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Úvodem
Tato příručka je výsledkem spolupráce Švédska, České republiky a Itálie. Vznikla v rámci
projektu COTW - Citizen of the world (číslo projektu 2021-1-SE01-KA204-077911). Obsah
příručky vychází z realizovaných hloubkových rozhovorů s migranty i odborníky ve všech
partnerských zemích. V rozhovorech s odborníky i migranty se objevila potřeba zejména v
těchto třech oblastech: potíže při vstupu na trh práce, nedostatek digitálních znalostí a
schopnost budovat mosty mezi společností a jednotlivcem.
Cílem našeho projektu je posílit a rozšířit znalosti odborníků tak, aby byli plně vybaveni pro
posílení a zvýšení klíčových kompetencí a kvalifikace migrantů s nízkou úrovní schopností a
kvalifikace. Dále je cílem projektu také posílit migranty, dát jim nástroje k posílení jejich života,
znalosti o dalším vzdělávání a vyšší míru důvěry v sebe a své schopnosti.
Cílem této příručky je poskytnout podporu a použitelný nástroj pro odborníky pracující s
migranty. Příručka obsahuje tři kapitoly, v nichž se zaměřuje jak na teoretická východiska, tak
na praktické příklady a aktivity. Nechybí ani kapitola s příklady dobré praxe.
Za tímto účelem je příručka založena na výlučně praktických zkušenostech z každé partnerské
zemi. Všechny části byly pilotně testovány mezi odborníky i migranty. Příručka je strukturována
jako praktický nástroj, který lze snadno začlenit do každodenního pracovní praxe odborníků.

PARTNEŘI PROJEKTU COTW:
Itálie – CESIE

www.cesie.org

Česká republika – Centrum demokratického vzdělávání

www.demokraticke-vzdelavani.cz

Švédsko – Vetlanda Lärcentrum

www.vetlandalarcentrum.se

Webová stránka projektu:

www.cotw-erasmus.com

Kapitola I – Budování mostů: Sociální a kulturní integrace
migrantů a budování komunit
KLÍČOVÁ SLOVA: posílení, aktivizace, integrace, sociokulturní výměna
V této kapitole se zabýváme významem integrace komunit a zkoumáme cesty a způsoby, jak
propojit migranty a majoritní společnost. Vybrali jsme několik oblastí, ve kterých navrhujeme
realizovat metody interkulturní výměny a aktivizace migrantů. V následujícím textu se
zaměříme na to, kde a jak realizovat aktivity propojující migranty a majoritní společnost na
úrovni místní komunity. Sdílíme a komentujeme úspěšné know-how z praxe a zkoumáme nové
možné směry a cesty vytváření vazeb a sítí mezi komunitami.
Vzhledem k tomu, že současný svět se stává stále rozmanitějším, roste úloha vzdělávání při
budování inkluzivní společnosti a pomáhá lidem překonat toleranci a naučit se žít společně.
Report Migration, Displacement and Education: Building Bridges, not Walls 1 považuje
vzdělávání mládeže i dospělých za hlavní nástroj zvládání migrace a přijímání hostitelského
obyvatelstva. Imigranti a uprchlíci jsou vystaveni stereotypům, předsudkům a diskriminaci a
také náš počáteční pilotní výzkum prokázal, že obyvatelstvo hostitelské země není vždy vůči
migrantům a uprchlíkům pozitivně naladěno.2
Vycházíme z toho, že základem integrace není pouze individuální, osobní rovina, ale důležitým
prvkem je také zapojení do mezikulturního oboustranného dialogu. Integrace je dvoustranný
proces a zahrnuje jak ochotu uprchlíků k integraci, tak i touhu hostitelských zemí přijmout
integrační opatření (Strang & Ager, 2010). 3 Shodli jsme se na tom, že integrace není jen
způsob, jak z migrantů učinit členy společnosti v jejich nové domovské zemi. Podpora výměny
v místních komunitách je dlouhodobý proces a zde zkoumáme, jak úspěšně usnadnit
mezikulturní výměnu a „pomoci lidem žít společně, nejen být tolerantní.“4
Jak je uvedeno v aktuálním Akčním plánu integrace a inkluze, integrace zahrnuje všechny
jedince společnosti:
„Evropský způsob života je inkluzivní. Integrace a začlenění jsou klíčové pro lidi přicházející do
Evropy, pro místní komunity a pro dlouhodobý blahobyt našich společností a stabilitu našich
ekonomik. Chceme-li přispět k rozkvětu našich společností a ekonomik, musíme podporovat

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265866
Ibid.
3
https://www.researchgate.net/publication/273038727_Refugee_Integration_Emerging_Trends_and_R
emaining_Agendas
4
Ibid. str. 79
1
2
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každého, kdo je součástí společnosti, přičemž integrace je právem i povinností pro
všechny.” 5

Integrace není asimilace
Zkušenost migrace je trvalým procesem změny identity, ale integrace neznamená asimilaci
nebo ztrátu původní identity. Pocity odcizení a překážky, kterým migranti čelí během adaptace
a budování nového života, jsou součástí vyjednávání o jejich novém místě ve světě. V
současných multikulturně rozmanitých společnostech jsou identity nově příchozích
respektovány a oceňovány místními obyvateli. Migranti mohou mít více typů sounáležitosti,
které se někdy vzájemně doplňují. Úspěšná integrace zahrnuje autonomní poznání nové země,
jejích hodnot a systémů. Základním předpokladem pro integraci je zvládnutí místního jazyka.

