
 

 

Příloha č. 1 

 

Ostatní partnerské země světa 
Afghánistán, 

Angola, 

Antigua a 

Barbuda, 

Argentina, 

Austrálie, 

Bahamy, 

Bangladéš, 

Barbados, 

Belize, 

Benin, 

Bolívie, 

Botswana, 

Brazílie, 

Brunej, 

Burkina Faso, 

Burundi, 

Cookovy ostrovy, 

Čad, 

Čína, 

Dominika, 

Dominikánská 

republika, 

Džibuti, 

Ekvádor, 

Eritrea, 

Etiopie, 

Fidži, 

Filipíny, 

Gabon, 

Gambie, 

Ghana, 

Grenada, 

Guatemala, 

Guinea, 

Guinea-Bissau, 

Guyana, 

Haiti, 

Honduras, 

Chile, 

Indie, 

Indonésie, 

Jamajka, 

Japonsko, 

Jemen, 

Jihoafrická 

republika, 

Kambodža, 

Kamerun, 

Kanada, 

Kapverdy, 

Kazachstán, 

Keňa, 

Kiribati, 

Kolumbie, 

Komory, 

Kongo 

(Brazzaville), 

Kongo 

(Demokratická 

republika), 

Korejská 

republika, 

Kostarika, 

Kyrgyzstán, 

Laos, 

Lesotho, 

Libérie, 

Madagaskar, 

Malajsie, 

Malawi, 

Mali, 

Marshallovy 

ostrovy, 

Mauretánie, 

Mauricius, 

Mexiko, 

Mikronésie, 

Mozambik, 

Namíbie, 

Nauru, 

Nepál, 

Nikaragua, 

Niger, 

Nigérie, 

Niue, 

Nový Zéland, 

Palau, 

Panama, 

Papua Nová 

Guinea, 

Paraguay, 

Peru, 

Pobřeží slonoviny, 

Rovníková 

Guinea, 

Rwanda, 

Salvador, 

Samoa, 

Senegal, 

Seychely, 

Sierra Leone, 

Singapur, 

Spojené státy 

americké, 

Středoafrická 

republika, 

Súdán, 

Surinam, 

Svatá Lucie, 

Svatý Kryštof a 

Nevis, 

Svatý Tomáš a 

Princův ostrov, 

Svatý Vincent a 

Grenadiny, 

Svazijsko, 

Šalomounovy 

ostrovy, 

Tanzanie, 

Thajsko, 

Togo, 

Tonga, 

Trinidad a 

Tobago, 

Tuvalu, 

Uganda, 

Uruguay, 

Uzbekistán, 

Vanutu, 

Venezuela, 

Vietnam, 

Východní Timor, 

Zambie, 

Zimbabwe. 



 

 

Příloha č. 2 

Příklady aktivit neformálního vzdělávání
1
 

Občané druhé kategorie  

 

Hráči: minimálně 6, Délka trvání: 40 minut, Materiál: hrací karty pro každou dvojici 

Jak na to? 

Aktivita začíná tím, že se skupina snaží (brainstorming) uvést některé faktory, které 

nejvíce ovlivňují společenské postavení jednotlivců. Až se všichni vyjádří, vytvoří společně 

definici šesti nejzákladnějších. 

V druhé části aktivity se skupina rozdělí do dvojic, každá dostane sadu karet, přečte si 

popisy lidí, které se na kartách nacházejí. Jejich úkolem je (pouze na základě definice 

uvedené na kartách) společně zařadit každou kartu do úrovní na škále od „občané první 

kategorie“ až po „občané druhé kategorie“. Kritériem zařazení karty na určité místo nemá být 

osobní názor jednotlivce, ale úsudek většiny lidí nebo nejčastější úsudek lidí ve společnosti. 

Účastníci nemusejí karty rozdělovat rovnoměrně, ale mohou je dávat jen na jednu úroveň, 

pokud si myslí, že karty popisují lidi s rovnocenným společenským statutem. Po skončení této 

části aktivity si dvojice navzájem představí své pořadí a diskutují o něm – zvláště o těch,  

v nichž se liší. 

