Brána k druhým – 7. ročník
Kategorie děti do 18 let
Středisko volného času TYMY Holešov
Kluci a holky z tohoto střediska nejen chodí na různé kroužky, ale rozhodli se
chodit i běhat ve prospěch deštného pralesa. A pořádat na jejich podporu
osvětové besedy. Ale to ještě není všechno. Děti z keramického kroužky vytvořily
sádrové odlitky stop tygra indonéského a další se účastní sbírky Plyšáci pro radost
– a všechno, co získají, zase posílají na podporu deštných pralesů.
Děti z 1. až 3. třídy základní školy dr. Horáka v Prostějově
Tyhle děti se pravidelně 2x – 3x za měsíc účastní spolu se seniory nejrůznějších
mezigeneračních akcí: vystoupení, výstav, besídek, čtení, tanečků, soutěží,
společenských her, tvoření, malování i obyčejných, a přece důležitých, návštěv na
pokojích. Letos dokonce spolu se seniory vytvořily sborník pohádek. Dědečkové
a babičky vyprávěly a psali, děti pak k tomu malovaly.
Pionýrský tábornicí oddíl Severka z Brna
Kluci a holky z tohoto oddílu s podporu svých vedoucích a někdy i rodičů a
kamarádů minulý podzim plně obnovili Naučnou stezku v Brně- Bohunicích.
Má 11 zastavení. A má také skoro 11 kilometrů. Pořádně si mákli.
Slyším, tedy čtu (www.slysimtedyctu.cz; www.facebook.com/slysimtedyctu)
Pod tímhle poněkud tajemným názvem je parta dětí, která společně se svou
vedoucí a ve spolupráci s Domovem pro seniory v Žatci už třetím rokem nahrává
CD se zajímavými texty pro nevidomé lidi. Současně se na různých akcích snaží
ostatním přiblížit život lidí, kterým už zrak neslouží, a tak druhým umožnit, aby
je lépe chápali
Kategorie mládež nad 18 let
Káva od srdce (http://skautvm.cz/kava-od-srdce/)
Tahle myšlenka v provedení skautského oddílu z Velkého Meziříčí po důkladné
přípravě za jeden víkend plný nejen dobré kávy, ale i spousty dalších pochoutek
vyrobených vlastníma rukama vydělala přes 160 tisíc korun. Pomohly rodině,
jejíž členové jsou těžce postižení po autonehodě.
Milion chvilek pro demokracii
To je spolek studentů, studentek i čerstvých absolventů různých fakult pražských
vysokých škol, jejichž cílem je prostřednictvím laskavosti, odvahy a kritického
myšlení probouzet českou společnost. Že se jim to daří, ukazuje i umístění mezi
prvními pěti počiny vyhodnocenými Českou televizí v rámci Křišťálové lupy. Na
začátku byla přitom smlouva s voliči, kterou Andrej Babiš vyhlásil před
posledními volbami. A oni ji vzali vážně. Když se ukázalo, že ji Andrej Babiš
neplní, začali jednat. Nakonec dokázali naplnit i Václavské náměstí. Ale nejsou
spolkem na pořádní demonstrací. Smyslem existence jejich spolku je podpora a
kultivace demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné diskuse v
České republice.

