Co se chystá?

Nejbližší chystané

akce

Propagační akce Světového pochodu
průběžně až do září 2009
Informační stolečky, happeningy, prezentace, semináře,
koncerty, výstavy a další akce, jejichž cílem bude rozšířit
informaci o konání Světového pochodu mezi veřejnost
a najít další dobrovolníky, kteří by se zapojili do příprav.

Pochod Českou republikou
2. října - 1. listopadu 2009
Paralelně se Světovým pochodem budou v říjnu
probíhat akce po celé České republice. Tato šňůra akcí
vyvrcholí 2. listopadu v Praze, kde se spojí se Světovým
pochodem.

2. října 2009, Nový Zéland - 2. ledna 2010, Argentina
Šnůra akcí ve stovkách měst po celém světě - koncerty,
sportovní utkání, konference a další události s cílem
zvýšit povědomí o potřebě míru a nenásilí ve světě.
Požadavky pochodu:
-

Odmítnutí a odstranění násilí všech forem
Globální jaderné odzbrojení
Okamžité stažení vojsk z okupačních území
Postupné a proporční snížení počtu konvenčních
zbraní
- Podpisy mezinárodních smluv o neútočení
- Dosažení toho, aby se vlády států zřekly války jako
platného způsobu řešení konfliktů
6 kontinentů. 90 zemí. 160 000 kilometrů. 90 dnů.
stovky organizací. tisíce akcí. miliony lidí.

www.SvetovyPochod.cz
www.TheWorldMarch.org

Světový pochod dorazí do ČR
2. listopadu 2009
Mezinárodní konference na téma ukončení válek
a zbrojení. Slavnostní přijetí účastníků pochodu českými
osobnostmi. Multikulturní pochod jako síla různorodosti
– zástupci různých kultur, organizací, škol či regionů
v průvodu alegorických vozů. A další akce podle vaší
iniciativy :)

ORGANIZÁTOŘI
Světový pochod za mír a nenásilí iniciovala mezinárodní
humanistická organizace Svět bez válek.

Každé úterý

Pravidelné organizační schůzky

Každé úterý od 20 h v Humanistickém centru
Tyršova 1, Praha 2 - roh Tyršovy a Sokolské u I.P. Pavlova
23.6. bude schůzka ve Vojtšské 11, Praha 1

31.7. – 16.8.

Mezinárodní humanistický kemp

Setkání organizací a lidí kolem Světového pochodu za
mír a nenásilí. Akční dovolená u moře v Itálii na Garganu.
Bus z Prahy pouze 2 700 Kč. Ubytování: stany, bungalovy.
Přihlášky: tel. 604 452 885, kemp@svetovypochod.cz

24. září

Den mezikulturního dialogu

Besedy, promítání a další doprovodné akce v několika
městech ČR, zaměřené na mezikulturní dialog a
mezikulturní vzdělávání.

2. října

Mezinárodní den nenásilí

Studentská konference na ZŠ Resslova.
Slavnostní přenos startu Světového pochodu na Novém
Zélandu zakončený vypuštěním mírových luceren.

2. a 3. listopadu

Světový pochod dorazí do ČR

V České republice se kromě Humanistického hnutí na
přípravě podílejí organizace ADRA, AFS Mezikulturní
programy, Česko proti chudobě, Český helsinský výbor,
EDUCON, Ekumenická akademie, Gender Studies,
Greenpeace, Neziskovky.cz, OPIM, ORPA, OS Maryška
a Poradna pro uprchlíky. Je otevřen dalším organizacím.

2.11. Osobnosti přivítají Světový pochod na galavečeru.

Světový pochod podporuje řada významných světových
i českých osobností, umělců, sportovců, politiků, držitelů
Nobelových cen, organizací, instutucí či škol.

www.SvetovyPochod.cz

3.11. Multikulturní pochod - alegorické vozy, listopadový
karneval v ulicích Prahy. Přidej se :)
Více informací a pozvánek na akce najdeš na

Jak se zapojit?
Světový pochod za mír a nenásilí je hlavně o lidech. Na
jeho přípravě se podílejí desetitisíce dobrovolníků po celém
světě, a to jak organizace a instituce, tak jednotlivci.

