


AIESEC je mezinárodní největší 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 České republice, 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 devíti univerzitních městech na 11 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 ze zahraničí účastnících se projektu
EDISON tak není podstatné jejich náboženství, tak jako není podstatné při výběru českých studentů
účastnících se projektů v zahraničí.



EDISON vytváří prostor pro potkávání různých kultur a národností. Žáci se seznamují se zvyky,
tradicemi a situací v jiných zemích. Komunikace se zahraničními prezentujícími probíhá v anglickém
jazyce. Čeští žáci a studenti mají tak možnost zlepšit si 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 si pomocí vlastního kritického myšlení vytvořit vlastní představu o realitě 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.



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





Během poslední realizace (leden-březen 2019) se projektu v České republice zúčastnilo celkem 238

stážistů z různých zemí světa, z toho na Olomoucké pobočce jich bylo 23. Největší realizaci měla

pobočka v Plzni (37 stážistů).
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Počet stážistů projektu EDISON

Modrá čára znázorňuje počet stážistů

na projektu v celé ČR, oranžová pak

počet v Olomoucké pobočce.

Letos plánujeme ještě 2 realizace

(květen-červen a září-říjen). Věříme, že

se projektu celkově zúčastní ještě více

stážistů než v minulých letech.



Během ledna-března se projektu 
EDISON na Olomoucké 
pobočce zúčastnilo 23 stážistů.

Zastoupení zemí bylo následující:



Celkově se projektu EDISON v České republice během ledna-března 2019 zúčastnilo 154 škol různého 
typu. V Olomouckém kraji to potom bylo 21 škol.
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Počet zapojených škol v Olomouckém kraji

Jsme velice rádi, že obliba projektu 
stále stoupá.

Celkově bychom rádi přesáhli 40 
zapojených škol z loňského roku 
díky projektu v květnu-červnu, 
který pořádáme letos v 
Olomouckém kraji poprvé, a také 
realizaci v září-říjnu.



Během ledna-března se projektu EDISON zapojily tyto školy Olomouckého kraje:

SPŠ Hranice

ScioŠkola Olomouc

ZŠ Brodek u Prostějova

ZŠ Přerov, U tenisu 4

ZŠ Kojetín, Nám. Míru

ZŠ a MŠ Ústí

ZŠ Maletín

ZŠ Písečná U Jeseníku

Vojenská střední M. Třebová

ZŠ Česká Ves

Slovanské Gymnázium

ZŠ a MŠ Kollárova ul. 4

ZŠ Jeseník, Nábřežní

SŠ Gastronomie a farmářství Jeseník

ZŠ Hlubočky - Mariánské údolí

ZŠ Chromeč

ZŠ Dolany

SOŠ a SOU Jeseník

SŠ Železniční, technická a služeb Šumperk

ZŠ Vrchlického, Šumperk

ZŠ Hálkova 4, Olomouc



I přes drobné problémy, které v průběhu projektu nastaly, hodnotíme projekt velmi kladně. Z naší
strany bylo největším problémem včasné předání informací jak mezi pozicemi v organizaci, tak školám,
proto jsme tyto procesy zjednodušili a jsme připraveni na další realizaci projektu.

Zástupci škol projekt hodnotí také kladně. Stážisté byli dobře připravení a ochotní se přizpůsobit i
nečekaným požadavkům. Jsme velice rádi, že stážisty školy hodnotily takto, protože i když prochází
každý stážista výběrovým procesem, není možné vždy stoprocentně odhadnout, jak se během projektu
bude projevovat.

Co se hodnocení stážistů týká, tak na projekt vzpomínají také v dobrém. Mezi největší problémy řadili
vypořádání se s dopravou a zavazadly. Někteří z nich si zažili těžké časy – dolehlo na ně odloučení od
rodiny apod., ale celkově jim projekt pomohl k osobnímu růstu, získali cenné zkušenosti a spoustu
zážitků.



Chtěli bychom tímto poděkovat všem zúčastněným, především potom ředitelům, učitelům, osobám
zodpovědným za projekt na daných 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 že to zúčastnění dělají 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 v Olomouci



Sebastian Paloma

Dobrovolnické stáže v ČR

+440 7593605129
sebastian.paloma@aiesec.cz

Sabina Tvarůžková

Dobrovolnické stáže Olomouckého kraje

+420 733 283 598
sabina.tvaruzkova@aiesec.cz


