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„Neformální vzdělávání" ve zkratce
 
Pracujete v nevládní organizaci zabývající se rozvojovým vzděláváním? Chcete informovat a
mobilizovat co nejvíce lidí? Chcete poznat i lidi z jiných společenských skupin? Neformální
vzdělávání Vám nabízí cestu, jak se zapojit a toto poznání realizovat. Pojďme se podívat, co
můžeme udělat …
Chceme oslovit lidi z jiných společenských kruhů, jako jsou například mladí profesionálové, a
zaujmout je vzděláváním v rámci globálních rozvojových témat. Je tady však problém: Naši mladí
profesionálové nejspíš nepřijdou na námi pořádané akce, jako jsou hudební festivaly, naučné a
diskusní večery, protože buď nemají čas, nebo jim tyto aktivity nepřijdou lákavé (není to „cool“).
Co tedy uděláme? Je to jednoduché: Když oni nepřijdou za námi, tak se musíme my vydat za
nimi. Ale jak na to? Jako efektivní cesta se nabízí právě Neformální vzdělávání.
Neformální vzdělávání znamená učit se na místech, které naše cílová skupina každodenně
vyhledává. Také to znamená učit se „za pochodu“ na základě krátkých a opakovaných zpráv. Je to
velmi podobné strategii reklamy,  která takto funguje j iž po desetiletí,  ale která doposud nebyla
využívána nevládními organizacemi k propagaci globálních rozvojových témat.
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Používáme Neformální vzdělávání, protože víme,  že naše cílová skupina – mladí profesionálové –
nemá příliš volného času a taky se zatím neúčastní našich akcí. Oba problémy se používáním
Neformálního vzdělávání nevládními organizacemi vyřeší: Dostaneme požadovanou informaci
k naší cílové skupině, namísto čekání, kdy za námi Mladí profesionálové konečně vydají, a
připravíme naše poselství v krátké a zajímavé podobě tak, aby na sebe mezi Mladými profesionály
jedinci upoutalo co největší pozornost.
Zajímá vás Neformální vzdělávání? O tom, jak snadno, levně a efektivně se dá využít v rámci
rozvojového vzdělávání, se více dozvíte zde.
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Vzdělávání  v rámci  „životního stylu pro rozvoj“ v kostce 
 

 

Alexfiodorov © 2009

 
Vzdělávání v rámci životního stylu pro rozvoj znamená, že každý z nás může přispět ke globálnímu
rozvoji a globálním cílům, jako jsou Rozvojové cíle tisíciletí a jiné. Což platí i pro mladé moderní
umělce.
Ne každý je aktivistou o přírody! Každý proto může přispět naprosto jiným způsobem. Lidé
z rozvojových nevládních organizací často sní o tom, že se jim podaří přimět mnoho lidí k aktivní
participaci na činnosti dané nevládní organizace. Nicméně pro mnoho skupin ve společnosti není
tato cesta zapojení se reálná. Ať už je to způsobené nedostatkem času, nedostatkem zájmu
setkávat se a diskutovat s lidmi na toto téma, nezájmem o pravidelnou angažovanost – důvodů je
mnoho. Pro nás, kteří se angažujeme v rozvojové problematice, je to potvrzení toho faktu, že
samozřejmě ne každý a speciálně ne každý mladý moderní umělec se chce stát politickým
aktivistou, podílet se na činnosti nevládní organizace, účastnit se demonstrací za GCAP nebo jinak
podporovat naplnění Rozvojových cílů tisíciletí. Ale bylo by zcela nesprávné si myslet, že potenciál
těchto skupin nelze pro účely rozvojových témat nijak využít a že nestojí za to oslovit je pomocí
rozvojového vzdělávání.
Stále existuje mnoho jiných způsobů jak přispět k naplňování rozvojových cílů, než je pouze
participace v různých občanských hnutích a skupinách. Mohou to být velmi snadné úkony, kterými
mohou přispět i mladí moderní umělci tím, že částečně změní svoje každodenní návyky. Mezi
každodenním životem člověka a rozvojovými tématy je mnoho společných pojítek. Myslet globálně
znamená jednat lokálně! Životní styl člověka může být v souladu s podporou rozvojových témat i
s naplňováním Rozvojových cílů tisíciletí. Preference fare trade kávy přispívá ke zvyšování příjmů
malých pěstitelů této kávy a dále producentů a dělníků v rozvojových zemích. Kupování
označeného oblečení zase pomáhá při omezování dětské práce v textilním průmyslu
v Jihovýchodní Asii. Používání kola při krátkých vzdálenostech a upřednostňování vlaků před
letadly pomůže zredukovat podíl každého z nás množství oxidu uhličitého v atmosféře. Toto je
pouze několik málo příkladů, jak můžeme osobním zapojením přispět k naplnění Rozvojových cílů
t isíciletí.

 

Každý může přispět!
Důležité oblasti osobního zapojení v rámci naplnění RCT, které můžeme jako nevládní organizace
směrem k našim cílovým skupinám propagovat, jsou následující:
 

 Nákupní chování

 Vzory mobility

 Spotřeba energie
 Profesní život
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Zajímavé metody rozvojového vzdělávání mohou zasáhnout nové
cílové skupiny 
aneb

Vytváříme nové recepty pro nováčky v rozvojovém vzdělávání
 

Představte si, že hodíte do mísy reklamní techniky a rozvojové vzdělávání a zamícháte. Co vám z
toho vznikne? Rozvojové vzdělávání "nové chuti"...
My, skupina nevládních neziskových organizací ze čtyř evropských zemí, jsme se pokusili spojit to
nejlepší z oblastí reklamy a rozvojové osvěty. Během vzdělávacích 25 akcí, které jsme
zorganizovali během dvou let,  

 

 

jsme používali techniky reklamy a marketingu a smíchali jsme je s tématy rozvojového vzdělávání.
A především: zaměřili jsme se na cílové skupiny, které byly podobným kampaním dříve spíše
uzavřené.  Speciálně jsme se zaměřili na novou vzrůstající cílovou skupinu, tzv. “
Mladé profesionály”.

 

©  helix -  Fotolia ©  SXC - Photo by Muris Kuloglija Kula

 

Většinou je jim mezi 25 a 35 lety, pracují na vyšších pozicích v ekonomii, administrativě, médiích
nebo kultuře, nebo jsou studenti budoucí absolventi. Času sice nemají nazbyt, ale mají většinou
dostatek finančních prostředků a rádi udávají trendy pro jiné skupiny. 
V této databázi naleznete naše zkušenosti sepsané v “receptech” na uspořádání vzdělávacích
akcí.  

Pokud jste nezisková organizace, která by také ráda oslovila novou cílovou skupinu, můžete se
našimi zkušenostmi nechat  inspirovat. 

A samozřejmě bychom Vás také rádi vyzvali, abyste se s námi 
podělili o své nejlepší zkušenosti a nápady  a pomohli nám k tomu, aby se tato stránka stala
místem výměny zajímavých nápadů z oblasti tvorby rozvojových vzdělávacích akcí.
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Různí hosté mají různé chutě
 

Kuchař v kuchyni musí přemýšlet o tom, které jídlo jeho hosté nejvíce ocení. Totéž platí i pro
NNO, věnují-li se rozvojovému vzdělávání. Vždy je naším cílem dotknout se lidí a motivovat je,
aby přispívali ke globálnímu rozvoji. Ale co lidi motivuje? Porovnáme-li například žáka základní
školy a obchodního manažera, motivace může být velmi odlišná. Různé skupiny, jimiž se nevládní
organizace zabývají, mají v globální situaci různé zájmy a mají tedy i různé názory na to, co může
každý pro rozvoj udělat. Samozřejmě, že každá nevládní organizace by se ráda zabývala
rozvojovými tématy, jež by byla v povědomí široké veřejnosti. Ale snaha oslovit všechny jednou a
touž problematikou by skončila tak, že nevládní organizace vlastně nikdy nikoho doopravdy
neosloví.

