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V CENTRU POZORNOSTI
Rozhovor s partnerem SDD Bobem Kuříkem, z Karlovy
univerzity v Praze
Denně čelit rasismu nebo nenávistným projevům je
jednorázová událost, která vede k tisícovce jehel, jež každý
den zraňují evropské občany. Bob Kuřík vysvětluje, proč je
partnerem SDD a co se doposud naučil. Čtěte více...

Rozhovor s Jesperem Schulzem, ISIS Social Research,
Německo
Změna perspektivy vám může otevřít svět. Protože je
důležité uvědomit si vlastní vzorce chování a myšlení ve
vztahu k diskriminaci, zahájil Jesper Schulze v roce 2019
projekt SDD. Jesper dále rozvádí své představy a očekávání
od projektu a jeho partnerů. Čtěte vice…

CO JSME ZATÍM UDĚLALI
Testovací workshop SDD v Itálii
V italském Římě proběhla živá diskuse s produktivními
podněty pro revizi storyboardu vzdělávání SDD.
Workshop se uskutečnil tváří v tvář za účasti šesti osob
dotazovaných pro italské Národní kompendium SDD a tří
spolupracovníků Lunaria. Čtěte vice…

Testovací workshopy v Německu
V Německu jsme úspěšně absolvovali testovací workshopy
pro storyboard. Získali jsme mnoho podnětů.
Stejně jako ve všech ostatních evropských partnerských
zemích našeho projektu SDD se workshopy konaly I v
Německu. Byli pozváni lidé s různými zkušenostmi s
diskriminací a cílem bylo získat zpětnou vazbu na storyboard
pro naši vzdělávací hru. Čtěte vice…

SHINE vedla workshopy SDD v Portugalsku
Obsah hry SDD byl hodnocen na několika seminářích.
Aby se hra SDD zlepšila a stala se realističtější, připravili
partneři projektu soubor národních workshopů s lidmi, kteří
se setkali s různými formami diskriminace nebo patří k
organizacím, které se zabývají diskriminačními postoji.
Testovací workshopy pro storyboard jsme úspěšně dokončili
v Německu. Čtěte vice…

Semináře SDD pořádané v Nizozemsku společností
AFEdemy
Pro atraktivní a realistický herní zážitek byl herní obsah
napsaný partnery SDD testován společností AFEdemy.
Proběhly tři online workshopy, každý se 2-3 účastníky. Stejně
jako při rozhovorech na začátku projektu byly pro zlepšení
herní interakce, postav a jejich perspektivy použity reálné
zkušenosti. Čtěte vice…

Psaní scén pro vzdělávací hru SDD
Na základě rozhovorů provedených na začátku projektu
všichni partneři SDD vyvíjejí obsah hry. Každý z partnerů psal
a komentoval různé scény.
Na začátku projektu pomohla série rozhovorů identifikovat a
pochopit každodenní situace diskriminace, které postižení
zažívají. Čtěte vice…

Rozhovory v Německu
Stejně jako ve všech evropských partnerských zemích byla na
začátku projektu SDD naplánována fáze rozhovorů.
Fáze rozhovorů v Německu byla právě úspěšně ukončena a
rozhovory byly zdokumentovány pro další pracovní etapy.
Čtěte vice…

DALŠÍ NOVINKY
Nyní k dispozici: Příručka SDD "Žít nenáviděn:
intervence, zvládání & odpovědi na každodenní formy
rasismu".
Na základě různých rozhovorů s lidmi, kteří se setkali s
nenávistnými projevy, a s odborníky, jakož i na základě
národních zpráv ze zemí našich projektových partnerů vznikl
sborník SDD „Žít nenáviděn: intervence, zvládání & odpovědi
na každodenní formy rasismu“.
Zajímají vás naše zjištění? Sborník SDD je k dispozici v
angličtině, češtině, nizozemštině, francouzštině, němčině,
italštině a portugalštině. Čtěte vice…

Obsah naší domovské stránky SDD je nyní k dispozici v
sedmi různých jazycích!
S radostí oznamujeme, že domovská stránka SDD (Smart for
Democracy and Diversity) je nyní k dispozici v angličtině a ve
všech jazycích partnerů projektu: portugalštině, holandštině,
italštině, češtině, francouzštině a němčině.
Díky tomuto důležitému kroku je projekt a jeho současný
průběh přístupnější lidem v celé Evropě. Zastavte se a
objevte webové stránky projektu ve svém jazyce. Čtěte
vice…

Leták projektu je k dispozici!
Nový leták projektu je k dispozici v angličtině, češtině,
holandštině, francouzštině, němčině, italštině a
portugalštině.
Nový leták projektu je nyní k dispozici! Na jednom místě se
dozvíte více informací o projektu SDD: Leták obsahuje
nejdůležitější informace o našem poslání, přístupu a realizaci
projektu. Čtěte vice…

Kronika obyčejného rasismu
Dokumentace rasismu, diskriminace a nenávistných projevů
v Itálii.
Od 1. ledna 2008 do 31. března 2020 zdokumentovala
Lunaria 7 426 případů obyčejného rasismu, které shrnula v
pěti bílých knihách o rasismu v Itálii vydávaných každoročně.
Čtěte vice…

Prezentace SDD na sympoziu Interactions, Portugalsko
Carina Dantas ze společnosti SHINE 2Europe představila SDD
více než 200 lidem na sympoziu Interactions v Portugalsku,
kde diskutovala o výzvách spojených se stárnutím v
digitálním světě.
Digitální revoluce probíhá. Čtěte vice…

KDO JSME

