ADONAI FOR PEOPLE o.p.s.
Nezisková organizace ADONAI for People o.p.s. byla založena na konci roku 2013. Svou činností
navázala na občanské sdružení Dokumenty, mládež & společnost, jehož zásadními projekty od roku
založení v roce 2006 byly:
ZMIZELÍ SOUSEDÉ anebo Pátrání kamerou teenagerů po stopách židovských spoluobčanů: série
několika dokumentárních snímků natočení dětmi ve věku 12–15 let pod vedením profesionálních
dokumentaristů na 5 různých místech České republiky. Projekt získal více ocenění, jako např. „Zlatého
ledňáčka“ na festivalu Finále Plzeň, Cenu statutárního města České Budějovice a další.
ZMIZELÍ SOUSEDÉ na českých školách: Projekt pro základní a střední školy o Holocaustu, který na
jednotlivých školách vedli lektoři certifikovaní izraelskou organizací Yad Vashem.
DCERY 50. LET: audiovizuální svědectví 35 dcer politických vězňů 50. let 20. stol. v bývalém
Československu zpracované studenty FAMU. Projekt byl realizován pod záštitou Prezidenta Václava
Havla, supervizí dokumentaristky Heleny Třeštíkové a získal Cenu Evropské komise „Zlatá hvězda“.
POTOMCI TĚCH DRUHÝCH: audiovizuální výpovědi několika potomků židovských komunistů během
50. let 20. stol. v bývalém Československu zpracovaná studenty FAMU. Projekt byl podpořen Evropskou
komisí, programem Aktivní evropská paměť.
50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů: distribuce vyrobených audiovizuálních svědectví a
tištěných/elektronických materiálů o 50. letech v bývalém Československu do více než 2 800
základních, středních a vysokých škol. Projekt obsahoval také školení pro pedagogy ve 14 krajích ČR.
DĚTI STALINISMU V ZEMÍCH EU: umístění výše zmíněných audiovizuálních svědectví a
tištěných/elektronických materiálů o 50. letech 20. století ve 3 jazycích do 100 vhodných institucí,
organizací, univerzit, škol atd. ve všech zemích EU. Projekt byl podpořen Evropskou komisí.

Od vzniku naší NNO a zejména v posledních třech letech se věnujeme neformálnímu vzdělávání dětí a
mladých lidí v oblasti filmové, audiovizuální a mediální výchovy, a to jak ve volném čase, tak i v době
vyučování. Zaměřujeme se též na výchovu k mediální gramotnosti a kritickému myšlení. V souvislosti s
tím pořádáme různé aktivity a kulturní a vzdělávací akce. Pracujeme také se sociálně i jinak
znevýhodněnou mládeží. V posledních 4 letech realizujeme dva klíčové projekty: A-FILMTEENSFEST a
OKNA DO SVĚTA – filmové workshopy pro mladé lidi z dětských domovů.

A-FILMTEENSFEST je mezinárodní festival filmů, které vyrobila nejmladší generace ve věku 6 až 20 let
z celého světa. V roce 2021 jsme promítali online 170 filmů z 22 zemí, filmy a doprovodné programy
vidělo přes 8 000 diváků. Koná se na platformě https://afilmteensfest.com a v roce 2023 se uskuteční
v kinech několika měst Středočeského kraje. V roce 2022 nad ním převzala záštitu hejtmanka
Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková. Projekt začínal v prosinci 2019 v art kině Světozor v Praze
jako Teenfilmfest.cz. V roce 2020 pokračoval online projekcemi filmů z 1. ročníku pro základní a střední
školy a oslovil tak širší publikum. Při jeho organizaci intenzivně spolupracujeme s partnery sdruženými
v mezinárodní organizací Youth Cinema Network. Celkem udělujeme 28 cen a 15 čestných uznání.

Kontakt: Kodicilova 6, 108 00 Praha 10, tel. 603822181, e-mail: adonaiforpeople@gmail.com