 

Základní myšlenku akcí popsaných v této databázi činí předpoklad, že je mnohem slibnější nejprve
vybrat skupinu lidí ze společnosti a následně se na tuto skupinu konkrétně zaměřit s obsahem a
metodami, jež  jsou pro ni nejvhodnější. V zde uváděných akcích rozvojového vzdělávání se
zaměřujeme nejen na širší společnost, ale především na zvláštní skupiny lidí. Ve společenských
vědách se tito lidé nazývají "mladí profesionálové". Pojďme se o nich dozvědět více....
 

 

Kdo j sou  mladí  profesionálové?
 

©  helix -  Fotolia

 

Mladí profesionálové představují novou sociální třídu, jež tvoří přibližně 10 % evropské populace.
Vznik této sociální skupiny je fenoménem, který do rozvojového vzdělávání doposud nebyl
zahrnut. Mladé profesionály lze považovat za nadcházející, nekonvenční profesionální elitu (někdy
též nazývanou  "nová vyšší třída"), ve věkovém rozmezí 25 až 35 let. Skupina se tedy skládá
převážně z mladých odborníků, jež stojí na počátku své kariéry, ale i z čerstvých absolventů a
studentů vysokých škol na vysoké úrovni. Mezi mladé profesionály patří mnohé ženy, ačkoliv lze
v této skupině nalézt o něco málo více mužů.
 

 
Proč se na mladé profesionály zaměřit  s  rozvojovým
vzděláváním?
 

Na mladé profesionály se s našimi rozvojovými akcemi z tohoto dokumentu zaměřujeme, jelikož
mají  značný vliv na naši společnost. Angažují se v ekonomice, státní správě i kulturním životě.
 

©  mconnors

 

Jsou dobře vyškoleni, dosahují vysokých příjmů a v pracovním životě se pohybují na klíčových
pozicích (nebo na takové pozice aspirují po dokončení studia). Mladí profesionálové pracují jako
političtí poradci, právníci, angažují se v médiích, najdeme je mezi novináři, poslanci,
spolupracovníky generálních ředitelů, projektovými manažery, analytiky a na dalších vysokých
pozicích. Na rozdíl od tradiční vyšší třídy mladí profesionálové nejsou zatím svázáni konkrétním
žebříčkem hodnot, ale jsou stále ještě považováni za flexibilní v jeho budování a výběru. Díky
svému volnomyšlenkářství se mladí profesionálové zajímají  i o globální politiku a stejně tak jsou
otevřeni rozvojovým tématům. Právě v tom spočívá šance pro NNO zpřístupnit rozvojové
vzdělávání této nové cílové skupině - pokud najdeme cestu, jak ji oslovit.
 

O co se mladí  profesionálové zaj ímaj í ?
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Ve snaze dozvědět se o mladých profesionálech více jsme mezi nimi provedli různé ankety.
Průzkumy proběhly v zemích našich partnerských organizací: Německo, Portugalsko, Rakousko,
Česká republika a Polsko. I když je každá z těchto zemí jiná, existují charakteristiky mladých
profesionálů, které jsou společné pro všechny:
 

Kar iéra

Mladí profesionálové jsou velmi úzce zaměřeni na svůj pracovní život a 
věnují tudíž pouze málo času vzdělávacím aktivitám, které nesouvisejí s
budováním kariéry. Navíc naše studie ukazují,  že je neoslovují formální
vzdělávací příležitosti, jako jsou semináře ve vzdělávacích střediscích
dospělých. Upřednostňují samostudium.
Toto je část problému, před nímž stojí NNO ve snaze oslovit mladé
profesionály mnohými z akcí, jež běžně organizují.
A toto je i důvod, proč jsme se jako společenství nevládních organizací
rozhodli vkročit s našimi tématy do  každodenního života mladých
profesionálů, místo abychom čekali, až oni  přijdou za námi  na naše
akce. Použili jsme za tímto účelem „neformální vzdělávání", jako novou
a inovativní metodu.

 

Rozvoj ová  t ém at a
Zjistili jsme, že se mladí profesionálové zajímají o mnohá témata, jako je například politika,
ekonomika, sport, kultura a zdravý životní styl. Nicméně, pokud jde o rozvojovou tématiku, stupeň
znalostí  se mezi nimi velmi liší. Většina z nich tvrdí, že mají alespoň střední znalost těchto
problémů a všeobecně prohlašují, že mají o danou problematiku zájem.  Pokud jde o udržitelný
životní styl, výsledky jsou podobné - existují mladí profesionálové s velmi dobrou znalostí
udržitelného životního stylu, ale i tací, kteří jej neznají vůbec. Celkově  jsou však k rozvojové
problematice velmi citliví  a zajímají se především o otázky udržitelnosti, které se vztahují k jejich
každodennímu životu - biopotraviny, elektrické spotřebiče s nízkou spotřebou energie, zelená
energie, atd.

Právě proto jsme se v našich rozvojových akcích, týkajících se každodenního života mladých
profesionálů, zaměřili na výše uvedená témata. 
 

 

Volnočasové zájmy
 

©  Sergejs Rahunoks @ Yeko Photo Studio    ©  Minerva Studio - Fotolia

 
Mladí profesionálové všeobecně věnují svůj volný čas především sportu a svým přátelům, dále rádi
navštěvují kina, restaurace a bary.  Dbají o své jídlo -  mají-li možnost, přednostně nakupují
biopotraviny nebo potraviny lokální, nicméně dobře znají i Fair-trade produkty.
 

 ©  SXC /  Gabriella Fabbri

 

Velmi důležitá je pro mladé profesionály móda. Většinou nakupují v obchodních řetězcích jako je
např. H&M, zatímco ti bohatší vyhledávají luxusnější značky a osobitější styl. Až na výjimky nevědí
nic o pochybných pracovních podmínkách v rozvojových zemích, jež mají za sebou velké módní
značky.
 

Mobil i t a
Většina mladých profesionálů používá jako dopravní prostředek auto. Někteří jsou si vědomi, že to
není příliš ekologický ani ekonomický způsob dopravy, ale nevyměnili by jej za jízdu na kole,
ačkoliv by byli otevřeni možnosti používat elektrická vozidla v případě, že by byla více rozšířena. 
Hodně létají, jelikož cestování představuje součást jejich životního stylu.
 

Mult im edia
Médium číslo jedna představuje pro mladé profesionály bezpochyby internet. Fakticky jsou
skupinou, která jej ve společnosti využívá nejintenzivněji. Mnoho z nich také poslouchá rádio, již
méně jich sleduje noviny, zprávy, lifestylové časopisy nebo televizi.
Pro  NNO, které se chtějí na mladé profesionály zaměřit, to znamená, že účinnost jejich
rozvojových akcí zvýší spojení s internetem. V našich receptech najdete několik příkladů, jak toho
dosáhnout -  například lze využít stránky na Facebooku.
 
Kde mladé  profesionály  naj ít ?
 
Chcete-li se jako NNO zaměřit na tuto skupinu, odpověď na výše uvedenou otázku je pro vás
velice důležitá. Mladí profesionálové si chtějí svůj volný čas užívat a odpočinout si od práce.
Obzvláště rádi sportují a jsou aktivní – věnují se všem druhům sportů včetně turistiky, cyklistiky,
plachtění a lyžování. Ve městech je najdete v tělocvičnách.
 



