
FAIR PLAY  
STUDENTI ZA 
ROVNOPRÁVNOST 

Vzdělávací program zaměřený na lidská práva a prevenci diskriminace,  
rasismu a extremismu 

 
 
Vybraným školám nabízíme vzdělávací a tréninkové aktivity, které posilují schopnost studentů vnímat živé společenské 
problémy prostřednictvím lidských práv, umožňují jim konfrontovat jejich předsudky a vedou je k organizaci vlastních 
studentských akcí. Projekt je určen pro střední školy, které se chtějí těmto tématům věnovat a podpořit své studenty   
v konkrétních aktivitách na podporu lidských práv. 
 
Průřezová témata v projektu:  
 

  osobnostní a sociální výchova 
  výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  
  multikulturní výchova 

Balíček nabízených aktivit 

1. ÚVODNÍ SETKÁNÍ SE STUDENTY — setkání je určené k se-

známení třídy s průběhem projektu a s lektory. Cílem akce je dále 
uvedení do problematiky lidských práv a seznámení s činností AI.   
90 minut (2 vyučovací hodiny)   

2. PROJEKTOVÝ DEN S ŽIVOU KNIHOVNOU — v rámci živé 

knihovny si studenti místo obyčejných knih mohou půjčit osobu se 
zajímavým životním příběhem, se kterou by si v reálném životě třeba 
nikdy nepopovídali. „Knihy“, se kterými si studenti budou moci pro-
mluvit, jsou příslušníci menšin žijících u nás - osobnosti různých 
etnik, sexuálních orientací, náboženství, profesí nebo životních 
stylů. Živá knihovna napomáhá překonání strachu z neznámého, 
nabourává zažité stereotypy a dává možnost získat vlastní zkuše-
nost. Na konci workshopu bude studentům představen dobrovolný 
trénink na plánování akcí na podporu lidských práv v podobě Mara-
tonu psaní dopisů. 
180 minut (4 vyučovací hodiny) 



4. MARATON PSANÍ DOPISŮ — celosvětová akce s cílem shromáždit co 
nejvíce dopisů za nespravedlivě vězněné (např. politické vězně nedemokra-
tických režimů), které jsou poté posílány orgánům odpovědným za jejich 
věznění a často vedou k propuštění či alespoň ke zlepšení podmínek ve věze-
ní. Píše se v kavárnách, galeriích, na farách, ale hlavně na školách. Studenti 
jsou velmi významnou posilou psaní dopisů i při organizaci akce.  

 

PODPORA STUDENTSKÝCH AKTIVIT — V průběhu a 
po skončení projektu Amnesty International poskytne 
podporu aktivitám studentů Vaší školy. 

EVALUACE PROJEKTU — první fáze zhodnocení projektu 
bude probíhat formou dotazníkového šetření mezi studenty i 
učiteli. Druhá fáze se uskuteční s časovým odstupem několika 
měsíců unikátní formou sběru tzv. příběhů změny s vybranými 
studenty. Následně zástupci studentů, pedagogů a lektorů 
Amnesty z nashromážděných příběhů společně vyberou ten, 
který představuje tu „nejvýznamnější změnu pro danou ško-

lu.“ 

JAK SE ZAPOJIT? 

Chcete-li se svou školou do projektu zapojit, přihlaste se přes formulář na webových stránkách www.amnesty.cz/vzdelavani/vzdelavani-fair
-play. 

Kontaktní osoba:  

 Praha, Středočeský kraj a Ústecký kraj: Jana Mydlilová, jana.mydlilova@amnesty.cz, +420 607 166 153 

 Jihomoravský kraj: Nela Armutidisová, nela.armutidisova@amnesty.cz, +420 602 660 315 

 Bratislava a Žilina: Martin Sýkora, martin.sykora@amnesty.sk,  +421 908 401 653 

 Spolupráce s uznávanou mezinárodní organizací. 

 Podpora začlenění průřezových lidskoprávních témat do výuky. 

 Prevence rasismu, xenofobie a diskriminace na škole i mimo ni. 

 Aktivizace studentů a zapojení školy do akcí na podporu lidských 
práv u nás i ve světě.  

 Praktická zkušenost pro studenty (získání prezentačních, komuni-
kačních a organizačních dovedností) při přípravě vlastních akcí. 

 Pro aktivně zapojené školy je vzdělávací program dostupný zdarma. 

AMNESTY INTERNATIONAL 

Amnesty International je mezinárodním hnutím více než 7 milionů členů, podporovatelů a aktivistů se zastoupením ve více než 150 zemích 
světa, kteří usilují o dodržování lidských práv na celém světě.  Cílem Amnesty International je, aby každý jedinec mohl svobodně užívat všech 
lidských práv zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních dokumentech.  

Amnesty International je organizace nezávislá na vládách, politických ideologiích, ekonomických zájmech či náboženstvích. Finanční podporu 
získává především od svých členů a podporovatelů.  

PROČ SE DO PROJEKTU ZAPOJIT? 

5. ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ — krátké shrnutí výstupů z projektových aktivit na 
škole a zhodnocení  přínosu projektu FAIR PLAY pro studenty. 
45 minut (1 vyučovací hodina) 

3.TRÉNINK NA MARATON PSANÍ DOPISŮ — dobrovolný program, 

během kterého si studenti vyzkouší naplánovat vlastní akci na podporu 
lidských práv - Maraton psaní dopisů. Seznámí se s případy nespravedlivě 
vězněných, konkrétními případy porušování lidských práv. V další části 
studenti naplánují Maraton na své škole. Jeho organizací získají kompeten-
ce k plánování podobných akcí. 
135 minut (3 vyučovací hodiny) 

http://www.amnesty.cz/vzdelavani/vzdelavani-fair-play
http://www.amnesty.cz/vzdelavani/vzdelavani-fair-play

