Cíl 1: „KONEC CHUDOBY“ (rozsah: 45min)
(Cíle udržitelného rozvoje: metodické balíčky pro učitele středních
škol) Metodika je součástí projektu OPRAVDOVÝ SVĚT

ke službám (jako je například kanalizace,
svoz odpadu, elektřina, pitná voda, veřejná
doprava
nebo
fungující
policie)
a sociální vyloučení.
Cílem OSN je tedy odstranění extrémní
chudoby všude na světě do roku 2030
a zároveň vytvoření systémů ochrany pro
lidi žijící v chudobě. Důležité je také
zajistit, aby všichni lidé, včetně chudých
a ohrožených občanů měli stejná práva
v přístupu k ekonomickým zdrojům
a základním službám. Stejně tak ochránit
chudé lidi před vlivem přírodních katastrof
a zajistit dostatek prostředků pro
účinnou rozvojovou spolupráci.

SDG 1: Konec chudoby
Vymýtit chudobu ve všech
jejích formách všude na
světě
Chudoba je jedním z největších globálních
problémů
dnešního
světa.
Vymýtit
veškerou chudobu ve všech částech světa je
tedy velmi ambiciózní plán. První z Cílů je
přímo navázán na Cíle další, jako je konec
hladu,
přístup
ke
vzdělání
nebo
dosažitelnost zdravotnické péče.
Kdo je vlastně chudý? Rozlišujeme mezi
absolutní a relativní chudobou. Absolutní
chudoba je
podle
Světové
banky
definována jako příjem nižší než 1,9 USD
na den (tedy zhruba 46 Kč). Peněžní
srovnání ale není tak docela přesné, proto
vedle
absolutní
chudoby
rozeznáváme chudobu relativní, která
se srovnává s ostatními příjmy v dané
zemi. Tedy například občan České
republiky, přestože jeho příjmy jsou vyšší
než 46 korun na den, může být chudý
v porovnání s ostatními našimi občany.
Naopak obyvatel Lesotha nemusí být
nutně chudý, přestože nevydělává více než
46 korun na den, má však svůj pozemek,
obydlí
a dobytek,
netrpí
hlady
a v porovnání s ostatními obyvateli země je
na tom přibližně stejně.
Chudoba má mnoho rozměrů, mezi ty
hlavní
patří
přístup
ke vzdělání,
dostupnost
zdravotní
péče,
infrastruktura, bezpečnost, přístup

VIDEO MATERIÁL
Video je možné využít v hodině jako
podpůrný materiál:

ZDROJ: https://youtu.be/G-9LfUNiuQA
KOMIKS
Téma je možné žákům zprostředkovat i
pomocí výherního komiksového příběhu.

Ke stažení: http://www.adra.cz/file/1921
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AKTIVITA: Dobročinná akce
V souvislosti s dnešními dětmi a mladými
lidmi velmi často slýcháme, že mají vše
„zadarmo“, rodiče je zahrnují hmotnými
dary a děti si tak neváží toho, co mají. Pro
dnešní konzumní společnost je typické
soustředění člověka na sebe samotného a
zapomínání na druhé.
Cílem sbírky na podporu zemí
postižených chudobou je v prvé
řadě přivést nejen žáky k zamyšlení
nad problematikou chudoby v jiných
zemích. Nejdříve se se žáky zabýváme
otázkou chudoby v rozvojových zemích a
řešíme otázku, zda bychom i my mohli
nějakým způsobem pomoci. Společně
rozpracujeme myšlenku uspořádat sbírku
na podporu těchto zemí prostřednictvím
vhodné organizace.

Jednorázová sbírka v rámci školy
samozřejmě problém chudoby neřeší. Je
ale cestou, jak mezi žáky, učiteli i širší
veřejností vzbudit zájem o tuto oblast.
Postup:
- seznámení žáků s problematikou zemí
postižených chudobou
- rozpracování myšlenky uspořádat akci
s prodejem výrobků
- volba způsobů informování o sbírce
(tvorba plakátů, návštěva tříd, informování
zákonných zástupců)
- výroba výrobků a realizace akce; odeslání vybrané částky zvolené organizaci
- vystavení potvrzení či certifikátů, diskuze
o proběhlé sbírce; - hodnocení, reflexe.

Například ve výuce výtvarné výchovy je
možné se žáky vytvořit výrobky, které se
budou prodávat na dobročinném jarmarku
či jiné akci školy. Výtěžek z prodeje bude
použit na nákup věcí přes některou
z neziskových organizací. Je možné se
podívat např. na velké organizace jako
Člověk v tísni, ADRA, Charita ČR či
UNICEF, je také možné směřovat žáky na
lokální neziskové organizace. Se žáky
diskutuje nad tím, k jakým účelům budou
vybrané
finance
použity
(nákup
kompenzačních pomůcek, tablety na
čištění vody, léky, školní pomůcky atd.).
Zvolíme
způsob informování
o
problematice a sbírce. Žáci mohou vytvořit
plakáty, navštívit jednotlivé třídy a
promluvit o problematice. Po dokončení
sbírky následuje spočítání výše vybraných
financí a odeslání dané organizaci. Zpětně
bychom měli získat potvrzení či certifikát,
který umístíme v prostorách školy. O
sbírce se žáky dále diskutujeme.
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