
 

 

                                  
   

Plán místní/ komunitní akce 
 

Škola: Gymnázium Frýdlant 

Název akce: Boříme bariéry aneb Spolu to jde líp 

Termín akce: 8. 4. 2018 

 

1/ Jaký je dlouhodobý záměr projektu Světová škola ve Vaší škole, k jehož naplnění 

přispívá tato akce? 

Jak jste lokální problém s globálním přesahem identifikovali? 

V čem vidíte globální souvislost vámi vybraného problému? 

 

Naším dlouhodobým záměrem projektu je snížit vyčleňování handicapovaných lidí ze 

společnosti. Chceme umožnit kontakt mezi lidmi s handicapem a majoritní společností a naučit 

žáky základních a středních škol, jak se chovat k lidem s handicapem. 

Zjistili jsme, že my sami nevíme, jak se chovat k lidem s handicapem a uvědomili jsme 

si, že podobný problém má nejspíš většina lidí v našem okolí. Tuto domněnku nám potvrdily 

výsledky dotazníků, které jsme vytvořili jak pro majoritní společnost, tak pro lidi s handicapem. 

Vzhledem k počtu vyplněných dotazníků jsme mohli výsledky brát jako charakteristické pro 

celé Frýdlantsko. Z dotazníků vyplynulo, že lidé nepřicházejí s lidmi s handicapem často do 

kontaktu a tak neví, jak se k nim chovat. 

Problém je globální, jelikož lidé s handicapem jsou společností přehlíženi a vyčleňováni 

v mnoha zemích světa. Zajistit spravedlivější vnitrostátní i mezinárodní prostředí a rovné 

příležitosti pro všechny, bez rozdílu věku, pohlaví, původu či vyznání, je 10. cílem udržitelného 

rozvoje (SDGs). Přestože se celosvětově systém sociální ochrany spíše zlepšuje, lidé se 

zdravotním postižením jsou stále vystaveni téměř pětkrát vyššímu riziku, že budou muset na 

zdravotní péči vynaložit vysoké množství prostředků. Intaktní společnost si přitom výši těchto 

nákladů a ohrožení handicapovaných chudobou často neuvědomuje. 

 

2/ Jaké jsou cíle akce?  

Čeho chcete dosáhnout v rámci školy?  

Čeho chcete dosáhnout v rámci Vaší obce / komunity? 

Formulujte cíle jasné, konkrétní, měřitelné a realistické. 

 

Studenti naší školy byli již s touto problematikou a naším projektem seznámeni díky 

workshopům, které již proběhly. Rádi bychom některé studenty zapojili v rámci závěrečné 

akce jako dobrovolníky a také budou všichni studenti našeho gymnázia i s učiteli na akci 

zváni. 

Dopoledne je na programu charitativní běh (1 km) a běžecký závod (5 km), jejichž 

startovné bude použito na dobročinné účely. Charitativní běh nemá soutěžní charakter a jeho 

trasa je vybrána tak, aby se jej mohli zúčastnit i vozíčkáři, maminky s dětmi apod. Zároveň 

vede turisticky atraktivní částí města. Běžecký závod je zaměřen sportovně a jeho trasa vede 

částečně po nezpevněných cestách a kopcovitým terénem. Jeho výsledky budou vyhlášeny 

v rámci odpoledního programu ve dvou kategoriích (muži, ženy). Účastníci charitativního 

běhu i závodu obdrží na konci perníkovou medaili. Naším cílem je vybrat na startovném 

finanční částku alespoň 7 500 Kč. Za vybrané peníze budou zakoupeny různé pomůcky pro 



 

 

                                  
   

handicapované, které věnujeme Jedličkovu ústavu a Domovu Raspenava, kteří s námi celý 

projekt spolupracují. 

Dalším cílem akce je zprostředkovat kontakt mezi majoritní společností a lidmi 

s handicapem. Toho docílíme tak, že součástí charitativního běhu bude trasa vhodná i pro 

vozíčkáře. Dále tím, že odpoledne proběhne program zaměřený na osobní setkání veřejnosti 

s lidmi s handicapem. Součástí tohoto programu bude vyhlášení výsledků závodu, prezentace 

týmu Světové školy GF a partnerských organizací, debata s hosty. Společně s odpoledním 

programem budou v sálu a blízkém okolí (v případě dobrého počasí městský park, v opačném 

případě Beseda / Sokolovna) probíhat dílny. V rámci dílen si návštěvníci budou moci 

vyzkoušet různé zdravotní a kompenzační pomůcky (vozíčky, slepecké hole, handbike, 

Braillovo písmo, indikátor barev pro nevidomé apod.) a prakticky se tak seznámit 

s každodenní životní zkušeností handicapovaných. Také si budou moci vyrobit rukodělné 

výrobky pod vedením klientů Domova Raspenava nebo zaměstnanců chráněné dílny 

TULIPAN a zahrát si bocciu s klienty Jedličkova ústavu. 

Během akce budou mít návštěvníci možnost si také výrobky z terapeutických dílem 

Domova Raspenava, Jedličkova ústavu a TULIPANu zakoupit. 