©  SXC - Photo by Roman Ploj

©  Diego Cervo  ©  SXC - Photo by Benjamin  Earwicker

 

Pokud zrovna nesportují, vychutnávají si mladí profesionálové dobré jídlo a setkání s přáteli na
drinku nebo kávě. Většina z nich obědvá každý den  v restauraci – potkáte je v široké škále
restaurací, módních barů a kaváren. Často dbají o své jídlo a pokud mají možnost, dávají
přednost bio potravinám. Obchody s bio potravinami nebo farmářské trhy díky tomu také mohou
být  vhodným místem, kde je lze zahlédnout.

Mladí profesionálové se zajímají i o kulturu a zábavu. Co se kultury týče, obvykle preferují filmy a
koncerty. Kina a kluby tedy představují další jimi navštěvovaná místa.
 

©  corepics - Fotolia

 

Populární zábavou je pro mladé profesionály nakupování a velmi
důležitá je pro ně móda. Obchodní centra tak budou každopádně
dobrým místem, kde je možné je oslovit  zatímco nakupují. Navíc
poskytují prostor i pro další oblíbené aktivity mladých profesionálů –
bývají zde například kina a restaurace.
 

Máte zájem ještě o další informace o mladých profesionálech? 
Podívejte se na detailní výsledky našeho výzkumu veřejného mínění.
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Proč Rozvojové cíle tisíciletí?
 

Když se obracíme na Mladé profesionály s rozvojovými problémy, je pro nás zásadní otázkou:
Jaká rozvojová témata zvolit? Při našich akcích jsme se zaměřili na témata vztahující se k
Rozvojovým cílům tisíciletí, poskytující nám možnost hovořit o rozličných způsobech, jak přispět k
světovému rozvoji pomocí drobných individuálních příspěvků. Možná vám rozličné rozvojové
sektory, které tvoří Rozvojové cíle tisíciletí, poskytnou několik nápadů, jak zaujmout nové cílové
skupiny.

 

 

MD…co?
 

MDG's je zkrácený výraz pro Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development  Goals).  
A jistě Vás zajímá, co jsou tyto cíle? Nejlepší fotbalové zacílení na branku tisíciletí? Další kniha
z trilogie Tisíciletí? Strategické cíle Banky tisíciletí? Vládní nařízení pro podporu rozvoje v novém
tisíciletí? Upřímně... Ne!
 

 

Co j sou  t edy Rozvoj ové  cíle  t isícilet í?
 

Tzv. „ztracená desetiletí rozvoje“ 60. a 70. let XX. století vystřídalo v 90. letech několik
mezinárodních konferencí, podle nichž potřebovala rozvojová akce členských států Spojených
národů nový jev. Kofi Annan, Generální tajemník Spojených národů od roku 1997 - 2006, vydal
v březnu 2000 zprávu „My národy: role Spojených národů ve 21. století“, kde upozorňuje na
nutnost nové, cílené a měřitelné pobídky, ke které by se členské státy zavázaly.
V září 2000 se 189 státních představitelů z celého světa sešlo na ředitelství Spojených národů
v New Yorku, kde přijalo tzv. Prohlášení tisíciletí pro Spojené národy. Takto se zavázali
k partnerské spolupráci při snižování chudoby a nerovností při celosvětovém rozvoji (viz 
http: / /www.un.org). Právě tehdy vznikly Rozvojové cíle tisíciletí, které jako první v historii
Spojených národů představovaly časově ohraničené záměry s pevně stanoveným termínem: 2015.
Mezi osm Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) se řadí odstranění extrémní chudoby, podpora
udržitelného rozvoje, rovnoprávnost pohlaví nebo podpora vzdělávání pro všechny. Tyto cíle byly
vytvořeny s jasnými opatřeními a indikátory, pomoci nichž světové vlády a občanské společnosti
vědí přesně, co je zapotřebí k vypořádání se se světovou chudobou.
Jak Kofi-Annan tehdy poznamenal:

„Mezinárodní společnost se právě vynořila z éry závazné odpovědnosti. Nyní musí nastoupit éru
realizace, v které zmobilizuje jak vůli, tak zdroje potřebné k naplnění daných závazků.“
 

8 Cílů
 

 

 

A po roce 2 0 1 5 ?
 

The MDGs will be outdated in 2015. So you may be wondering if  it  still  makes sense to promote
them to YMPs and other  target  groups.  We think:  yes it  does!  Within only 12 years, MDGs have
become a landmark in the story of  international relations. The MDGs prove that a set of
measurable targets and indicators can be a driver for human sustainable development and for the
adoption of  new lifestyles.

In  fact,  it  is undeniable that MDGs generate a stage of  support  on poverty  eradication without
precedents. From governments to civil society, from international organizations to local
communities,  the public support  for development policies increased worldwide.

The past  years also showed some weaknesses in the MDG process.  For some, MDGs are a donor-
led agenda that don’t  take into account local contexts or national priorit ies. Others argue that
there are some missing dimensions in the Goals,  like human rights,  good governance, and quality
of  education. Other crit ics point out  that MDGs neglect  the poorest and the most  vulnerable.  By
measuring the average progress,  the risk that some people will fall behind the line is very high.

Since 2000, the world has been changing. Economic, social, environmental, and cultural
dimensions are pulsing by the second.  The challenges are increasing:  overpopulation,  economic
growth,  social protection, climate changes,  equity  and cohesion,  gender and human rights…and
the solutions are not  clear  for all.

What  is now clear  is that the eight  MDGs will not  be achieved by 2015. This doesn’t  mean that
the international commitment  to improve the efforts to eradicate extreme poverty  and promote
human development are decreasing - on the contrary,  the post -2015 debate is already on the

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.bakeabetterplace.org/index.php?tinymceimg=mdgs_all.jpg


world agenda.  Some key issues like chronic poverty,  climate change, human rights,  urbanization,
and economic growth are being addressed in order to reflect the new thinking on development.

There are some trends in the post -2015 discussion for the MDGs: retain the MDGs with some
minor changes;  refine their  contents and redesign the architecture;  develop a completely different
framework,  with a new structure,  or new targets and new indicators;  and forward the same
MDGs without a timeline.

The debate will continue. We can follow the discussion through international campaigns, such as
Beyond 2015. Beyond 2015 “ is a global civil society campaign,  pushing for a strong and legitimate
successor  framework to the Millennium Development  Goals”. Also on the website 
www.post2015.org, it ’s possible to find key documents, reports and ongoing research on the post -
2015 agenda.

The post -2015 agenda will for sure reflect new development challenges towards a better  world!

We invite you to take the MDG and post -MDG agenda to the YMPs like we did in our actions
addressing many different  locations and occasions such as shops at  Christmas, travelers, bars,
and many more.

You will find in the MDGs a set of  many topics that can suit  your target  group in many ways.
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Kdo jsme – kuchaři
 
 
Kdo vám zde prezentuje tuto databázi a recepty na uspořádání vzdělávacích akcí?
Jsme tým složený ze zástupců pěti neziskových organizací spolupracujícíh na společném
mezinárodním projektu "Životní styl a MDG's". V rámci tohoto projektu jsme zaměřili na možnosti,
jak zvýšit povědomí o globálních tématech mezi novými cílovými skupinami.
 

 

 

finep 3

 

finep  is a German nonprofit project and consulting organization working in the area of
sustainable development with a focus on the thematic fields of  development policy, environmental
policy, and the promotion of  local democracy. In  collaboration with partner organisations in
Europe and worldwide,  finep develops and implements projects in the aforementioned fields.
In  addition to its own project work, finep provides assistance and advice to local authorities and
other  nonprofit organisations in the areas of  the acquisition of  third-party funding,  process
consultation,  facilitation, and the provision of  trainings as well as the elaboration  of  studies and
educational concepts.

