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Letos již podeváté proběhla osvětová kampaň „Dnes jím jako" určená pro základní a střední školy. Tentokrát jsme 
se prostřednictvím našich dobrovolníků podívali do Angoly. Projekt pomáhá učitelům jednoduše a zábavnou formou 
přiblížit žákům nelehký život dětí v rozvojových zemích. Vybízí žáky a studenty našich škol k zamyšlení, že i oni 
můžou svět kolem nás měnit, vede k větší osobní zodpovědnosti a ke srovnání vlastních priorit a hodnot. 

Letošní rok se žáci a studenti se svými učiteli mohli zapojit do programu „Dnes jím jako Angolan“. Na 
aktualizovaných webových stránkách si mohli bezplatně stáhnout pracovní listy a materiály (videa, fotografie...) a 
mohli si pročíst články a zajímavosti o zemi. Zajímavou a nedílnou součástí projektu je možnost společně si uvařit 
jídlo typické po danou zemi a zjistit, nejen jak by jim v dané zemi chutnalo, ale i uvědomit si, v jakém komfortu 
žijeme. Na výběr bylo ze čtyř receptů. Podle této aktivity odvozuje kampaň „Dnes jím jako“ svůj název. 

Cílem kampaně je přiblížit život v rozvojové zemi českým studentům a žákům. Díky informacím od našich 
dobrovolníků se tak účastníci projektu dozvěděli informace, které se nedočtou v průvodcích ani na internetu. Zjistili, 
jak žijí jejich vrstevníci, co je baví, z čeho mají obavy. Ve třídách mohli se svými spolužáky přemýšlet nad životem v 
naší zemi, nad rozdílností a také nad tím, co je spojuje s dětmi z jiného kontinentu. Žáci a studenti se rovněž mohli 
zapojit do soutěže Miss/boys Angola, vytvořili si angolskou látku zvanou pana a předvedli se v ní. Na základě 
zaslaných fotografií jsme vybrali vítěze letošního ročníku.  

S projektem nám každoročně pomáhají dobrovolníci, kteří strávili rok své služby v dané zemi. Letos to byli Anna 
Ambrozková, Pavel Slezák a Jorge Fernandes. Anna a Pavel některé školy také navštívili a žákům vyprávěli o své 
dobrovolné službě. 

Celkově se projektu zúčastnilo 109 školských zařízení z toho dva dětské domovy a čtyři střediska mládeže. Celkem se 
zapojilo ve 370 třídách asi 9000 dětí a mladých. 

Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. (SADBA), která kampaň „Dnes jím jako“ realizuje, stojí také za rozvojovým 
projektem Adopce nablízko. Jeho prostřednictvím školí a vysílá desítky dobrovolníků do různých zemí světa 
pomáhat chudým a znevýhodněným dětem. Dobrovolníci jezdí do Indie, DR Konga, Indie, Mexika, Ekvádoru, Keni, 
Angoly, Bulharska a dalších zemí. 

 

Pomocí blízkých pomáhejme daleko! 

www.dnesjimjako.cz 
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