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Bohužel kvůli COVID19 musel projektový tým zrušit 
osobní jednání. Také mezinárodní školení ve Velké 
Británii muselo být zrušeno. Místo toho bude školení 
probíhat online. Tím zajistíme, že se akce uskuteční, 
zřejmě už na konci října. Stejně jako mnoho jiných lidí,
partneři museli přesunout všechny aktivity do online 
prostředí. Online prostředí se stává plnohodnotnou a 
pohodlnou alternativou. Partneři jsou tedy přesvědčeni, 
že i online školení proběhne úspěšně. Všechny aktivity 
projektu budou brzy dokončeny a věříme, že projekt a 
jeho výstupy budou dobře přijaty cílovými skupinami a 
hodnoceny jako užitečné a přínosné.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas 
s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zod-
povědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.
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Projekt HYPER je projekt financovaný z programu 
ERASMUS +. Jeho cílem je posílit schopnosti mladých 
lidí, aby se chránili před online hrozbami, a podporovat 
je při zvyšování povědomí o hrozbě online radikalizace. 
Nyní jsme v 18. měsíci projektu a věci pokročily opravdu 
dobře, zejména s ohledem na to, že COVID-19 během 
posledních několika měsíců tak ovlivnil životy nás všech.

INTELEKTUÁLNÍ VÝSTUPY 
PROJEKTU
Partneři projektu dokončili vývoj výstupu číslo 1, který 
zahrnuje 12 simulačních videozdrojů, které ukazují proces 
radikalizace a ukazují, jak jsou nejoblíbenější kanály a 
programy digitálních médií využívány těmi, kteří chtějí 
radikalizovat mladé lidi. Spolu s 12 videi vytvořili partneři 
svépomocné zdroje, které se zabývají různými okolnostmi a 
osobnostními rysy, které výzkum ve Velké Británii vytipoval 
jako ty, díky nimž jsou mladí lidé náchylnější k hrozbě 
radikalizace. Tyto materiály se zabývají tématy, jako jsou 
počítačové hry, falešné zprávy a metody náboru radikálních 
skupin. Formát videí sahá od kreslené grafiky po hudební 
videa. Partneři jsou konečnou verzí těchto zdrojů nadšení a 
těší se na reakci zúčastněných stran projektu.

Intelektuální výstup 2, Peer Tréninkový  Program, byl také 
dokončen ve všech partnerských jazycích. Tento zdroj bude 
podporovat vedoucí mládeže, aby se aktivně zapojili do 
procesu boje s radikalizací. Je to velmi užitečný a 
inovativní nástroj, který bude mít velký vliv na lidi, kteří to 
nejvíce potřebují. 

Partneři jsou v závěrečné fázi vytváření výstupu číslo 3, 
kterým je Vzdělávací program pro pracovníky s mládeží. 
Tento program zajistí, aby pracovníci s mládeží v první linii 
byli schopni získat maximální užitek z nově vyvinutých zdrojů 
a aby byli dobrovolníci, rodiče a opatrovníci řádně vyškoleni v 
oblasti prevence radikalizace.

Všechny výše uvedené výstupy budou k dispozici na našem 
projektovém webu. Tato webová stránka a veškerý její obsah 
budou přeloženy do všech partnerských jazyků - němčiny, 
angličtiny, francouzštiny, řečtiny a češtiny. Materiál najdete 
prostřednictvím tohoto odkazu: https://hyper-project.eu/
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Kdo tvoří tým projektu Hyper?

Tým projektu Hyper tvoří 6 organizací z různých zemí, 
konkrétně z České republiky, Kypru, Francie, Irska a 
Velké Británie.

 ► CARDET (Kypru)
 ► REINTEGRA (České republiky)
 ► E JUNIORS (Francie)
 ► JUGENDFORDERVEREIN (Německo)
 ► THE RURAL HUB (Irska)
 ► LANCASTER & MORECAMBE COLLEGE (UK)

https://hyper-project.eu/
Navštivte náš Facebook

https://www.facebook.com/HYPERProject19/

Pokud byste se chtěli připojit k některé z našich národ-
ních skupin zúčastněných stran, nebo pokud jste pra-

covníky s mládeží nebo dobrovolníky s mládeží a máte 
zájem dozvědět se více o projektu HYPER, navštivte 

naše webové stránky:

Projektový online mítink

Připojte se

https://www.cardet.org/
https://www.reintegra.cz/
http://www.e-juniors.fr
https://www.jfv-pch.de/
https://www.theruralhub.ie/
https://www.lmc.ac.uk/
https://hyper-project.eu/
https://www.facebook.com/HYPERProject19/

