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/kontakt/

Máte zájem o workshop pro svou školu?
Chcete pomáhat potřebným, 

vychovávat mladé lidi ke správným hodnotám 
a hledáte vhodnou záštitu?

 

Jsme tu pro VÁS !
 

www.youngcaritas.cz

youngcaritas@dchcb.charita.cz
tel.: 731 619 845
tel.: 739 054 880
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celoevropská platforma, která zapojuje mladé lidi
do činnosti Charity a přináší jim možnost mít
pozitivní dopad na společnost.

 
projekt "otevírá srdce" dětí a mládeže (6–26 let)
pro potřeby lidí kolem nás,
vychovává k prosociálnímu chování, podporuje
mladé dobrovolníky a dává možnost zapojit se do
jednorázových akcí pro veřejnost,
prostřednictvím zážitkových workshopů
seznamuje mladé lidi s důležitými společenskými
tématy a hodnotami,
Young Caritas dává mladým lidem prostor dělat
něco dobrého navíc na základě hesla "tvoř
budoucnost".
Myšlenka Young Caritas vznikla v  rakouském
Linci v  roce 1999, od roku 2019 se s českou
odnoží můžete poprvé setkat také v Českých
Budějovicích, a to díky Diecézní charitě České
Budějovice za podpory společnosti ENERGIE AG
Bohemia.

/o nás/ /workshopy/

Je osamělý milionář bohatý? I na tuto otázku
narazíme ve workshopu, který se věnuje světům
bohatých i chudých.   Za pomocí zážitkových aktivit
cílíme na poznání různých pojetí chudoby kolem
nás, vnímání důležitých lidských hodnot a budování
solidarity a sociální spravedlnosti u mladých lidí.
 

Časová náročnost: 2 x 45 minut
Cílová skupina: žáci základních škol, 
studenti středních škol a víceletých gymnázií 
(max. 20-25 účastníků)
Cena: ZDARMA
 
Cíl:  představit dětem/studentům různé podoby
charity, seznámit s pojmem chudoba a skrze
zážitkové metody jej zvnitřnit. Díky osobní
zkušenosti s tématem studenti naruší svou
"sociální bublinu" a mohou v sobě poodhalit
potenciál a odvahu ke konkrétní pomoci bližním –
např. získají odhodlání pro dobrovolnickou práci.

 
 
 

Co je
Young Caritas

Chudoba vs. bohatství

Workshop vznikl ve spolupráci Diecézní charity
České Budějovice s Papežským misijním dílem 
v českobudějovické diecézi  a Teologickou fakultou
Jihočeské univerzity.
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UČÍME  HODNOTÁM

Z  NAŠ EHO  WORKSHOPU

ZÁBAVA  P RO  VŠ ECHNY