 

 

 

 

I MVF – Instituto Marquês de Valle Flôr – is a Non Governmental Organization for Development
(NGO) that believes in the joint  effort  of  millions of  people around the world seeking to promote
development with the poorest populations.

We focus our intervention in Portuguese-speaking countries (CPLP) and assume the mission of
promoting socio-economic and cultural development.

 

 

 

DEAB is the umbrella organization of  NGDOs in the federal state of  Baden Württemberg in
Germany. I t  has a widespread net  of  by now 132 members in southern Germany. The members
of  DEAB are active in public awareness and global education, most  of  them on the topics of
sustainable consumption,  fair trade and MDG (One-World-Shops, local action groups,  educational
institutions,  local networks,  etc.).

 

 

 

EDUCON  Prague is a non-governmental, non-polit ical,  non-profit  association of  citizens,
individuals and legal persons. The mandate of  EDUCON is to facilitate sharing of  know-how,
information, and experience from various areas of  the Czech Republic economy, including
providing technical assistance to developing and transition countries.  I ts goal  is to improve the
level of  knowledge and know-how of  managers and specialists from institutions,  educational
organisations, the non-governmental and private sector from the Czech Republic and from
developing and transition countries.  EDUCON is a leader of  edifying campaign Czechia against
Poverty  which is the brand for Czech Republic’s participation in the worldwide Global Call to
Action Against  Poverty  (GCAP).

 

 

 

SWM  – The Salesian Missionary Voluntary Service YOUTH FOR THE WORLD is a Polish non-
governmental organization,  which has worked in support  of  the Global South since 1997. Since it
was founded the organisation has sent  over  265 volunteers abroad to bring aid to those in need
throughout the world. These volunteers have helped to realise international projects in Ethiopia,
Ghana, Kenya, Malawi,  Sierra Leone, Tanzania,  Uganda, Zambia, Zimbabwe, Bolivia, Peru, Russia,
Lithuania and Ukraine. These Salesian missionary volunteers have worked as educators, teachers,
doctors,  nurses and engineers. They work with street kids, in social centres and youth halls. The

http://www.finep.org/
http://www.imfv.org/
http://www.deab.de/
http://www.educon.cz/
http://www.swm.pl/


organisation seeks to support  social development in those countries where it  sends its volunteers,
which is achieved through their  assistance in the education and upbringing of  children and young
people,  so that in the future they can form the basis for a democratic society.
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Další strana>

Knižní záložka do letadla: Letíme za lepší svět
aneb

Rozvojové vzdělávání  na  letištích  pro „Mladé profesionály“
 

 

 

 

Úvod
 

Letiště jsou malými městy se zvláštní atmosférou. Jsou to kosmopolitní a vícebarevné prostory,
než pouhé příletové a odletové přepážky. Létání je pro mladého profesionála pravidelná aktivita a
také vášeň. Lidé létají za byznysem, romantikou, pohodlím a vzděláním, a tráví tím tak spoustu
svého času na letištích.
Společnosti správy letišť mají své strategie udržitelnosti, které by mohly být spojeny s rozvojovým
vzděláváním. Portugalská společnost ANA Aeroportos se snaží nalézt vyváženost mezi
zhodnocováním majetku vlastníků, ekonomickým ziskem a svou společenskou a environmentální
odpovědností.
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Další strana>

Balíček sardinek
aneb

Jak  oslovit  Mladé  profesionály při veřejné akci  (festivalu)
 
 

                      

                                                 

 

Úvod
 

V červnu, měsíci  Festas dos Santos Populares (Svátku lidových svatých),  jsou lisabonské noci v
celém historickém centru plné slavností, přehlídek a živé hudby. Hlavní svátky patří  Antonínovi
(12. – 13. červen), Janovi (23. – 24. červen) a Petrovi (28. – 29. červen).
Jelikož je Lisabon rodným místem sv.  Antonína, slaví se v tyto dny jeho narození. V historickém
centru je možné sledovat pouliční zábavu, která zahrnuje jak divadlo, tak  populární, klasickou i
etno hudbu, jazz, cirkusové umění, mimy, dechovou kapelu a tradiční hry. V noci z 12. na 13.
června, kluby a asociace z různých městských částí tvoří průvod ulicí Avenida da Liberdade a
soutěží spolu v blýskavých přehlídkách, které zahrnují propracované kostýmy, osvětlení a
transparenty a také hudbu. Zvláště staré části města ožívají lucernami, hudbou a davy lidí. V
těchto místech – Arraiais – lidé  tančí a jedí sardinky.
Červnové noci jsou noci, jež v Lisabonu nechce nikdo zmeškat.
 

 

(M)BAKE 

THE WORLD A BETTER PLACE 

 Zdroje

Kontakt



NAŠE AKCE CÍLE NÁDOBÍ NAŠI  ZÁKAZNÍCI  -
CÍLOVÁ SKUPINA

NAŠE KUCHYNĚ KDO JSME -
KUCHAŘI

GALERIE

english

česky
deutsch

polski

português

 
 
Úvod

Shrnutí

Výhody & nevýhody

I ngredience

Příprava "těsta"
Pečeme akci
Poleva

Rozpočet
Odkazy

 
 

Nechte nám vzkaz

Podělte se o vaši akci

 

Další strana>

Valent inské  balonky
aneb

Jak  získat  na  ulici maximální  pozornost  Mladých  profesionálů 
 
 

 

 

Úvod
 

Protože láska je již ve vzduchu a Valentýn přichází, udělali jsme mezi našimi mladými profesionály
průzkum, zda má někdo již plán na den D. Pro většinu z nich je to skvělá příležitost jít do hezké
romantické restaurace, projet se autem z města na pláž…
 

A tak vyvstala otázka: jak oslovit naši cílovou skupinu při příležitosti tohoto dne?   S kterým MDG
ji budeme oslovovat? Jaké má být sdělení?
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Další strana>

Sada  samolepek
aneb

Jak  získat  pozornost  Mladých  profesionálů při nakupování
 

 

 

 
 

Úvod
 

Mladí profesionálové jsou sociální skupinou, která určuje trendy v oblékání a spotřebě. Rádi chodí
nakupovat. Proto chceme-li jako nezisková organizace tuto cílovou skupinu zasáhnout,  obchody a
obchodní centra jsou tím pravým místem. A kdy jindy než o Vánocích? Vánoce jsou obdobím
pohody a radosti. Rovněž je to období, ve kterém se spolu setkávají rodiny a přátelé, aby slavili a
zasedli všichni ke společnému stolu, ale především, aby nakupovali. Z tohoto důvodu jde o jedno
z největších „sezónních nákupních“ období v roce. Bohužel na tom nic pěkného není, nicméně
tomu tak je.