 

3/ Jak poznáte, že jste cíle dosáhli? Jak to změříte?  
Uveďte, jak u každého výše uvedeného cíle poznáte, že je splněn. 

 

Zúčastní se alespoň sto lidí. 

Vybraná částka bude alespoň 7500 Kč. 

Zpětná vazba návštěvníků bude pozitivní – kniha návštěv, hodnotící nálepky na tabuli. 

Prodají se výrobky z dílen – na základě statistiky od spolupracujících organizací o prodeji. 

 

4/ Jakými postupnými kroky budete cíle dosahovat? Navrhněte a popište konkrétní 

aktivity včetně časového harmonogramu.  

Každou aktivitu jasně popište včetně informace kdy a kde bude realizována. 

 

Časový harmonogram vizte příloha 1 – Plán akce 

 

 Během února zveřejníme video o našem projektu Světová škola. Tento měsíc také 

vytvoříme událost na Facebooku. V březnu zveřejníme video o připravované akci. 

Během ledna, února a března budeme zvát hosty (handicapované, organizace jako 

např. Jedličkův ústav, slavné osobnosti). 

S pozvanými organizacemi (např. Jedličkův ústav) domluvíme v dostatečném 

předstihu všechny věci, které jsou potřeba k uskutečnění dílen v Besedě. 

 Během února a března budeme oslovovat studenty gymnázia s prosbou o dobrovolnou 

pomoc při charitativním běhu. Poté s nimi budeme domlouvat detaily, jako jejich označení, 

komunikaci při závodě apod. 

 Během února seženeme všechny povolení ke konání akce od Města Frýdlant (také 

pronájem prostor), Policie, Českých drah, vlastníků pozemků. Také se sejdeme s paní 

Pospíšilovou z Krajského úřadu Libereckého kraje, která má na starosti veřejné sbírky. Ke 

sbírce (startovnému) musíme také sehnat zapečetěnou pokladničku. 

 Na akci zajistíme lékařský dozor. Tím bude paní doktorka Pokorná. Také si od ní 

zajistíme potvrzení, že tuto službu může vykonávat. 



 

 

                                  
   

 Před závodem seženeme medaile. Všichni závodníci dostanou perníkové medaile a 

první tři v kategorii dostanou klasickou medaili. 

 Během měsíců února a března budeme celou akci propagovat pomocí médií, 

sociálních sítí a také po celém Frýdlantsku vyvěsíme plakátky.  

 Před závodem obstaráme startovní čísla a občerstvení pro závodníky, především vodu. 

K tomu seženeme i nějaký stůl či stánek, ve kterém občerstvení bude. 

 V dostatečném předstihu před závodem spustíme na internetu registraci online, také 

zde nasdílíme se závodníky mapu trati. 

 Po celou dobu příprav se budeme snažit sehnat nějaké sponzory, např. na startovní 

bránu, občerstvení, stánky, fotografování apod. 

 Ráno v den závodu musíme označit celou trať a také připravit Besedu (stoly atd.) 

  

  

  

5/ Jak poznáte, že byla aktivita úspěšně splněna?  

Uveďte pro jednotlivé aktivity. 

 

Vše bude splněno, pokud seženeme dostatek dobrovolníků, hosté přijmou pozvání, 

seženeme všechna povolení k uskutečnění akce, budeme mít dostatek medailí a startovní 

čísla. Na odpolední akci seženeme dost materiálu, ve spolupráci s partnerskými organizacemi 

zajistíme chod dílen a program hlavní akce – osvětu o životě lidí s handicapem. Dle účasti 

veřejnosti poznáme, že byla akce dobře propagována. 

 

6/ Jací aktéři budou pro realizaci jednotlivých aktivit zapojeni, kolik jich bude a jaká 

bude jejich role?  
Kdo je místním partnerem pro akci? Jaká konkrétně bude jeho role? 

 

Město Frýdlant (dá nám k dispozici prostory - Beseda) 

TJ Slovan Frýdlant (propůjčí nám Sokolovnu) 

Domov Raspenava, p.o., Jedličkův ústav, p.o., TULIPAN (prodejci výrobků, hosté z řad jejich 

klientů) 

 

Kdo je realizační tým – pedagogové, žáci – kolik jich je a za co konkrétně je kdo zodpovědný? 

