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Mladí chtějí bojovat proti rasismu
Olomouc, 3. BŘEZNA 2013 – Už od svých patnácti let se setkávají s menšinami a organizují pro ně různé
volnočasové aktivit. Tak to je skupina kamarádů, dobrovolníků v České debatní společnosti. Nyní se rozhodli
bojovat proti rasismu a xenofobii a to v Olomouckém kraji v rámci projektu, který pojmenovali Život není
černobílý. Projekt bude zahájen 15. Března. Na svůj projekt získali finanční podporu v rámci projektu O2
Think Big, který má na starost Nadace O2, firemní nadace společnosti Telefónica Czech Republic,a.s., která
pomáhá již od roku 2002 dětem a mladým lidem z celé České republiky a Nadace rozvoje občanské
společnosti (NROS).
Tým sedmi dobrovolníků se rozhodl pro realizaci projektu zaměřeném na menšiny a jejich pochopení
většinovou společností hlavně v návaznosti na nedávné dění v Olomouckém kraji a na skreslování situace
hromadnými informačními prostředky. Skupina si uvědomila, že život není černobílý, tak jak ho popisuje
většina médií a to ani v otázce menšin, které jsou často označovány jako nepřizpůsobivé. Projekt pomocí
vzdělávaní mládeže, informování veřejnosti a společných akcí většinové společnosti a menšin si klade za cíl
bojovat proti rasové nesnášelivosti a kulturním neporuzměním. Hlavním prostředkem realizace jsou
webové stránky určené široké veřejnosti, které budou obsahovat široké spektrum informací o menšinách a
informace o projektu. Skupina dále plánuje mediím každý měsíc nabízet odborné články. První akcí projektu
bude úvodní konference uspořádaná pro odborníky a širokou veřejnost, která bude i místem sbírání
postřehů pro další práci. Bude následovat příprava putovní výstavy o menšinách v olomouckém regionu za
účelem seznámení veřejnosti s problematikou. V květnu se proběhnou workshopy pro žáky a studenty škol
v Olomouckém kraji, kde pod vedením zkušených lektorů budou hravou formou seznámeni s problematikou
a zároveň bude monitorován jejich postoj. Vyvrcholením projektu bude víkendová debatní soutěž
smíšených týmů za účelem prohloubení spolupráce mládeže následovaná závěrečnou konferencí.
Zeptali jsme se Jiřího Bradáče, vedoucího projektu, jaká byla jeho motivace takovou akci uspořádat. Jiří
odpověděl: „Už od malička žiji ve vesnici, kde se setkávám s menšinami, převážně s Romy ale i dalšími a už
od mala si všímám, jak menšiny stojí na okraji společnosti. Uvědomil jsem si, že jedině když ukážeme dětem,
že soužití je možné, tak se můžeme posunout dále. Mou hlavní motivací je změnit něco, čeho jsem jako dítě
mohl jen těžko dosáhnout.“ Zeptali jsme se i dalšího člena Martina Režného. Martin říká: „Pracoval jsem už
v minulosti s menšinami v jiné organizaci, jejíž program byl bohužel ukončen. Bylo mi tak líto vzdát se svých
zkušeností, tak jsem se připojil k tomuto projektu. Zároveň z vlastní zkušenosti vidím, že cílená práce přináší
výsledky.“
V Olomouckém kraji je to projekt jedinečný, tak nezbývá nic jiného než týmu popřát hodně štěstí a úspěchů.
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O České debatní společnosti, o. s.
Občanské sdružení Česká debatní společnost napomáhá aktivnímu sebevzdělávání v oblastech rozvoje

klíčových kompetencí, podporuje rozvoj osobnosti dětí a mládeže, zejména pak mravních,
sociálních a intelektuálních schopností. Formou akademického debatovaní se snaží prohlubovat
znalosti, rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy a nabídkou aktivního
využití volného času pomáhat v boji proti sociálně patogenním jevům působícím na děti a mládež.
Sdružení organizuje vzdělávací programy (Heart of Europe, Olomouc Open Cup, jazykové tábory)
zaměřené na využití debaty jako výukové metody. ČDS je členem WSDC, ltd a UNO OK.
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