Je třeba toho využít: Jakým způsobem můžeme v tomto svátečním období oslovit naši cílovou
skupinu? Jak se ujistit, že naše poselství je přesvědčivé, důležité a jedinečné? Odpovědí je:
Kolekce samolepek Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). 
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Jak  získat  pozornost  Mladých  profesionálů krátkými  klipy
 
 

 
 

Úvod
 

Přestože v severoevropských zemích bylo tohle praktikováno už od 60. let, Fair Trade se stal
organizovaným hnutím na mezinárodní úrovni během 80. a 90. let. V Portugalsku začíná být Fair
Trade zmiňován na konci 90. let jako alternativa tradičního obchodu a vždy byl chápán jako
důležitý pro spotřebu.
První Fair  Trade obchod v Portugalsku byl založen  v roce 1999 v Amarante, Severní Portugalsko,
skupinou mladých lidí, kteří se podíleli na programu Evropské dobrovolnické služby a během toho
se setkali s Fair Trade. Dnes je v Portugalsku pět Fair Trade obchodů, ale jejich perspektiva není
velmi pozitivní. Ve skutečnosti roku 2005 mělo Portugalsko téměř dvacet Fair Trade obchodů,
patnáct z nich bylo zavřeno v posledních dvou letech kvůli finančním potížím. To znamená, že je
stále hodně práce ohledně kampaní pro tento druh obchodu.
V Portugalsku jsme se rozhodli propagovat Fair Trade („férový obchod“) originálním způsobem,
aby si jej mladí profesionálové zapamatovali. Jak dát vědět o Fair Trade a mít na paměti hlavní
charakteristiku mladých profesionálů? Snadno, zkrátka:  internetovým videem.
Během každé minuty, je nahráno na YouTube 60 hodin videa. Šedesát hodin každou minutu. To
je pět měsíců videa každou hodinu. To je 10 let videa každý den.
V dějinách lidstva nikdy neexistoval tak velký sdělovací prostředek jako YouTube. Má až
4,000,000,000 zobrazení stránek denně, což je až 1,000,000,000,000  - tj. 1 trilion - ročně.
Kdokoliv se může zdarma a snadno připojit. Tohle posouvá obyčejného uživatele YouTube na
stejnou pozici s celebritami a významnými internetovými sítěmi.
Vzhledem k možnému vlivu internetového vide na naši cílovou skupinu mladých profesionálů,
jsme se rozhodli vytvořit video o Fair Trade.
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Štítky na zavazadla

 

 

Úvod
 

Mezinárodní veletrh turismu (BTL) se konal v Lisabonu od 23.  do 27.  února 2011. Toho roku se
ho zúčastnilo více než 60766 návštěvníků, aby se seznámili s novinkami a trendy v sektoru.
Hlavními odvětvími, kterým se veletrh věnoval, byly:
Rozmanitost ubytování turistů, hotely a hotelové služby, doprava v cestovním ruchu, cestovní
kanceláře, národní a mezinárodní organizace, regionální a lokální turistické organizace,
volnočasové aktivity,  zdravotní turismus (lázně/ horké prameny/ služby, vybavení a spotřební
zboží pro lázně), aktivní turismus/příroda/dobrodružství, ekologický turismus, golf, cesty po
portugalských vinicích, turismus pro seniory,  technologie (telekomunikace, systémy rezervací,
databáze turistických destinací, videokonference), služby pro turistický průmysl (poradenství,
profesní trénink, oceňování, pojištění, bankovnictví), specializovaný tisk.
Cestování představuje pro mladé profesionály pravidelnou aktivitu a také vášeň. Cestují za
obchodem, romantikou, odpočinkem, vzděláním… Bez ohledu na důvod, je tu na jejich cestách
vždy přítomen společný element: zavazadla.
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Geocaching  o život ním  st ylu  dle  MDGs 
aneb

Jak  oslovit  mladé  profesionály v přírodě?
 
 

 

 

Úvod
 

Oslovit  mladé profesionály venku v přírodě je oříšek, se kterým vám pomůže tento recept. Naše
základní myšlenka: mladí profesionálové jsou rádi v přírodě, takže je oslovíme krátkými vzkazy o
rozvojovém vzdělávání v době, kdy si užívají volný čas v přírodě. Podívali jsme se na to, co
během pobytu venku rádi dělají, a rozhodli se vložit krátká sdělení o udržitelném životním stylu do
geocachingu.

 

Geo...co? Geocaching je moderní hra na hledání pokladů na pomezí sportu a turismu, kterou
mladí profesionálové ve spoustě zemí hrají. Princip je najít skryté schránky, tzv. geocaches,
schované někde v krajině, pomocí GPS zařízení a následně se o tuto událost podělit online.
Geocacher umístí schránku ve městě nebo v lese a určí její polohu v GPS souřadnicích a potom
dá vědět online o její existenci a umístění (http: / /www.geocaching.com/ ). Je to interaktivní
zábavná hra. Hledači pomocí GPS a daných souřadnic určí místo schránky s přesností cca 10
metrů a potom už ji musí zkusit klasicky dohledat. V krabici jsou drobnosti jako mince, prstýnky,
apod. Nálezce si je může vzít nebo např. vyměnit za něco jiného. Dále je tam deník, kam každý
úspěšný nálezce zapíše datum svého objevu a nějaké osobní poznámky, které jsou později
publikovány na internetové platformě geocachingu.
 

Smyslem hry není jenom hledat  schránky, ale také to,  že lidé navzájem sdílí své oblíbené památky
a turistické zajímavosti. Takže je to nástroj  konceptu web 2.0 jak objevovat nová a zajímavá
místa. Geocaching je na vzestupu. Po světě je již pět milionů hráčů a toto číslo dále narůstá, ve
městech i v přírodě se skrývá dva miliony schránek. Mladí profesionálové se rádi do geocachingu
zapojují, berou ho jako individuální outdoorovou aktivitu. Často mají smartphony se zabudovaným
GPS, takže se mohou věnovat geocachingu během poledních pauz, v přestávkách jednání nebo o
víkendech.

 

Geocaching je jedním z příkladů, jakým sportům či hrám se cílové skupiny typu mladí
profesionálové rádi věnují. Další aktivity zahrnují inline bruslení, jogging a další volnočasové
aktivity, které jsou a) venku a b) individuální. Náš recept vám může poskytnout pár nápadů jak
oslovit mladé profesionály venku spojením rozvojového vzdělávání s přírodou - třeba umístit
obrázky s rozvojovými sděleními na trasách pro inline bruslení, udělat lavičky do parku a podobně.
Základní myšlenka je zasáhnout mladé profesionály venku v přírodě, kde se to zatím NNO
nedařilo.
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Spot  Paul vs.  Tree
or

How  t o  shoot  a  prom ot ion spot  on  developm ent  t opics for  Young Modern

Perform ers?
 
 

 

 

Background
 

In  the last couple of  years, more and more television screens have been placed in our everyday
surroundings, may it  be in bars, subway stations, at  crossroads, in shop windows or  gyms.
Multimedia content  is broadcast from every possible place. In  most  cases so far, this is used for
company advertisement.  We want  to make use of  this new channel of  information for
development education. As many of  the screens are placed in places where people are on the
move,  we chose, in this case, sustainable mobility as a topic.

Our  target  group Young Modern Performers (YMPs)  are one of  the social groups that keep up
very high individual mobility, and they love cars.  Of  course, public transportation and riding
bicycles are  alternatives to that, but also those who want  to stick with their  cars can contribute
to sustainability, for example by buying electric, hybrid, or eco-cars.  They provide individual
mobility, and are,  at  least, more eco-friendly than conventional cars.  They even promise an
exclusive status because they are a new trend in mobility. With this action we can address this
option for change. Mobility is a very important  topic. With the invention of  cars,  our mobility
behavior  was changed completely. The dark side of  this development is the environmental
pollution by combustion engines,  which is one reason for climate change. Especially in cities,
there is a high car density. The stop-and-go traffic is extremely detrimental to the environment,
but our demand for individual mobility is still  eminently strong.  The consequences of  this behavior
are,  of  course, not  limited locally to the city where the pollution is caused. The impact  on the
environment, and the civilization, is much more dramatic in the south than in the north of  our
planet.

