Drazí studenti a učitelé,
chtěli bychom vám představit NÁŠ projekt, který by mohl podpořit ten VÁŠ.
V loňském školním roce jsme zrealizovali školní projekt – muzikál Židle v kruhu, do nějž se zapojila značná část studentů
i učitelů. Celým dějem se tematicky prolínala školní realita a hrozba psychické nemoci. Hrozba psychických onemocnění
a poruch v současné době a snaha mluvit o tomto ohrožení, nakonec vedla k myšlence zahájení virální kampaně
„Dávám židli do kruhu“. Aktivita se nás snaží povzbudit, abychom se nebáli mluvit o tom, jak se cítíme viz
#davamzidlidokruhu nebo třeba na fb kampaně.
Hlavním prvkem naší kampaně byly a ještě stále jsou fotky s židlí a již zmiňovaným hashtagem. Fotky do kampaně
poslaly významné české osobnosti. Díky podpoře a navázání spolupráce s Národním ústavem duševního zdraví došlo i
k podpoře a zapojení studentů do dalších aktivit na toto téma, např. filmový festival Na hlavu, který se uskutečnil na
jaře v kině Světozor.
V tomto školním roce děláme další krok. Podařilo se nám získat nové finanční prostředky. Těmito penězi chceme
podpořit studentské projekty na téma duševního zdraví a destigmatizace duševních onemocnění. Máte možnost
navrhnout a zrealizovat svůj vlastní projekt zaměřený na otázku duševního zdraví a získat na jeho realizaci finanční
prostředky.
Podmínky projektu u zapojených škol jsou:
•

projekt je vytvořený a realizovaný studenty školy

•

musí být zaměřen na duševní zdraví a destigmatizaci duševních poruch

•

uzávěrka projektu je 30. listopadu 2017 včetně na e-mailovou adresu: vaclav.kokstein@gevo.cz

•

podpora virální kampaně „Dávám židli do kruhu“

•

realizace v 2. pololetí školního roku 2017/2018

•

maximální výše podpory jednoho projektu z naší strany je 10 000 Kč

Další informace:
•

projekt není věkově omezen

•

hodnotíme kreativitu, nadšení, vlastní iniciativu

•

hodnotíme množství zapojených lidí

•

pokud se projektu budou účastnit pouze fyzické osoby (studenti bez podpory školy), je třeba financování
projektu řešit dopředu na mailu matej.biza@gevo.cz, při zapojení školy bude předáno jako dar škole na plnění
daného projektu

•

projekty bude hodnotit grantová komise ve složení studentů a odborníků

Navržené projekty projdou posouzením grantové komise tvořené studenty Gymnázium GEVO a pozvanými odborníky
z oblasti péče o duševní zdraví. Komise bude také rozhodovat o přidělení finančních příspěvků na krytí nákladů
spojených s realizací projektů. Výsledky budou oznámeny do konce roku 2017.
V případě otázek a konzultací vaší žádosti se můžete obracet na Václava Koksteina vaclav.kokstein@gevo.cz
Za tým #davamzidlidokruhu,
Adam Palouda, Jáchym Háma, Natálie Čuková, Tereza Hasíková, Václav Kokstein, Veronika Ročková, Zuzana
Procházková a Matěj Bíža studenti a učitel Gymnázia GEVO Jižní Město

