ZAPOMENUTÍ
Výrocní
sdruzení
Zapomenutí za rok 2009
˘ zpráva obcanského
˘
˘

Občanské sdružení Zapomenutí se věnovalo v roce 2009 třem projektům.
Projektu Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu ,
Zmiźelí sousedé – mediální propagace a
Zmizelí sousedé – rozvoj projektu v zahraničí.
V přípravě je projekt Stopy totality zaměřený na období druhé poloviny 20. století.
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Cíle
Cílem projektu Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu je aktivizovat žáky a studenty ve věku
přibližně 10-19 let v rámci vzděl. oblasti Člověk a společnost. V celkovém kontextu a v porovnání s odbornými
databázemi a archivy zdůraznit význam místních dějin 20. století z osobního hlediska, vnést do nich kromě
historických také etické, psychologické a společenské otázky . Reflexi bolestné části historie bývalého
Československa – období protektorátu a situaci menšin v této době, před i po II. světové válce – zpracovat
jako vzdělávací metodu (zachytit svědectví posledních přímých svědků pro své vrstevníky a další generace).
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Postup
V projektu Zmizelí sousedé II. – Pocta dětským obětem holocaustu účastníci (ve věku 10-19 let) získávají
informace o situaci téměř zcela asimilované židovské menšiny před, v průběhu a po 2. sv. válce především
přímo z místa svého bydliště, přímým svědectvím pamětníků a tzv. nezúčastněných svědků. Tyto poznatky
samostatně ověřují a zpracovávají podle jasně stanovených pravidel.
Pod vedením učitelů (věršinou absolventů seminářů Jak učit o holocaustu) se učí mj. objektivnímu hodnocení místních dějin jejich ověřením (archivy, databáze apod.). Na základě jasně stanovených kriterií projektu
– použít alespoň tři zdroje, ale zejména přímá svědectví pamětníků včetně tzv. nezúčastněných svědků,
technické parametry atd., zachytit i postoje jednak vlastní a jednak okolí, pak tyto dokumenty samostatně
zpracovávají a prezentují. Užitím několika osvědčených pedagogických metod (vrstevnické a činnostní učení
apod.) se projekt prohloubil z pouhého mapování židovských komunit na kvalitní vzdělávací nástroj posilující
identitu účastníků, rodiny, školy, místa.
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Výstupy
V roce 2008 byl oceněn cenou Zlatá hvězda Evropské komise za aktivní občanství. Zlaté hvězdy jsou udělovány v rámci programu Evropa pro občany a jsou veřejným uznáním iniciativ, které mohou být v oblasti
občanských aktivit příkladem spolupráce, účinných pracovních postupů a hmatatelných výsledků. Stal se
příkladem hodným následování, připojují se k němu školy na Slovensku, v Itálii, Německu a Velké Británii.
Naším úsilím je prostředky mediální výchovy dovést jednotlivé skupiny k dokončení projektu v předem
určených výstupech jako jsou webové stránky, panely, doprovodné letáčky a prezentace projektu na lokální,
celonárodní a mezinárodní úrovni.
V roce 2009 jsme k putující výstavě vytiskli jako doprovodný katalog metodiku vytvořenou z prací účastnických
skupin. Ta usnadňuje realizovat cíle projektu, stala se nástrojem vrstevnického vzdělávání a zároveň je
sborníkem školních prací.
Každá z účastnických škol připravuje metodiku a prezentaci (panel, web) vlastního projektu . Občanské
sdružení Zapomenutí materiály zpracovává do společného materiálu.
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Výstupy - výstavy
Od roku 2008 je tak výstava sestavená ze studentských panelů prezentována současně s proškolením žáků
a studentů. Ti pak jako průvodci pečují o další návštěvníky výstavy z vlastní školy, okolní školy i široké
veřejnosti.
V roce 2009 to byly školy:
Gymnázium Ivančice,
Strážnice,
Gymnázium Open Gate v Babicích,
Gymnázium Karlovy Vary,
Akademické gymnázium Štěpánská v Praze 2,
Gymnázium Botičská Praha 2,
ZŠ Karlín, Praha 8,
Katolická ZŠ Uherský Brod,
ZŠ Hronov,
III. ZS Rakovník,
ZŠ Velký Beranov,
ZŠ Velký Újezd,
ZŠ nám. Svobody, Praha 6.
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Výstupy - web
Kromě metodiky se rozrůstá web www.zmizeli-sousede.cz o weby škol, a postupně vzniká také německá
a anglická verze webu.
Pro další rozvoj projektu tedy pokračovalo putování výstavy, připravujeme k tisku další panely škol (2x Štoky/
Havlíčkův Brod, Bzenec, Olomouc, Nový Ujezd)
Veřejnosti jsou ukázky prací zpřístupněné na www.zmizeli-sousede.cz
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Personální zabezpecení
˘
Projekt koordinovala Mgr. Marta Vančurová, která koordinuje projekt od jeho začátku, z toho sedm let jako
zaměstnankyně Židovského muzea v Praze, od roku 2005 pro občanské sdružení Zapomenutí. Na projektu se
dále podílely lektorky ŽMP ing. Eva Kuželová, Marie Zahradníková, Růžena Blechová a grafiku zpracovávala
Dana Gabalová, která stála u zrodu projektu, stejně jako Marie Zahradníková jako lektorka ŽMP pro otázky
šoa (dnes na mateřské dovolené). Odborně a na základě smlouvy se sdružením zaštituje projekt Vzděl. a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, reprezentované Mgr. Miroslavou Ludvíkovou (vedoucí VKC ŽMP).
Webovou stránku jako součást webu ŽMP zpracovává Petra Drbalová.
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Výstupy
- Vytištěna metodika pro průvodce výstavou včetně doprovodného textu pro učitele (200 ks k evaluaci učiteli), ¨
- Překlady dosavadních prací do němčiny a angličtiny
- Graficky připraveno dalších 5 panelů škol (2x Štoky (HB), Bzenec, Olomouc, Nový Ujezd)
- Další plakáty zpracovávány postupně (chybí finance pro výrobu pokračování výstavy)
- Weby škol – ZŠ Olomouc, ZŠ Bzenec, ZŠ Velký Ujezd, ZŠ Velký Beranov, Gymnázium Světlá nad Sázavou
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˘ (20 panelu
Další putování výstavy po CR
˚ roll up výstavy)
Gymnázium Ivančice, březen – duben 2009
ZŠ Velký Újezd, červen – září 2009, aktivní účast v projektu
Památník Vojna, červen – září 2009 – prezentace ve spolupráci s projektem Bojovníci proti totalitě MO ČR
ZŠ nám. Svobody, Praha 6, září až prosinec 2009, účast v česko-německém projektu
Gymnázium Open Gate v Babicích, 27. ledna až 10. dubna 2009,
Gymnázium Karlovy Vary, 15. března – 6. dubna 2009 – Probíhá doprovodný seminář VKC ŽMP, aktivní
účast v projektu
Katolická ZŠ Uherský Brod, 15. dubna – červen 2009
Akademické gymnasium Štěpánská v Praze 2. Dne 2. října 2009 probíhá seminář za účasti Ely Weissebergerové, jedné z dětských herců v Brundibárovi v Terezíně 1944, jako pocta Rudolfu Fraňkovi, poválečnému
řediteli tohoto gymnasia.
III. ZS Rakovník, 14. října – leden 2010, aktivní účast v projektu
Každá prezentace výstavy je doprovozena proškolením studentů lektorem a další komunikací se skupinou
potřebnou pro přípravu textů, webu a plakátu, popřípadě další prezentace školních skupin většinou
na regionální úrovni.
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Putování výstavy v zahranicí
˘
Německo
Gymnasium Tostedt, 8. – 31. ledna 2009
Kreishaus, Korbach, 2. – 20. února a březen 2009
Ceske centrum,Mnichov, 20. dubna 2009
Universita Regensburg, 11. – 23. květena 2009
Friedrich-Schiller-Gymnasium, Pirna 9. – 30. listopadu 2009
Itálie
Vernisáž v ITIS Cesena 26. – 27. ledna a 10. února 2009
Velká Británie
Framligham Sussex, Thomas Mill High school 5. – 30. ledna 2009
Ve spolupráci s Dalem Benhamem, regionáním metodikem je
připravován projekt další školy pro rok 2010, který bude
realizován za naší přítomnosti ve dnech 23. – 29. ledna 2010.
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Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu

