Kampaň „Dávám židli do kruhu“
•
•
•
•
•

Aktivita na podporu duševního
zdraví a destigmatizaci duševních
chorob
Získali jsme první místo v Ceně
Nadace O2 za přínos ve vzdělávání v
České republice
Můžete nás podpořit jakoukoliv
fotkou s židlí a hashtagem
#davamzidlidokruhu
MŮŽEME VÁS podpořit grantem až
ve výši 10 000 Kč na váš vlastní
projekt ohledně duševního zdraví
Otevření grantů 10.10.2018
Více o nás a kontakty:
instagram.com/davamzidlidokruhu
facebook.com/davamzidlidokruhu
www.davamzidlidokruhu.cz

Kdo jsme a co děláme
•
•

•
•
•

•

•

Jsme studenti a učitelé Gymnázia Evolution (GEVO) v Praze
Napsali jsme a sehráli jsme autorský muzikál Židle v kruhu v Divadle Broadway
v letech 2017 a 2018, více v Divadelních novinách a k vidění na youtube
Výtěžek z představení ve výši 209 000 Kč jsme předali Národnímu ústavu
duševního zdraví (NUDZ) na destigmatizační aktivity reportáž z České televize
Nechceme pomáhat jednorázově, chceme pomáhat dlouhodobě
Založili jsme Nadační fond GEVO, který má za cíl podporovat studentské
aktivity po celé České republice a výhledově po celé Evropě, které pomáhají
duševnímu zdraví a podporují destigmatizaci duševních chorob
Ve školním roce 2017/18 jsme podpořili projekty na 3. lékařské fakultě a FTVS
UK, Gymnázium Třeboň, na Střední smíchovské průmyslové škole celkovou
částkou 37 500 Kč, více o jednotlivých projektech na našich stránkách
10. října 2018 vyhlašujeme 2. kolo grantů pro tento školní rok

Jak kampaň vznikla
•
•

•
•
•

Kampaň vznikla jako podpůrná
aktivita muzikálu
Vyzvali jsme lidi, aby přidávali na
sociální sítě fotografie s židlí a
hashtagem #davamzidlidokruhu,
případně v anglické formě
#iaddmychairtothecircle
Židle představuje symbol toho,
abychom se nebáli mluvit o tom, co
nás trápí
Na sociálních sítích jsou tisíce
fotografií s židlí na podporu
destigmatizace
Fotografií nás podpořilo přes 70
známých osobností a 30 organizací
v České republice seznam
podporovatelů

Co jsme dokázali
•
•
•

•

•

Jsme oficiálním partnerem reformy
psychiatrické péče v České
republice
Jsme spoluorganizátoři festivalu
filmů s duševní tématikou Na hlavu
2017
Spolupořádáme workshopy pro
studenty středních škol,
přednášíme o naší aktivitě na
odborných konferencích
Získali jsme ocenění za nejlepší
vzdělávací aktivitu v České
republice rámci ceny Gratias Tibi
udělovaným mladým lidem do 30
let
Točíme ve spolupráci s NUDZ
filmový projekt o duševních
chorobách a jejich projevech

Jak pracujeme a co potřebujeme
•

•

•

•
•

Studenti Gymnázia Evolution jsou grantovou komisí, která připravuje grantové
řízení. Vytváří formuláře, vyhodnocují jednotlivé projekty, hlasují o podpoře
jednotlivých projektů, v průběhu realizace kontrolují, dohlíží a pomáhají při
jednotlivých realizacích
Mladí lidé z celé republiky si vymyslí vlastní projekt, který by pomohl konkrétně v
jejich regionu, městu, škole, kolektivu, či třídě duševnímu zdraví a destigmatizaci
duševních chorob. Svůj návrh sepíší a zašlou grantové komisi
Studentská grantová komise zasedá v průběhu prosince. Rozhodne se, které
projekty podpoří na základě daných kritérií. Abychom měli jistotu, že podporujme
opravdu destigmatizační věci, dostáváme odbornou záštitu od NUDZ
Na jaře pak probíhá realizace jednotlivých projektů
Čím více se nám podaří sehnat finančních prostředků, tím více můžeme v daném
roce podpořit projektů

Děkujeme za pozornost
BUDEME MOC RÁDI, KDYŽ S NÁMI DÁTE ŽIDLI DO KRUHU

•
•

Kontaktní osoba: Matěj Bíža, tel.: 777 222 090, email: matej.biza@gevo.cz
Odborný garant NUDZ: PhDr. Petr Winkler, tel.: 283 088 433 email:
petr.winkler@nudz.cz

