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Projekce s debatou 

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci 

Vás srdečně zve na akci s názvem  

Český přínos rozvojové spolupráci,  

která se uskuteční v úterý 29. dubna 2014 od 17:00  

Na akci budou uvedeny dva snímky z dokumentárního cyklu Češi na misi. Jedná se o projekt 

České televize, realizovaný pod vedením režisérky Alice Růžičkové. Těšit se můžete na: 

Místo narození: Doro, Jižní Súdán (dokumentární film o české zahraniční pomoci 

realizované Lékaři bez hranic v jižním Súdánu) a Deníky z Gruzie, Ugandy, Keni 

(dokumentární film o české zahraniční pomoci realizované INEX-SDA).  

Po promítání proběhne diskuze s režiséry jednotlivých snímků a pracovníky nevládních 

neziskových organizací, kteří v rámci dokumentárních snímků vystoupili. Speciálním hostem 

bude novinářka Markéta Tauerová, která působila v řadě rozvojových zemí a v nedávné 

době uskutečnila cestu na Srí Lanku.  

Akce se uskuteční v Galerii Langhans – Centrum Člověka v tísni (Vodičkova 707/37, 110 

00 Praha). Návod, jak se na místo dostanete, naleznete zde.  

Možné otázky do diskuze:  

 Jaká je podpora rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ze strany veřejnosti?  

 Jak zlepšit informování veřejnosti o složitých problémech rozvoje? Etika v novinářské 

činnosti – Jak psát o rozvojových tématech, abychom se vyhnuli podporování 

stereotypů a dostatečně informovali veřejnost? 

 Jaká je role rozvojové spolupráce ČR ve světě?  

 

 

Kapacita je omezena. Svou účast, prosím, potvrďte na: adela.stiborova@fors.cz. 

  

http://www.clovekvtisni.cz/cs/langhans


   
 

Akce byla umožněna díky podpoře Evropské unie a Ministerstva zahraničních věcí. Obsah nemusí 
vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá zodpovědnost z jejich strany. 
 

Projekt dokumentární cyklus Češi na misi 

Jedná se o dokumentární cyklus České televize pod vedením režisérky Alice Růžičkové. 
Celkem bylo v rámci cyklu natočeno již pět dokumentárních snímků, a to:  

 Místo narození: Doro, Jižní Súdán, dokumentární film o české zahraniční pomoci 
realizované Lékaři bez hranic v jižním Súdánu (režie: Andrea Culková). 

 Deníky z Gruzie, Ugandy a Keni, dokumentární film o české zahraniční pomoci 
realizované INEX-SDA (režie: Tomáš Potočný). 

 Trvale udržitelný kůň, dokumentární film o české zahraniční pomoci realizované 
ZOO Praha v Mongolsku (režie: Hana Nováková). 

 Uprostřed Afriky, dokumentární film o české zahraniční pomoci realizované SIRIRI 
ve Středoafrické republice (režie: Květa Přibylová). 

 Svoboda ve Vietnamu, dokumentární film o české zahraniční pomoci realizované 
DWW ve Vietnamu (režie: Alice Růžičková). 

V rámci této projekce budou uvedeny následující dokumentární snímky:  

Místo narození: Doro, Jižní Súdán: 

Jeden den práce porodní sestry Lucie Brázdové, v uprchlickém táboře Doro ve státě Horní 
Nil, kde vyhledalo útočiště kolem 120 000 lidí prchajících před ozbrojeným konfliktem. 
Dokument také zachycuje globální složení týmu organizace Lékaři bez hranic, který v místě 
působí.  

Deníky z Gruzie, Ugandy a Keni 

Tři dobrovolníci ve věku 21-30 let vyjíždí v rámci projektu GLEN na tříměsíční stáž do “země 
globálního jihu“, kde pracují pouze za stravu a ubytování a poprvé se zapojují do rozvojové 
spolupráce. Dokument popisuje srážku jejich představ s realitou. Díky formě časosběrných 
videodeníků, které všichni dobrovolníci natáčejí, vidíme jejich postupné sžívání se s realitou 
problémů v zemi, v níž se díky projektu ocitli.  

 

 

 