ZAPOMENUTÍ
Příjmy
Hanadiv Fund
MŠMT
MK ČR media
MK ČR muzea
MKČR SOEU
ŽMP
EACEA
Vlastní vklad
Celkem

˘ zpráva za rok 2009
Výrocní

58.950
270.000
300.000
100.000
179.000
156.000
209.820
30.000
1.303.777

Počáteční stav účtu k 1. lednu 2009 :
Konečný stav k 31.prosinci 2009: 		

Výdaje
Služby
Cestovné a ubytování
Spoje
Autorské honoráře
DHM a vybavení

Výdaje

895.823
130.000
62.974
60.000
104.980

1.253.777

103 713,00 Kč
155 703,00 Kč
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Předseda: 		
Místopředseda:
Výkonný ředitel:

Zdeněk Zbořil
Marta Vančurová
Jiří Hausner

Spolupracovníci:

ing. Eva Kuželová – lektorka projektu
ing. arch. Dana Gabalová – grafika a editace panelů škol a metodiky
Mgr. Marie Zahradníková – odborná spolupráce, korektury
Mgr. Miroslava Ludvíková – odborná supervize za Židovské muzeum v Praze
Radek Smutný – grafický design pozvánky a plakátky
Petra Drbalová – web design

IČO: 26551985
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