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Change it! v kostce
Datum vzniku: 13. února 2014
Cíle
•
•
•
•
•
•
•
•

Vzdělávání
Sociální, zdravotní a humanitární aktivity
Aktivity v oblasti kultury
Projektová a odborná činnost
Realizace sportovních aktivit
Pracovní a sociální činnost (pracovní poradenství)
Dobrovolnická činnost
Realizace aktivit zabývajících se ICT

Členové
Interní členové

Externí členové

• Tomáš Botlík (předseda)
• Jakub Helis
• Tereza Sečanská

•
•
•
•
•
•
•

Tomáš Dundáček
Anna Gemelová
Barbora Heresová
Renata Křížková
Ondřej Pabišta
Barbora Sehnalová
Magdalena Šrámová

Spolupracujeme
Open Society House s.r.o.
(Hotel Prokopka)

Komunikujeme o.p.s.

Národní centrum
bezpečnějšího internetu

Sdružení zastánců dětských
práv ČR

Aktivity v roce 2014

Nenech sebou zametat!
• Školení nových lektorů, rozšiřující školení lektorů, besedy,
workshopy, závěrečná konference
Mezinárodní spolupráce s Polskem
Pravidelné newslettery
Dotazníkové šetření v Česku i Polsku
• Do konce roku 2014 absolvovalo workshopy zhruba 3500 mladých
lidí.
• Do konce roku 2014 absolvovalo besedy celkem 357 mladých lidí.
• Spolupráce s Facebookem a MŠMT
• Podpora Nadačním fondem Avast ČR, programem Mládež v akci,
Nadací Vodafone ČR
• www.nenechsebouzametat.cz

Batohy po Praze
• Netradiční vzdělávací pobyty v Praze pro školní třídy a neformální
skupiny
• Čtyři základní balíčky
– Na správném místě ve správný čas!
– Bezpečnost není out!
– Jsou všichni „kravaťáci“?
– Rozšířit své obzory!
• Soutěž o nejlepší video k prevenci kyberšikany
– Celkem přihlášeno 5 videí
– Videa umístěna na Youtube kanálu Change it! CZ
• Realizace ve spolupráci s Open Society House s.r.o. (Hotel Prokopka)
• www.batohy.change-it.cz

Účastnili jsme se
Mezinárodní projekty
→ POWER TO YOUTH (30. 10. - 4. 11. 2014)
– Beaufort, Lucembursko
– Školení pracovníků s mládeží zaměřené na "3E" - Empowerment
(posílení), Entrepreneurship (podpora podnikavosti) a
Employability (podpora zaměstnanosti) u mladých lidí
→ BALTIC WAY FOR PEACE (18. - 25. 10. 2014)
– Liepāja a Rīga, Lotyšsko
– Školení pracovníků s mládeží zaměřené na téma peacebuildingu,
meditace, mediace a zdravého životního stylu
→ SAFER INTERNET FORUM 2014 (6. - 7. 11. 2014)
– Brusel, Belgie
– Konference za účasti zástupců organizací a projektů pracujících s
mladými lidmi v oblasti ICT pořádaná Evropskou komisí

Účastnili jsme se
Národní projekty
→ Národní konference e-Skills for Jobs 2014 (20. 11. 2014)
– Téma konference – výuka programování na ZŠ s ohledem na rozvoj
logického myšlení, schopnost řešit problémy, formulovat své
požadavky a mezipředmětové vztahy v oblasti programování
→ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží
(13. 11. 2014)
– Snaha o zavedení kvalitního strukturovaného dialogu mezi tvůrci
politik a mladými lidmi jakožto běžné součásti veřejné diskuze v
České republice
→ 19. seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice, DCI
(11. 3. 2014)
– Téma konference – dětská chudoba a sexuální zneužívání, babyboxy
a dětská práva

Účastnili jsme se
Národní projekty
→ Panelová diskuse „Mladí a ne klidní?“, NGO Market 2014 (25. 4. 2014)
– Témata diskuse – Jak mohou mladí lidé ovlivňovat, měnit a zlepšovat život
ve svém okolí? Co je k tomu vede a jak se rodí jejich nápady? Jaké jsou
reakce v místech, kde se akce konají?
– Zástupci iniciativ mladých lidí v rámci panelové diskuze představili
inspirativní projekty, které reagují na vybraný problém ve svém okolí, po
představení následovala moderovaná diskuze, která nabídla hlubší
zamyšlení nad občanskou angažovaností mladých lidí.
→ Konference: Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na
dětech, Karlovy Vary (26. 11. 2014)
– Přítomni zástupci Národního centra bezpečnějšího internetu (organizátor),
České školní inspekce nebo manažeři projektů „Kraje pro bezpečný
internet“, „Stop kyberšikaně“, apod. Change it! se zde prezentovalo jako
zkušená organizace s metodami peer learningu při práci s mladými v
oblasti ICT a online bezpečnosti.

Účastnili jsme se
Národní projekty
→ Republikový sněm České středoškolské unie, DOX (28. 11. 2014)
– Panelová diskuse s Václavem Klausem ml. (bývalý ředitel gymnázia PORG),
Jiřím Zlatuškou (PSP ČR), Ondřejem Štefflem (Scio.cz), Bobem Kartousem
(EDUin) a Josefem Rydlem (MŠMT)
– Témata diskuse – Funguje na školách občanské
vzdělávání? Jaké má být jeho postavení ve
výuce? Jak by měla vypadat maturitní zkouška jaká je vize ministerstva a co si myslí jeho
odpůrci? Máme skutečně příliš mnoho
gymnazistů a maturantů? Měli bychom
podporovat odborné, nebo raději všeobecné
vzdělávání?

Fotogalerie

Beseda s Facebookem (Gabriella Cseh),
duben 2014
Závěrečná konference, Poslanecká sněmovna PČR, duben 2014

Workshop projektu Nenech sebou zametat!

Fotogalerie

Školení Baltic Way for Peace, Lotyšsko, září 2014
Šikana může
překvapit i Tebe!,
prosinec 2014

NGO Market 2014, duben 2014

Finanční zpráva
Projekt

Náklady v Kč

Nenech sebou zametat!

50 000

Batohy po Praze

0

Účast v mezinárodních projektech

0

Účast v národních projektech

0

Celkem

50 000
Projekt

Příjmy v Kč

Nenech sebou zametat!

50 000

Celkem

50 000

Od

Nadační fond Avast!

Finanční zpráva
Výsledovka občanského sdružení Change it!
Výnosy

Přijatá dotace (projekt
Nenech sebou zametat!)

–

Celkem výnosy

Hospodářský zisk celkem

v Kč

Náklady

50 000

Nákupy (projekt Nenech

–

Služby (projekt Nenech

50 000

sebou zametat!)
sebou zametat!)

Celkem náklady

v Kč

42 070
7 930
50 000

0

Poděkování
Milí spolupracovníci, příznivci, přátelé a podporovatelé,
rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň, finanční i
odbornou pomoc. V roce 2014 se nám podařilo
realizovat nebo se spolupodílet na velkém množství
národních a mezinárodních projektů nebo aktivit, na
jejichž úspěšném plnění máte nemalý podíl. Nebyla to
situace pro nově vzniklé sdružení zcela snadná, ale
společnými silami jsme snad ještě úspěšněji vkročili do
roku 2015.
Občanské sdružení Change it!

Kontakt
Adresa:

Change it!
Moskevská 3060/11
434 01 Most

IČ:
E-mail:
Web:

02659263
info@change-it.cz
www.change-it.cz

changeitcz

changeit_cz

Change it! CZ