Of  course, the medium “public spot  on screens ”  can be used also for a broad variety of  other
topics of  development as well.  Whatever topic the spot  has, it  is of  utmost importance to stick
with a high-quality  production. YMPs are accustomed to getting professional media content,  and
poor-quality  movies will be ignored,  not  because of  the content,  but because of  the amateur form
of  production.
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Chytré ubrousky k fairtradové kávě 
aneb

Jak  připravit  interaktivní tištěné  produkty  pro mladé  profesionály?  
 
 

  

 

 
 

Úvod
 

Když se podíváme na možnosti,  jakými naši cílovou skupinu,  mladé profesionály,  oslovit, je
zřejmé, že nechodí na naše akce na základě zaslané pozvánky. Přesto k nim ale chceme své
sdělení dostat. Jak toho dosáhnout? Uvažujte o místech, kde můžete tuto „neochotnou“ cílovou
skupinu oslovit. Při hledání takového místa dává například smysl zabývat se jejich potřebami. Víte
jaké jsou?

 

Jakmile zjistíte, co mladí profesionálové potřebují a kde svou potřebu realizují, velmi
pravděpodobně se dostanete na stopu tomu, jak k nim informace o rozvojovém vzdělávání dostat.
To, zda se jim bude vaše vzdělávací akce líbit, záleží na vás, respektive na tom, jak dobrou akci
 dokážete připravit. Přinejmenším jste ale na dobré cestě.
 

Co tedy mladí profesionálové potřebují? V případě této konkrétní vzdělávací akce jsme přišli na
prostou, zato šokující odpověď. Mladí profesionálové potřebují, to co všichni ostatní... jíst a pít!
Chodí na oběd do firemní restaurace, nebo, pokud ještě studují, chodí do stylových barů a
jídelen. Právě na tato místa jsme se při naší akci zaměřili a rozvojové téma jsme se rozhodli
přizpůsobit  podmínkám stravování a občerstvení.
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Rozvoj ové  et iket y na lahve
aneb

Jak  zasáhnout mladé  profesionály věnující  se  sportu
 

 
 

Úvod
 

Mladí profesionálové, kteří jsou cílovou skupinou projektu „Životní styl a Rozvojové cíle tisíciletí“,
jsou aktivní a ambiciózní lidé. Svůj volný čas tráví mnoha způsoby, většinou aktivně. Kromě
outdoorových sportů chodí do fitness center, plaveckých areálů, wellness center či ke kadeřníkovi
častěji než jiní lidé. V tomto receptu představujeme myšlenku, jak můžete jako nezisková
organizace zasáhnout mladé profesionály při aktivním trávení volného času.
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Podložky pod  myš pro MDG 7
aneb

Jak  oslovit  mladé  profesionály v zaměstnání,  při práci
 

  

 
 

Úvod
 

Snaha oslovit nové cílové skupiny je celá především o vymýšlení nových programů zaměřených
na  rozvojové vzdělávání. Bohužel, ale téměř žádný z těchto programů doposud nezasahoval lidi
přímo na jejich pracovištích a právě toto jsme chtěli změnit. V dnešní době téměř každý pracuje v
kanceláři: mladí profesionálové, na něž je tato akce zaměřena, tráví většinu svého času u počítače
a to jak v zaměstnání, tak i ve svém volném čase. Mnoho z nich pracuje v IT odvětví a díky tomu
se zajímají o technologické novinky a novou počítačovou problematiku. Mladí profesionálové
vedou moderní a pohodlné životy, mají moderní vybavení ve svých domovech i kancelářích a
neustále hledají další  ještě novější vybavení a pomůcky. Vidíme mladé profesionály využívat
počítače, mobilní telefony, iPody a iPhony všude – na ulicích, ve vlacích, v autech, kavárnách,
restauracích, apod. Používají tyto technologie pro obojí – pro práci i volný čas.
 

Jedním z nejdůležitějších a nejužitečnějších příslušenství k počítači je myš. I když používáme stále
častěji touchpady v noteboocích, myš představuje nejpohodlnější a nejefektivnější způsob práce s 
počítačem. Lidé ji používají při surfování na internetu, při práci s „kancelářským softwarem“ nebo
při hraní počítačových her. Právě proto jsme shledali podložku pod myš jako velmi přímý a osobní
předmět, který nám umožní oslovit cílovou skupinu mladých profesionálů. Podložky pod myš jsou
užitečné zejména v kanceláři, kde pomocí myši běžně pracuje téměř každý. To je důvod, proč
jsme se rozhodli vyrobit speciální podložky pod myš a distribuovat je do kanceláří jedné z
největších firem v Krakově, v níž mnozí mladí profesionálové pracují. Rozhodli jsme se, že
podložka může být nejlepší způsob, jehož prostřednictvím lze zvýšit povědomí o problematice
počítačového a elektronického odpadu, v souvislosti s nelegálními skládkami v rozvojových
zemích.

 

Tento recept Vám pomůže udělat si představu o tom, jak proniknout s rozvojovým vzděláváním
na pracoviště. Podložka pod myš je pouze jedním z nápadů, který je možné za tímto účelem
využít. Rozhlédnete-li se kolem sebe po svém pracovním stole, může Vás napadnout mnoho
dalších způsobů a cest, počínaje sešívačkami a memo-samolepkami, až po podložky na stůl. Níže
si můžete přečíst více o tom, jak jsme pracovali s podložkami pod myš.
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Prostírání pro restaurační  vlakové vozy
aneb

Oslovení   mladých profesionálů jako obchodních  cestujících
 

 
 

ÚVOD
Cestování dnes tvoří nedílnou součást našeho podnikatelského světa. V současném věku
globalizace musí lidé hodně cestovat na různá setkání, schůzky a konference. A mladí
profesionálové jsou důležitou součástí tohoto mobilního globálního obchodního světa.
Ale jak řešit obchodní cestující jako cílovou skupinu? Pro neziskové nevládní organizace, které se
většinou snaží oslovit lidi prostřednictvím veřejných akcí a pouličních aktivit, jsou jen těžko
dosažitelní.

Pokud je chceme oslovit, musíme nechat informace cestovat s nimi. Tato akce vám přiblíží několik
nápadů, jak poslat rozvojové vzdělávání "na cestu". V našem případě jsme úspěšně uvedli
nabídku rozvojových informací  ve vlacích.  Ale princip oslovení lidí na cestách může být použit
také např. v letadle a mnoha dalších prostředcích veřejné dopravy.
Kromě letadel nebo automobilů mladí profesionálové často používají vlaky  - jako kombinaci
komfortního a relativně rychlého způsobu cestování, jehož velkou výhodou je, že mohou na
cestách pracovat. Za účelem splnění tohoto požadavku je v mnoha evropských zemích dostupné
rychlé vlakové spojení mezi hlavními centry v oblastech podnikání. Například v polské železniční
síti fungují meziměstské vlaky spojující města Krakov a Varšavu, stejně jako Varšavu a Vratislav.
Tyto dražší meziměstské vlaky jsou využívány především bohatší vrstvou a těmi, kdo cestují za
účelem podnikání. Každý z těchto vlaků má k dispozici i restaurační vůz provozovaný
poskytovatelem služeb, WARS. Podle nedávného výzkumu této společnosti 90% zákazníků jsou
mladí profesionálové cestující za účelem podnikání. Možnost najíst se v těchto vlacích poskytuje
cestujícím příležitost k odpočinku během jejich dlouhé cesty. Tento fakt pro nás zároveň
představuje příležitost, protože zatímco zákazníci čekají na své jídlo, je možné v nich probudit
zájem o cokoliv. Chopili jsme se tedy možnosti upoutat jejich pozornost prostřednictvím
speciálního prostírání.
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Náramky na part y
aneb

Jak  oslovit  m ladé  profesionály  v  barech  a  k lubech
 

 

 

 
  

Úvod
 

Tento recept vám ukáže příklad, jak zahrnout rozvojové vzdělávání do volnočasového prostředí
jako jsou bary nebo diskotéky. Může vám ukázat, jak přizpůsobit předměty, aby zaujaly lidi, kteří
si vyšli večer za zábavou. Můžete přemýšlet o čemkoliv co dává smysl v baru, klubu nebo na
diskotéce: pivní tácek, ubrousek, koktejlové dekorace, nálepky na záchodech nebo světelná
instalace v rohu klubu. Vše, co patří k nočnímu životu a může  zároveň sdělovat informace o
globálním vzdělávání.
 

