
Během dubna a května jsme uspořádali několik workshopů, kterých se 
celkem zúčastnilo na 450 dětí z šesti škol. Žáci se nejprve v krátké 
prezentaci seznamovali s konkrétním problémem nebo zemí, následná 
hra jim zábavnou formou pomohla pochopit některá úskalí, která čekají 
na pracovníky humanitárních a rozvojových organizací.

ZŠ Jungmannova v Berouně

Akce v ZŠ Jungmannově v Berou-
ně se zaměřila na nemoci a zdra-
votní péči v rozvojových zemích. 
Děti se dozvěděly, jaký je          
rozdíl mezi humanitární pomocí    
a rozvojovou spoluprací, jaké 
epidemie nejvíce ohrožují obyva-
tele třetího světa a proč je                  
i z pohledu Evropy, které se tyto 
problémy zdánlivě netýkají, důle-
žité těmto lidem pomáhat. O tom, 
jak vypadají nemocnice a zdravot-
nická zařízení v Africe, deváťákům 
vyprávěla Mária Madleňáková          

z Vysoké školy zdravotnictví             
a sociální práce svaté Alžběty          
v Bratislavě, která pracovala něko-
lik let jako zdravotní sestra                 
v Ugandě, v Jižním Súdánu a v Keni.

ZŠ Gajdošova v Brně
a Tolstého v Klatovech

Navštívili jsme také například ZŠ 
Gajdošovu v Brně, kde si s dětmi    
o humanitární pomoci povídal 
Marek Dvořák, logistik organizace 
Lékaři bez hranic, jenž se zúčastnil 
misí v subsaharské Africe.

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři

Rádi Vám představujeme první číslo 
občasníku HUMRovinky, který vychází 
díky projektu HUMR – Humanitární 
pomoc a rozvojová spolupráce ve 
školách Charity ČR podpořenému 
Českou rozvojovou agenturou a reali-
zovanému v letech 2013 až 2015. 

V jeho rámci náš tým vyjíždí do škol 
po celé České republice, kde dětem, 
ale i učitelům představujeme nená-
ročnou a atraktivní formou vybraná 
globální témata globální témata             
a seznamujeme je tak s nejpalčivějšími 
problémy současného světa. Projekt 
globálního rozvojového vzdělávání 
(GRV) vychází z úzké spolupráce           
s vybranými školami, na nichž se 
konají semináře pro pedagogy, 
besedy a tematicky zaměřené projek-
tové dny, jarmarky a další akce          
pro žáky i jejich rodiče. Semináře          
a workshopy probíhají pod vedením 
zkušených lektorů, kteří mají vlastní 
zkušenosti s prací v zemích                 
třetího světa.

Kromě toho dostanou učitelé k dispo-
zici také praktické metodické materi-
ály, které mohou využít přímo ve 
výuce. Naši konzultanti jsou schopni 
pomoci i například s přípravou 
programu školy v přírodě.

Více informací získáte na 
http://svet.charita.cz/globalni-rozvo-
jovevzdelavani/projekt-humr/. 

Pokud máte zájem, aby naši lektoři 
navštívili i Vaši školu, neváhejte nás 
kontaktovat. Veškeré potřebné kon-
taktní údaje jsou uvedeny v tiráži 
HUMRovinek či na již zmíněných 
webových stránkách.
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Projektový den na základní škole v Klatovech, květen 2014. (archiv Charity ČR)
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Aktivity na školách



Žáci klatovské ZŠ Tolstého se zase 
dozvěděli něco o Filipínách a tajfu-
nu Haiyan, jenž se tímto ostrovním 
státem prohnal v listopadu minulé-
ho roku. O něm jim přednášel 
Ondřej Suchánek z Charity ČR, 
který se přímo na místo dostal pár 
dní po katastrofě.

Školení učitelů v Olomouci

V Olomouci proběhlo 24. dubna 
školení učitelů zeměpisu druhého 
stupně základní školy. Semináře pod 
vedením lektorky Alžběty Stropnické 
se zúčastnili nejen současní ale               

i budoucí učitelé – studenti příro-
dovědecké a pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého. V rámci akce 
byla také představena nová metodi-
ka Humanitární pomoc a rozvojová 
spolupráce v hodinách zeměpisu. 
Seminář je zdarma, má akreditaci 
MŠMT, každý účastník na jeho konci 
obdrží certifikát o jeho absolvování. 
Školení budeme opakovat i v dalších 
měsících.

Zajímavé akce pro školy

Učitelské lázně aneb HRA(nice) PRAVIDEL,
letní učitelské lázně pro pedagogy
19.–22. srpen 2014, Varianty – vzdělávací program Člověka v tísni, o. p. s. 

Informační portál o globálním rozvojovém vzdělávání s dokumenty, 
nadcházejícími akcemi a dalšími užitečnými informacemi ve světě GRV:
gobalnirozvojovevzdelavani.cz

Co se chystá?

S koncem školního roku 2013/2014 
připravujeme další aktivity v rámci 
projektu na začátek nového školní-
ho roku v září. Vedle stávajících 
besed, workshopů a projektových 
dnů pro žáky a školení pro              
učitele budeme pořádat výtvarnou 
a literární soutěž pro děti.

Připravujeme také novou metodiku 
humanitární pomoci a rozvojové 
spolupráce v hodinách matematiky 
a dějepisu, kterou budeme společ-
ně s učiteli na základních školách      
a víceletých gymnáziích přibližovat 
pro žáky globální témata atraktivní 
formou. Pokud byste se chtěli 
zapojit a připravit téma speciálně 
pro Vaše třídy, neváhejte se na      
nás obrátit.

Přejeme hodně sil do prázdnino-
vých dnů a těšíme se opět brzy          
v dalším čísle.

Váš HUMR tým.

Humanitární pomoc
a rozvojová spolupráce
ve školách

Ondřej Suchánek

Charita ČR – Oddělení humanitární pomoci
a rozvojové spolupráce

 
+420 731 141 684
ondrej.suchanek@charita.cz
www.svet.charita.cz

Projektový den připravený žáky pro mladší spolužáky na základní škole v Čechticích, duben 2014. 
(archiv Charity ČR)
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