V třetí části aktivity dostane skupina doplňkové informace: 

Č. 1 je lesbička a veřejně vystupuje na obranu práv homosexuálů. 

Č. 5 byl odsouzený za podvod. 

Č. 7 je bývalá emigrantka a má dostatečný příjem z restituce rodinného majetku. 

Č. 9 se nehlásí k romskému původu a je velmi úspěšná herečka. 

Č. 20 má za ženu bělošku, adoptovali spolu tři romské děti. 

Č. 18 je aktivním členem nacionalistické strany. 

Skupiny pak diskutují, zda se jejich pohled na osoby zobrazené na kartách, a tedy také 

jejich pořadí, změnil po získání dodatečných informací. Závěrečná diskuse má za cíl shrnout, 

které skryté faktory ovlivňují postavení jednotlivých lidí ve společnosti. Každý má právo na 

                                                
1 Zdroj: MIHÁLIKOVÁ, M. Do Evropy hrou [online]. 2007.  Dostupné z: http://www.mladezvakci.cz/ 

fileadmin/user _upload/publikace/brozura.pdf 



 

 

rovnost a spravedlnost, a přece tomu tak není. Účastníci si musejí uvědomit, že pracují  

v úrovni vědomí společnosti a nevyjadřují osobní pohledy na postavení popisovaných lidí.  

Pavučina 

 

Hráči: minimálně 5, Délka trvání: 30 minut, Materiál: provaz, 2 stromy nebo tyče či 

jiný objekt na upevnění pavučiny 

Jak na to? 

Mezi dva stromy upevníme provaz tak, aby vytvářel mřížku s tolika otvory, kolik 

máme hráčů. Ty upozorníme, že jejich úlohou je projít pavučinou z jedné strany na druhou 

takovým způsobem, aby každým okem prošel jen jeden hráč. Nikdo se nesmí dotknout při 

přelézání provazu, pokud se tak stane, musí se hráč vrátit zpět. Pro lepší orientaci můžeme 

každé použité „oko“ přelepit lepicí páskou. 

Tipy na diskusi: Jak jste se cítili při této hře? Měli jste jistotu, že vás skupina 

„podrží“? Jak jste se dohodli? Bylo těžké nalézt společnou taktiku? Měli jste každý možnost 

říci něco do toho, jakou taktiku použijete? Byly ve skupině „vůdčí“ typy? Jak se to 

projevovalo? Jaké závěry z toho můžeme vyvodit pro další spolupráci ve skupině? 

Konsenzus 

 

Hráči: minimálně 3, Délka trvání: 45 minut, Materiál: velký papír na stěnu nebo 

flipchartová tabule, nalepovací papírky, fixy, Cíl aktivity: poukázat na různé žebříčky hodnot 

u každého člověka, naučit se přijímat kompromisy, dělat ústupky, diskutovat 

Jak na to? 

Na úvod je úlohou účastníků napsat si individuálně na nalepovací papírky pět 

nejdůležitějších hodnot; papírky se nalepí na velký papír tak, aby je všichni dobře viděli. 

Stejné hodnoty se odstraní z papíru. 

Účastníky požádáme, ať si ze všech nalepených hodnot vyberou tři důležité pro 

každého z nich. Ostatní hodnoty se odstraní. Papír se položí na zem, hráči si sednou do kruhu 

a dostanou za úkol vybrat osm hodnot ke spokojenosti všech. 

Diskuse a hodnocení aktivity: Jak jste se cítili, když někdo zásadně vystoupil PROTI 

hodnotám, které pro vás byly důležité? Jak jste dospěli ke konsenzu? 



 

 

Příloha č. 3 

 

Schéma: Projektový cyklus. Rozdíl mezi daty projektů a daty aktivit. 

 

 

 

 
Zdroj: Mládež v akci, online. 

 

 

 

 

 
 