Mladí profesionálové jsou během dne velmi zaneprázdněni, ale po práci se rádi jdou někam
zrelaxovat a pobavit se, někdy jen na skleničku s kolegy z práce nebo třeba na neformální
pracovní schůzku. Takže tyto chvíle představují příležitost je oslovit.
 

V našem případě jsme se rozhodli oslovit mladé profesionály v trendy klubu silikonovými náramky.
Silikonové náramky jsou mezi mnoha mladými profesionály velice populární,  jak mezi muži, tak
mezi ženami. Nošení těchto náramků je více než jen ozdoba. Většinou vyjadřuje také identifikaci a
podporu věci, případu, kampaně atd. Mysleli jsme, že podobná věc by mohla dobře propagovat
myšlenku Fair trade. V jejich volném čase jsme nechtěli agresivně rušit jejich zábavu, ale jen je
zaujmout pro danou věc. Chtěli jsme jim dát něco, co si mohou vzít s sebou domů. Mysleli jsme,
že k tomu mohou být ideální právě silikonové náramky.
 

Nápad jsme uskutečnili během karnevalu v Krakově. Byl to speciální čas pro pobavení, v klubech a
hospodách byly speciální karnevalové party – party v kostýmech,  koncerty a diskotéky. V centru
města můžete potkat hodně lidí na cestě za zábavou a přáteli, mezi nimi také mnoho mladých
profesionálů.  
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Vizit ky  pro MDG 5
aneb

Jak  vmísit rozvojové  vzdělávání  do  reklamních materiálů
 

 

 

 
 

Úvod
 

Cílem akce byla propagace MDG 5. V České republice není úmrtnost matek problémem (Česká
republika je v kategorii zemí s nejnižší mírou úmrtnosti matek),  takže hlavním bodem této aktivity
bylo přitáhnout pozornost k tomuto problému v zemích Jihu. Mladí profesionálové mají tendenci
ignorovat téma úmrtnosti matek, jelikož pro ně samotné je charakteristické, že rodiny zakládají ve
vyšším věku, takže se jich problematika mateřství většinou přímo nedotýká. Chtěli jsme poukázat
na tento problém a učinit ho zajímavým pro naši cílovou skupinu. Rozhodli jsme se prezentovat
téma na místech navštěvovaných mladými profesionály – u lékařů, na esteticko-laserových
klinikách, v kosmetických a masážních studiích, zkrátka na místech navštěvovaných cílovou
skupinou. Chtěli jsme přitáhnout jejich pozornost k tomuto tématu a poskytnout jim více
informací o možnostech jak se zapojit.
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Výměna oblečení vztahující  se k MDG 7 a MDG 8
aneb

Jak  pro mladé  profesionály udělat  rozvojovou vzdělávací  akci  "sexy"
 

 
 
 

Úvod
 

Hledali jsme nápad, který by nám pomohl propagovat Rozvojové cíle tisíciletí 7 a 8 způsobem,
jenž by se hodil pro životní styl každého člověka. Móda je pro mladou vrstvu společnosti velmi
důležitou součástí života. Pravděpodobně každý z nás má ve své šatně pár kusů oblečení, které
už nenosí. Některé z těchto kusů si třeba ani nikdy neoblékl. Toto nás vedlo k rozhodnutí
zorganizovat akci, při které by probíhala výměna oblečení mezi jejími účastníky. Chtěli jsme
dokázat, že nákup oblečení není jediným způsobem, jak rozšířit svůj šatník. Nejlepší na celé
aktivitě je fakt, že se tak dá získat oblečení zdarma (a to vždy funguje). Naším záměrem bylo
poukázat na to, že většina oblečení je v dnešní době vyráběna za podmínek, které nejsou zrovna
šetrné ke společnosti a životnímu prostředí. Často nemáme ani potuchy, čím oblečení projde, než
dorazí do obchodu.
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Recept  Prázdného bazénu  pro MDG 7
aneb

Vytváříme neobvyklou situaci pro získání  pozornosti  cílové skupiny
 

 

 
 
 

Úvod
Tato akce se zabývala podporou Rozvojového cíle tisíciletí číslo 7, konkrétně problematikou pitné
vody. Přístup k nezávadné pitné vodě a k základní hygieně není nijak naléhavou otázkou v České
republice, proto hlavním cílem této akce bylo upozornit na tuto situaci v zemích Jihu. Nicméně,
Česká republika má také problémy s vysokou spotřebou vody. Cílem akce bylo motivovat cílovou
skupinu ke změně svého každodenního chování – od šetrné spotřeby pitné vody v jejich
koupelně, až po vyvíjení tlaku na politiky, aby omezili používání pitné vody v průmyslu. Chtěli
jsme upozornit na tenhle problém a učinit ho významným pro skupinu mladých profesionálů.
Rozhodli jsme se spojit téma s plaváním, jelikož je to činnost, které se naše cílová skupina často a
ráda věnuje. Chtěli jsme upozornit na toto téma a poskytnout více informací o možnosti zapojení
se do kampaně za bezpečnou pitnou vodu a lepší hygienické podmínky v zemích, které postrádají
tyto pro nás běžné možnosti.
Cílem bylo inspirovat skupinu mladých profesionálů ke snížení jejich spotřeby vody. Také jsme
chtěli propojit tendence spotřeby vody ve vyspělých zemích s problémy týkajícími se vody
v rozvojových zemích.
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Nákupní t ašky  pro rovnost  pohlaví
aneb

Jak  získat  pozornost  mladých profesionálů stylovým materiálem
 

 

 
 
 

Úvod
 

Genderová nerovnost MDG 3 je problém, který značně ovlivňuje rozvoj na Jihu. Nicméně i když v
jiné formě, tento problém se objevuje také v České republice. Rozdíl v platových podmínkách mezi
muži a ženami zastávajících stejné pozice patří mezi největší v Evropě. Chtěli jsme na tento
problém upozornit, a zasáhnout tak cílové skupiny a to formou, která nebude příliš vážná, a tudíž
lépe přijatelná.
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Kurzy orgasmu
aneb

Jak  použít  provokat ivní  zprávy  k  zasažení  nových  cí lových skupin
 

 

 
 

Úvod
 

Hledali jsme způsob propagace Rozvojových cílů tisíciletí, jež by byl poněkud šokující a současně
poměrně nízkorozpočtový. Jak očividně vyplývá z průzkumu obsahu průměrných reklamních bloků,
nejvíce pozornosti poutá značka „sex“. Česká společnost je v tomto ohledu dostatečně liberální a
sex je nadto elementem vcelku běžně přítomným ve zdejších médiích. Proto jsme přišli
s nápadem  prezentovat  Rozvojové cíle tisíciletí coby kurzy dosažení orgasmu. Vybrané známé
osobnosti by v nich popisovaly, kterak dosahují vyvrcholení a uspokojení. Pochopitelně by se však
nejednalo o popis sexuálních technik,  nýbrž praktik z každodenního života, které by mohly
napomoci k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí.
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Vánoční strom zdobený odpadky
aneb