 

Studenti: 

 Barbora Macháčková – komunikace s partnery a povolení pro akci, občerstvení, souhlasy 

účastníků, zajištění prostor – Beseda, sponzoři 

 Anežka Pokorná – zdravotnický dozor, Paraple – exkurze a pozvánka na akci, Kovy 

 Bedřich Pokorný – kasička, startovní čísla 

 Jan Patka – propagační plakát + média na akci, fotografie z akce 

 Petra Brzáková – handbike, bratr na akci 

 Karel Vokurka – rozcvička závody - cvičitel 

 Anna Fiedlerová – Facebook, měření času 

 Roxolana Sobotová – trasa – značení (mapa, fáborky), fotografie + videa z akce 

 Lenka Černá – propagační plakát + video, fotografie + videa z akce 

 Kristýna Dunajčíková – Facebook, briefing paper 



 

 

                                  
   

 Marie Ludmila Šedivá – briefing paper, zázemí Sokolovna 

 Rozálie Houbová – dobrovolníci (min 10 lidí, kontakty, koordinace) 

 Sára Prudičová – nástěnky – ve škole a přenosná, medaile – perníkové 

 Veronika Prášilová – formuláře/žádosti, pomoc Báře s organizací 

  

Pedagogové: 

 Tomáš Lengál – konzultace, schůzky, Facebook školy, Sokolovna 

 Jan Hlávka – konzultace, schůzky, web školy, Lipo 

 Kryštof Špidla – korekce jazyka a textové úpravy - články, Briefing paper, medaile 

 Kryštof Kostka – zázemí Sokolovna 

 

Studenti mají za úkol: 

 Navázat kontakt s hosty a pozvat je na akci. 

 Zajistit propagaci akce. 

 Zajistit vše potřebné k uskutečnění akce. 

 

Pedagogové mají za úkol: 

 Dohlížet na vše, co studenti dělají. 

 Konzultovat se studenty co je třeba. 

 Koordinovat celý projekt. 

  

  

Jsou nějací další aktéři podstatní pro realizaci Vaší akce? 

 

Závodníci, hosté (handicapovaní i bez handicapu), dobrovolníci, Jazzová osvěžovna 

 

7/ Kdo jsou hlavní cílové skupiny, pro které je akce připravována? Kolik mají členů a 

čím je pro ně akce prospěšná? 

 

Akce je určená pro širokou veřejnost z celého Frýdlantska. 

Lidé se během akce dostanou do kontaktu s handicapovanými a společně budou 

pracovat na výrobcích v dílnách, tím se mezi nimi budou bořit bariéry. Zároveň se pokusíme 

získat handicapované též do organizačního týmu běhu a závodu, aby se s nimi veřejnost 

setkávala v průběhu celé akce, a to jak na straně účastníků, tak na straně organizátorů. 

Účastí na charitativním běhu nebo závodu lidé podpoří Jedličkův ústav a Domov 

Raspenava, čímž zlepší úroveň života jejich klientů. Jelikož je akce uzpůsobená i pro 

vozíčkáře, můžou lidé přijít s handicapovanými do kontaktu i během závodu. 

 

8/ Co k realizaci jednotlivých aktivit budete potřebovat?  
Vyjmenujte vstupy – materiální, lidské zdroje, finanční – potřebné pro realizaci jednotlivých 

aktivit.  

 

Prostory, medaile (perníkové i klasické), startovní čísla, fáborky na označení trasy, označení 

startu a cíle, technické zajištění (mikrofon atd.), pokladna, stánek pro první pomoc a prezenci, 

stánek Jazzové osvěžovny, voda, stoly, promítací plátno, materiály na dílny, dobrovolníci, 

zdravotnický dozor, měřič času 



 

 

                                  
   

 

9/ Jaká jsou rizika realizace jednotlivých aktivit?  

Popište možná rizika, a co proti nim můžete dělat, jak jim lze předcházet. 

 

Nedostatek dobrovolníků – musíme s předstihem sehnat raději více dobrovolníků, než je třeba 

Výpadek proudu – závod i dílny se dají pořádat i bez proudu 

Nedostatek jídla a pití – musíme koupit dostatek – vytvořit seznam dle počtu přihlášených  

Nepřítomnost hostů – musíme je včas pozvat, a pokud odmítnou, pozvat jiné 

Nepřízeň počasí – odpolední akce i v nepříznivém počasí uvnitř, běh za jakéhokoliv počasí 

Nedostatek materiálu v dílnách – obstarat dostatek, některé dílny bez spotřebního materiálu 

Nízká účast závodníků – akce musí být předem dobře propagována – přehledy na internetu 

 

10/ Jak bude akce jako celek medializována, propagována a dokumentována? 

Popište, jak to bude zajištěno a kdo za to bude zodpovědný. 

 

Akci budeme propagovat na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku Gymnázia 

Frýdlant, na stránce Světové školy GF a na soukromých facebookových a instagramových 

profilech studentů. Dále bude akce propagována na různých internetových stránkách, jako 

Freedlentsko.eu, Město Frýdlant, Gymnázium Frýdlant a další. Použijeme také rozhlas ve 

škole a městský rozhlas. Po celém Frýdlantsku budou také vyvěšeny plakátky. 

Dále oslovení regionálních médií – Radio Contact Liberec, Český rozhlas Liberec, 

Liberecký deník, Liberecká drbna, RTM+, Genus plus, Kalendář Liberecka, aj. 

Na akci máme pozvané fotografy z řad studentů gymnázia. Fotografie budou poté 

zveřejněny na stránkách našeho projektu Světová škola, na stránkách Gymnázia Frýdlant a 

možná bude z akce zhotovené i video. 



 

 

                                  
   

Příloha 1 – Plán akce 

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÉ AKCE: 
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