Zapoj se v místě svého bydliště
Šíření materiálů: Rozdávej letáčky, informuj další lidi
o pochodu a dej jim možnost se připojit.
Informační nástěnka: Najdi místo, kam budeš moci
pravidelně vyvěšovat aktuální informace, pozvánky na
akce, články z webu. Může to být například nástěnka ve
škole či výloha v prodejně.

Chci se připojit

Souhlasíš s myšlenkami a návrhy
Světového pochodu za mír a nenásilí?

Zapoj se do existující místní skupiny: Přidej se k lidem,
kteří jsou ve tvém městě aktivní. Kontakty na místní
skupiny najdeš na webu.
Zapoj svou školu do Světového pochodu: Informuj
o pochodu vedení své školy a nabídni jim možnost
oficiálně se zapojit do pochodu. Více info na webu.
Zorganizuj schůzku: Pozvi lidi na informační schůzku
ke Světovému pochodu a my přijedeme pomoci
s prezentací. Společně potom naplánujeme akce, které
by bylo možné zorganizovat ve tvém městě.
Skupiny a akce v regionech koordinuje:
Dáša, dagmar.bystricka@svetovypochod.cz, 603 286 725

Připoj se k pochodu online pomocí webového
formuláře na

Zapoj se na Internetu

nebo na info stánku vyplněním papírového
formuláře.

Šiř informace e-mailem: Pošli svým známým odkaz na
stránky www.SvetovyPochod.cz.

www.SvetovyPochod.cz

Zapoj se do příprav pochodu. Všechny akce
organizují dobrovolníci ve svém volném čase.
Způsoby, jak se můžeš zapojit, najdeš na
následujících stránkách nebo na webu.

Zapiš se do newsletteru a dostávej aktuální informace
na email.

Šiř informace na svém webu: Máš-li vlastní internetové
stránky, můžeš na ně umístit odkaz, nebo na nich
publikovat naše články.
Internetové diskuze: Rozšiřuj myšlenku pochodu za
diskuzních a komunitních serverech, zapoj se do skupiny
Světového pochodu na Facebooku.

Zapoj se do některého z týmů:
Tým Tvorba a úprava textů
Korektury textů v češtině. Překládání článků z i do cizích
jazyků (je třeba hlavě angličtina, španělština, italština).
Koordinuje: Toni Antonucci, toni@humanisti.cz, 775 406 297

Tým Web, grafika a video
Tvorba webu, bannerů, programování v PHP. Tištěná
grafika: letáčky, plakáty, brožurky… Zpracování videa:
výroba klipů, střih, natáčení, animace, hudba…
Koordinuje: Jana, jana.jedlickova@svetovypochod.cz, 604 452 885

Tým Propagace a sponzoring
Oslovování tiskáren, které by byly ochotné zdarma
vytisknout letáky, brožurky, samolepky, odznáčky atd.
Hledání dalších forem propagace - oslovování rádií,
novin, reklamních agentur…
Koordinuje: Kata Lizuchová, kata@humanisti.cz, 776 365 905

Tým Média
Kontaktuj místní média, nabídni jim reportáž o aktivitách
Světového pochodu ve tvém městě, například o infostánku nebo o akci, kterou budeš pořádat. Pomoz
s vyhledáváním kontaktů na novináře.
Koordinuje: Adéla, adela.jansova@svetovypochod.cz, 736 201 254

Tým Školy a instituce
Kontaktuj školy, insituce nebo známé osobnosti ve tvém
městě, aby se připojily ke Světovému pochodu. Pomoz
s oslovováním dalších škol prostřednictvím emailů.
Koord.: Zuzka, zuzana.hajkova@svetovypochod.cz, 776 744 670

Tým Osobnosti
Oslovování osobností s cílem získat jejich podporu pro
Světový pochod.
Koord.: Táňa, tana.bednarova@svetovypochod.cz, 604 983 875

Další informace a kontakty najdeš na

www.SvetovyPochod.cz

