
             

 

 

 

Zpráva o aktuálním stavu projektu k 30.04.2022 

          Třetí monitorovací období již naštěstí nebylo poznamenáno covidovými opatřeními, takže se 

mohly všechny plánované akce konat v prezenční formě.  

          Ústečtí studenti tak mohli realizovat řadu plánovaných vzdělávacích akcí pro II. stupeň základních 

škol, jejichž cílem bylo vytvořit u žáků povědomí o svých právech a možnostech, jak je zastávat a 

obhajovat. Konaly se např. v Neštěmicích, Tisé, Děčíně či Dubí. Tiskové ohlasy na akce jsou dostupné 

pod těmito odkazy:  

• https://nasregion.cz/jak-byt-odvazny-ustecti-vysokoskolaci-to-uci-deti-ze-zs-268308/ 

• https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/studenti-ffujep-usti-obcanska-odvaha-

20220330.html 

 

          Studenti FF UJEP se mohli vydat na exkurzi s názvem „Zivilcourage – Partizipation – 

gesellschaftliches Engagement“ / „Občanská kuráž – participace – společenská angažovanost“ do 

Drážďan, která se konala v termínu 25. – 27.03.2022. Po přivítání ústeckých a drážďanských studentů 

následovala komentovaná prohlídka saského zemského parlamentu a krátká hra, ve které se studenti 

vžili do role poslanců. V rozhovoru s poslancem CDU Marko Schiemannem účastníci využívají 

příležitosti k vyjasnění otevřených otázek. První den exkurze byl zhodnocen při společné večeři. 

          Druhý den začal v Bautzner Strasse Memorial. Michael Schlosser, který byl uvězněn v politickém 

vězení za pokus o útěk z republiky, provedl účastníky exkurze budovou a vyprávěl o svém životě. 

Studenti měli možnost nahlédnout do spisů pana Schlossera a klást otázky týkající se vazební věznice 

a vazby. Po malém občerstvení Marta Kozlowska (Forum MIDEM), expertka na Polsko, migraci a 

demokracii, referovala o tom, jak se daří překonávat výzvy uprchlíků z Ukrajiny. Druhé téma bylo 

věnováno „Udržitelnosti a ochraně klimatu na místě". Během procházky a rozhovoru v malých 

skupinách studenti diskutovali o aktuálních výzvách klimatické politiky, přidané hodnotě Pařížské 

dohody a možnostech jednání. Martin Wunderlich z MAS Queeres Netzwerk Sachsen se ve své 

přednášce se zabýval otázkou, jak vést politickou kampaň za diverzitu a rovnost. 

          Poslední společnou akcí bude workshop projektového partnera Euroregion Elbe/Labe, který se 

v prostorách Filozofické fakulty UJEP uskuteční v pátek 13. května 2022. 

 

 