Jak  využít  prázdninový  prostor v médiích  pro rozvojově  vzdělávací  akci   
Západní společnost generuje spousty odpadů. Nejčastější formou odpadů je plast. A to proto, že
se používá jako obal pro různé druhy zboží. Plastové obaly a sáčky se obvykle použijí jen jednou a
poté se vyhodí. V naší společnosti je také velmi rozšířené používání plastových tašek, a to
zejména v období Vánoc, kdy lidé chodí nakupovat dárky a v každém jednotlivém obchodě
dostanou zakoupené zboží zabalené do plastové tašky. Naše cílová skupina mladých profesionálů
má životní styl obecně spojen s nákupy a spotřebou. Cílem bylo připravit akci, která by upozornila
na problém využití plastů v našem životním stylu a podpořila tak MDG 7 – Udržitelný stav
životního prostředí.
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CD St rom
aneb

jak  informovat  mladé  profesionály prostřednictvím umění
 

 

 
 

Úvod
 

Všeobecná poptávka po IT produktech se trvale zvyšuje. Mnoho lidí dnes nejen vlastní počítač -
vlastní i digitální fotoaparát, notebook, smartphone, MP3 přehrávač, tablet a mnoho dalších
zařízení. Mladí profesionálové se pohybují v čele tohoto trendu. Mají vysoké příjmy a jsou si velmi
dobře vědomi nového technického vývoje. Ve skutečnosti jsou v případě většiny technologických
novinek prvními spotřebiteli. Jejich poptávka následně otevírá trh pro mnoho nových výrobků,
které se v posledním desetiletí objevili.

 

Obrovský nárůst každodenního využívání IT nabízí skvělé příležitosti v oblasti komunikace a volný
přístup k informacím. Tento vývoj může naše životy obohatit, ale zároveň má i své stinné stránky
z hlediska spotřeby IT zařízení.
 

V IT produktech je použito mnoho surovin, které pochází především z rozvojových zemí, kde je
jejich těžba často velmi nevýhodná -  jak pro lidi, tak pro životní prostředí. Nicméně ani výroba
produktů IT není zdaleka ideální. IT se vyrábí především v Asii, v zemích s nízkými mzdami.
Zaměstnanci pracují za otřesných pracovních podmínek, někdy dokonce v nebezpečí života. Často
se jedná o ženy, které pravidelně pracují  na12ti až 14ti hodinové směny, šest dní v týdnu - bez
jakékoliv ochrany proti nebezpečným látkám. Pracovní práva nejsou dodržována a odbory jsou
zakázány. Tyto negativní důsledky činní spotřebitele v Evropě i jinde odpovědné za udržitelnost
poptávky a využívání IT produktů. Mladí profesionálové mohou být v tomto směru důležitými
multiplikátory, jelikož jednak udávají konzumní trendy a dále i představují jakousi „avantgardu“
uživatelů IT.
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Škrabky na led proti klimatickým změnám
aneb

Distribuce vzdělávacích  materiálů s přidanou hodnotou mezi mladé
profesionály  
 

 

 
 
 

Úvod
 

Problémem mnoha akcí zaměřených  na oblast rozvojového vzdělávání je, že se nám daří získat
pozornost  cílové skupiny pouze jednou a na krátkou chvíli. Pro hlubší zapojení do našeho
programu by bylo dobré vytvořit i propagační materiály, které zůstávají s příjemcem delší dobu a
díky tomu je i déle vnímá. Zvláště užitečné je toto v případě, že chcete oslovit novou cílovou
skupinu, jako jsou i mladí profesionálové. Tento recept je příkladem toho, jak učinit rozvojové
materiály pro nové cílové skupiny  více akční a se záměrem dostat se k jejím členům domů. Jak to
provést? Musíme vyrobit něco, co by bylo pro naši cílovou skupinu opravdu užitečné! A musíme to
zpracovat tak, aby to upozorňovalo cílovou skupinu na naše poselství, které se v tomto případě
týká individuálního příspěvku ke klimatickým změnám, způsobeným  emisemi z automobilů.
 

Podívejte se v tomto receptu, jak se nám podařilo dosáhnout  našeho cíle...
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Naučný šetřič obrazovky
aneb

Jak  oslovit  novou  cílovou skupinu prostřednictvím počítače
 

 
 

 

 

Úvod
 

Tento recept vám prostřednictvím spořiče obrazovky ukáže snadnou cestu, jak své sdělení dostat
k lidem na jejich počítače.
 

Spořiče obrazovek mohou být univerzálním kanálem pro předávání jakéhokoliv sdělení spojeného
s rozvojovými cíli. Stejně jako jednotlivci, tak i firmy mají na svých počítačích nainstalovány
spořiče.
 

V tomto receptu jsme právě spořiče obrazovek použili k tomu, abychom mladé profesionály získali
pro možnost úspory energií při využívání IT zařízení. Zde vám přinášíme důležité poznatky, jak
tento nástroj využívat úspěšně.
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finep - forum für  internationale entwicklung +  planung

www.finep.org

info@finep.org

 

deab - Dachverband Entwicklungspolit ik Baden-Württemberg e.V.

www.deab.de

info@deab.de

 

Educon

www.educon.cz

educon@educon.cz

 

IMFV - Instituto Marques de Valle Flor

www.imvf.org

info@imvf.org

 

SWM - Salezjanski Wolontariat  Misyjny

http: / /www.swm.pl/

info@swm.pl

(M)BAKE 

THE WORLD A BETTER PLACE 

 Zdroje

Kontakt

http://www.finep.org/
mailto:info@finep.org
http://www.deab.de/
mailto:info@deab.de
http://www.educon.cz/
mailto:educon@educon.cz
http://www.imvf.org/
mailto:info@imfv.org
http://www.swm.pl/
mailto:info@swm.pl

	bakeabetterplace.org
	Domů - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Cíle - www.bakeabetterplace.org
	Naši zákazníci - cílová skupina - www.bakeabetterplace.org
	Elemente - www.bakeabetterplace.org
	Naše kuchnyně - Naše kuchyně - www.bakeabetterplace.org
	Kdo jsou kuchaři - organizátoři - Kdo jsme - kuchaři - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Knižní záložka "Letíme za lepší svět" - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Balíček sardinek - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Valentýnské balonky - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Sbírka samolepek - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Fair kafé film: Pili jste někdy fair? - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Štítky na zavazadla - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Geocaching o životním stylu dle MDGs - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Background - Video spot Paul versus Strom - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Rozvojová aplikace pro smartphone - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Chytré ubrousky k fairtradové kávě - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Rozvojové etikety na lahve - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Rozvojové podložky pod myš - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Prostírání pro restaurační vlakové vozy - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Náramky na party - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Rozvojové vizitky - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Výměna oblečení - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Recept Prázdného bazénu pro Rozvojové cíle tisíciletí - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Nákupní tašky pro rovnost pohlaví - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Kurzy orgasmu - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Vánoční strom zdobený odpadky - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - CD strom - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Škrabky na led proti klimatickým změnám - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Úvod - Naučný šetřič obrazovky - Naše akce - www.bakeabetterplace.org
	Kontakty - www.bakeabetterplace.org

	bakeabetterplace.org
	bakeabetterplace.org
	NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Neformální vzdělávání - Nádobí - www.bakeabetterplace.org

	bakeabetterplace.org
	LIFESTYLE - Vzdělávání v rámci „životního stylu pro rozvoj“ - Nádobí - www.bakeabetterplace.org


