
Aktivní ob čané aneb Otevři oči a začni pomáhat! 
 
Otevři oči a začni pomáhat, aneb slušnosti není nikdy dost! To je název projektu, který 

organizujeme my, studenti třetího ročníku Obchodní akademie v České Lípě, oboru 

Veřejnosprávní činnost.  Už druhým rokem aktivně spolupracujeme s handicapovanými 

osobami, ke kterým jsme si během loňského projektu utvořili blízký, až přátelský vztah. 

 

Volba našeho tématu a cílových skupin vyplynula v návaznosti na loňský projekt. V průběhu 

projektu jsme zaznamenali hrubé, až vulgární chování k handicapovaným osobám, což nás 

velmi mrzelo, proto jsme se rozhodli, že náš projekt uskutečníme znovu s handicapovanými, 

ale bude zaměřen hlavně na naše mladší spolužáky z prvních ročníků OA.  

 

„Prváky“ čeká celkem pět akcí, které se budou týkat handicapovaných. 20. ledna 2014 proběhla 

první akce, která spolužákům ukázala, kdo vlastně jsme jako tým Active Citizens  a co 

plánujeme v tomto roce v souvislosti s naším projektem. 

 

Druhou akcí našeho projektu bude přednáška a workshop našeho partnera, Denního stacionáře 

v České Lípě, který žáci prvních ročníků v rámci osvěty také navštíví, aby navázali potřebný 

kontakt s handicapovanými. Přednáška, která bude předcházet návštěvě stacionáře, se bude 

odehrávat na naší škole a bude na téma „Svět osob s mentálním či kombinovaným postižením, 

podpora jejich samostatnosti a orientace v běžném životě a na veřejnosti“.  

 

Po dokončení osvěty uspořádáme ve spolupráci se stacionářem a prvními ročníky zábavné 

odpoledne ve stylu „Honba za pokladem“, kde budeme vést různá stanoviště s úkoly 

pro handicapované. Tato akce má podpořit a rozvíjet samostatnost postižených osob, 

zdokonalovat jejich výkony při manuálních činnostech, sebeobsluze a rozvíjet jejich 

komunikaci. 

 

Poslední akce, stejně jako v loňském roce, završí naši roční práci. Probíhat bude 16. dubna 2014 

ve stylu velké párty. Zde se setkají jak žáci Obchodní akademie, tak učitelé a handicapované 

osoby, jejich rodiny a další subjekty. Chceme totiž ukázat, že naše práce nebyla zbytečná a že 

i takové osoby, jako jsou handicapovaní, žijí důstojný a běžný život, jako každý z nás. Tak 

otevřete oči a začněte pomáhat i Vy!  


