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O AIESEC
AIESEC je největší mezinárodní studenty řízená organizace na světě. Vznikla v roce 1948. Pod tlakem
válečných hrůz chtěla skrze zahraniční pobyty a členství odstranit předsudky mezi lidmi a zamezit
opakování těchto konfliktů. V tehdejším Československu byl AIESEC založen v roce 1966 v Praze. Dnes se
snaží ve studentech rozvíjet podnikavé myšlení a budovat zodpovědnost k prostředí, ve kterém žijí. Členy
jsou mladí lidé ve věku do 18 do 30 ve více jak 120 zemích světa. AIESEC v České republice funguje v osmi
univerzitních městech na 10 pobočkách a ročně vyšle do zahraničí více než 200 studentů.
AIESEC nediskriminuje na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, přesvědčení, náboženství,
národního, etnického či sociálního původu. Při výběru dobrovolníků účastnících se projektu EDISON záleží
tedy pouze na jejich dovednostech, schopnostech a motivaci.

O PROJEKTU EDISON
EDISON vytváří prostor pro potkávání různých kultur a národností. Žáci se seznamují se zvyky, tradicemi a
situacemi v jiných zemích. Komunikace se zahraničními prezentujícími probíhá v anglickém jazyce. Čeští žáci
a studenti tak mají možnost zlepšit své konverzační dovednosti a uvědomit si důležitost angličtiny v
současném světě.
Projekt EDISON se snaží prolomit vzrůstající bariéru mezi kulturami a odstranit předsudky, které jsou ve
společnosti vytvářeny. Díky osobnímu kontaktu se studenty, kteří v daných zemích žijí, mají žáci možnost
pomocí vlastního kritického myšlení vytvořit si vlastní představu o reálném životě v daných zemích. Žáci
nejsou odkázáni na zprostředkované informace z mediálního prostředí, ale mají s danou kulturou i osobní
zkušenost. Multikulturní výchova zároveň oživuje výuku a zvyšuje u studentů zájem o studium.

SPOLUPRÁCE S OSN
Projekt EDISON spadá pod celosvětový program zahraničních dobrovolnických stáží Global Volunteer. Na
tyto stáže jezdí mladí lidé mezi 18 a 30 lety, kteří mají zájem o získání dobrovolnické zkušenosti v zahraničí.
AIESEC tyto stáže pořádá po celém světě. Vzhledem k tomu, že se AIESEC v prosinci 2015 zavázal přispívat
k Agendě udržitelného rozvoje OSN, jsou od roku 2016 tyto dobrovolnické stáže zaměřeny na plnění vždy
minimálně jednoho z cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs). Projekt EDISON je největším dobrovolnickým
projektem AIESEC Česká republika a od roku 2016 přispívá k plnění cíle udržitelného rozvoje č. 4 – Kvalitní
vzdělání.

Více o cílech udržitelného rozvoje: www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs

SPOLUPRÁCE S OSN

STÁŽISTÉ
Během realizace projektu v České republice (leden – březen 2020) se zúčastnilo celkem 179 stážistů z
různých zemí světa, z toho Olomoucká pobočka hostila 14 účastníků. Jednalo se o mladé lidi z 8 různých
zemí světa.

STÁŽISTÉ – zastoupení zemí
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ŠKOLY
Celkově se projektu EDISON v České republice zúčastnilo 170 škol různého typu. V Olomouckém kraji se jednalo o těchto
15 škol:
Fakultní ZŠ a MŠ Komenium, Olomouc

ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice

ZŠ a MŠ Přemyslovice

Obchodní akademie Prostějov
Reálné gymnázium Prostějov

ZŠ Brodek u Prostějova
ZŠ Hálkova 4, Olomouc

Slovanské gymnázium Olomouc
SOŠ a SOU Jeseník

ZŠ Lobodice
ZŠ Přerov, U Tenisu 4

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk
Vojenská SŠ a VOŠ Moravská Třebová

ZŠ Zátor

HODNOCENÍ
Projekt, který se uskutečnil na jaře roku 2020 hodnotíme velice kladně.
Tento rok se o projekt staral pouze jeden tým, díky čemuž nedocházelo ke komunikačnímu šumu a mnohé
věci tak probíhaly snadněji, než v předchozím roce. Tito lidé byli velice ochotní a zodpovědní a věnovali
našim stážistům i velkou část svého volného času.
Zástupci škol byli také spokojeni. Stážisty hodnotili jako dobře připravené a ochotné. Toto hodnocení nás
velice těší, neboť i když prochází každý stážista výběrovým procesem, není možné vždy stoprocentně
odhadnout, jak se během projektu bude projevovat.
Všichni naši stážisté hodnotí projekt na výbornou. Pro tuto realizaci se sešla opravdu skvělá skupina mladých
lidí, kteří si spolu rozuměli, bezproblémově komunikovali, každotýdenní změna sociální skupiny jim nečila
žádný problém. Někteří z nich byli, v případě potřeby, ochotni vypomáhat v sesterských pobočkách, např.
Plzeň, Praha či Zlín, kde byli taktéž kladně hodnoceni. Tento projekt jim pomohl k osobnímu růstu, získání
cenných zkušeností. Poznali spoustu nových tváří a zažili zážitky, na které budou s úsměvem vzpomínat.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom tímto velice poděkovat všem zúčastněným, především ředitelům, učitelům, osobám
zodpovědným za projekt na jednotlivých školách, hostitelským rodinám a samozřejmě žákům a
studentům, díky kterým se tento projekt mohl uskutečnit.
Chápeme, že zorganizovat takový projekt na škole není nic jednoduchého a všichni zúčastnění dělají práci
nad rámec svých každodenních pracovních povinností, což si zaslouží obdiv. Věříme, že i přes možné
starosti organizátorů má projekt obrovský pozitivní vliv nejen na žáky škol, ale i na stážisty a okolní
společnost.
Doufáme, že projekt naplnil Vaše očekávání, a že jste byli spokojeni s výsledky, které přinesl.
Tímto Vám ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Pobočka AIESEC Olomouc
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