnost Plzeň - Skautský institut 22.11. (19:00)

www.skautskyinstitut.cz, 

www.nazemi.cz, FB, 

newsletter

Veřejná diskuse s promítáním skauti a skautky, veřejnost
Olomouc - Skautský 

institut
22.11. (18:00)

www.skautskyinstitut.cz, 

www.nazemi.cz, FB, 

newsletter

Veřejná diskuse s promítáním hosté akce v Bajkazylu Brno - Bajkazyl 22.11. email@bajkazylbrno.cz www.bajkazylbrno.cz

Diskuze s promítaním - 

doprovodný program ke 

konferenci

studenti, hosté konference na 

Pedagogické fakultě v Brně
Brno - PedF Muni 22.11. kurowski@ped.muni.cz www.ped.muni.cz

Diskuse s promítáním žáci, přátelé školy

Praha - Duhovka 

Montessori Gymnázium 

Ortenovo nám.

22.11.
radka.nedbalova@duhovkagymnaziu

m.cz

Diskuse s promítáním žáci, přátelé školy
Moravský Krumlov - 

Gymnázium
22.11. faltynkoval@seznam.cz

Diskuse s promítáním žáci
Lhota u Opavy - ZŠ 

Labyrint
22.11. veronika.kotulkova@zslabyrint.cz

Diskuse s promítáním žáci, přátelé školy
Mladá Boleslav - 5. ZŠ 

Dukelská
22.11. prazakova@5zsmb.cz

INEX-SDA

Diskuse s promítáním - navazující 

na větší odpolední event k 

zakončení GRV projektu GELP

dobrovlníci/ice INEX-SDA, veřejnost Praha - Studio Alta, tbc 22.11. glen@inexsda.cz
www.inexsda.cz, FB, 

newsletter

MKC Praha
Minikonference „Globální témata v 

českých školách?“

Hradec Králové - 

Adalbertinu
28.11. (9:00-13:00) anna.hubackova@mkc.cz www.mkc.cz

PANT a Europe Direct 

Ostrava
Diskuse s promítáním střední školy, veřejnost Ostrava - Centrum PANT 21.11. (17:00) petr.panek@pant.cz

www.centrum-pant.eu, FB, 

plakáty

Diskuse s promítáním a workshop 

pro žáky  2x
stření školy 20.-24.11. www.charita.cz, FB, plakáty

Veřejná diskuse s promítáním veřejnost Praha, Café V lese 22.11. (18:30) www.charita.cz, FB, plakáty

Charita ČR

grv@arpok.cz

petra.vackova@skaut.cz

jana.harustakova@charita.cz

NaZemi

ARPOK

dvorakova.spolu@diakonie.cz 

jakub.vebr@ekologickavychova.cz

katerina.sequensova@clovekvtisni.cz

Diakonie ČCE - Středisko 

humanitární a rozvojové 

spolupráce; 

SEVER

VARIANTY - Člověk v tísni
www.varianty.cz, FB, 

newsletter

newsletter ŠUŽ
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