Staň se diplomatem OSN
Dne 31. 10. 2017 jsme měli možnost zúčastnit se projektu pořádaného Pražským studentským
summitem Staň se diplomatem! Jednalo se o simulaci jednání Rady bezpečnosti OSN na téma Válka
v Sýrii. Studenti právnické fakulty UK nás seznámili s jednacím řádem a simulace mohla začít. Byli
jsme rozděleni do tří skupin. V každé skupině byl jeden velvyslanec/velvyslankyně daného státu, za
který měl prosazovat své názory o již zmiňovaném tématu. Úkolem bylo vytvořit rezoluci s podpisy
všech států Rady bezpečnosti OSN.
David Dvorský byl nakonec vyhlášen nejlepším zástupcem Ruska ve třetí skupině.
Z této akce jsme si odnesli mnoho zkušeností a znalostí do dalších let našeho studia.
Chtěli bychom poděkovat paní profesorce Jendrejovské za to, že nás do toho zatáhla.

Anna Herecová, Kateřina Lasotová a David Dvorský, 2.A

Další fotografie naleznete na https://www.msk.cz/cz/skolstvi/stan-se-diplomatem!-99146/

Účast Davida Dvorského na Pražském studentském summitu
Pražský studentský summit je vzdělávací projekt určený studentům středních a vysokých škol
České republiky. Projekt poskytuje mladým lidem možnost rozšiřovat své znalosti zejména
v oblasti mezinárodního dění, lidských práv, ekonomie, ale také možnost rozvíjet rétorické
dovednosti a kritické myšlení.
Hlavní vzdělávací metodou je simulace činnosti mezinárodních organizací. Každý účastník
zastupuje jeden světový stát a současně se seznamuje se situací a životem v dané zemi
a s jejím postojem k celosvětovým problémům. Studenti navrhují řešení problémů, kterými se
zabývají skutečné mezinárodní organizace.
Ve dnech 9. - 12. března 2018 se Pražského studentského summitu také zúčastnil náš student
David Dvorský. Během slavnostního zahájení si účastníci mohli poslechnout vystoupení
zajímavých hostů, např. předsedkyni Akademie věd ČR Evu Zažímalovou nebo bývalého
náčelníka Generálního štábu Armády ČR Jiřího Šedivého. Další dva dny již byly pracovní.
David vystupoval jako zástupce státu Izrael pro 1. výbor OSN pro odzbrojování
a mezinárodní bezpečnost (DISEC). DISEC byl jmenován nejúspěšnějším orgánem v počtu
podaných rezolucí, smluv a pozměňovacích návrhů.
XXIII. ročník Pražského studentského summitu přinesl Davidovi cenné zkušenosti, kterých
jistě využije v následujících ročnících.
Přejeme hodně úspěchů
Soňa Jendrejovská