Aktivizace
Sociální začlenění jde ruku v ruce s aktivní účastí. Jelikož je náš projekt zaměřen na posílení
postavení migrantů, jeho cílem je nejen integrovat, ale také posílit postavení migrantů v jejich
životě. Aktivizovat migranty, podpořit je v tom, aby byli nezávislými jedinci a využívali své
schopnosti rozhodovat se, vytvářet si vlastní životní plán a získávat osobní naplnění, to je
celkový cíl projektu Občan světa. To má zvláštní význam pro znevýhodněné nově příchozí
s nízkou kvalifikací a vzděláním. Jak vyplývá z evropského Akčního plánu pro integraci a
inkluzi 6, je důležité zabránit nedostatečnému vzdělání migrantů a umožnit jim využít jejich
potenciál. Podpora migrantů a uprchlíků může mít často stopy viktimizace, proto považujeme
za důležité klást důraz na posílení postavení migrantů - nestavět je dále do rolí obětí a "těch
druhých", ale vidět je jako nezávislé a aktivní lidské bytosti, které mají svou vlastní agendu.
Motivem našeho projektu je nejen zapojení migrantů do kulturního života, ale také přijetí
přijímajícího obyvatelstva a boj proti diskriminaci. To v dlouhodobém horizontu vede k
posílení postavení migrantů, aby mohli autonomně přispívat k rozvoji svých nových komunit.
Strang a Ager (2010) 7 tvrdí, že pro budování mostů je třeba, aby lidé měli příležitost se
setkávat a vzájemně si vyměňovat zkušenosti. Příkladem mohou být podniky pro migranty,
které podporují sociální výměnu, pomáhají budovat vzájemné porozumění a reciprocitu.

Komunita
Práce s komunitou a sociální integrace je dlouhodobý a trvalý proces. Tato kapitola by měla
být možným zdrojem inspirace pro komunitní a sociální pracovníky s migranty a uprchlíky,
kteří jim pomáhají usadit se v nové zemi, budovat jejich sociální kapitál a kapacity.

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/the-ec-presents-its-eu-action-plan-on-integration-andinclusion-2021-2027
6
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration-andintegration/integration/action-p
7
https://www.researchgate.net/publication/273038727_Refugee_Integration_Emerging_Trends_and_R
emaining_Agendas
5
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Ager a Strang (2008) považují sociální vazby za klíčovou hnací sílu v procesu integrace na místní
úrovni.8 Odborníci z praxe a pracovníci s migranty by tedy měli přispívat ke snaze zapojit
migranty do jejich místních komunit. A to nejen iniciováním a organizováním vlastních akcí a
sdílených aktivit, ale také seznamováním migrantů s dalšími možnostmi a příležitostmi
zapojení do prostoru místní komunity. Je důležité neomezovat migranty na aktivity jedné dané
organizace, ale nasměrovat je k dalším zdrojům a místům. Je důležité migranty informovat o
aktuálním místním dění a společných akcích. To je způsob, jak budovat integraci a
sounáležitost migrantů prostřednictvím pozitivních interakcí s ostatními.

Dezinformace a předsudky
S vyššími počty migrantů a uprchlíků v evropských zemích se mnozí z nich v současnosti
potýkají s nárůstem rasismu a xenofobie mezi členy hostitelské společnosti. Vytváření
prostorů pro výměnu, kde se mohou migranti a místní obyvatelé setkávat a aktivně integrovat,
je naléhavým aktuálním úkolem pro veřejné subjekty, úředníky a pracovníky na různých
úrovních. V našem projektu Občan světa tvrdíme, že intenzivní osobní zkušenost se ukazuje
jako klíčové řešení, jak čelit dezinformacím a předsudkům a bojovat proti nim, a pomáhá všem
uvědomit si, že migranti přispívají k rozvoji našich společností a obohacují je. Zároveň však, jak
jsme uvedli, je integrace obousměrným procesem, v němž musí hostitelská společnost jednat
a aktivně se zapojit a podílet se na této skutečně propojené realitě, kterou lidé v dnešní době
zažívají a v níž musí hrát roli vzájemná informovanost, komunikace a spojení.

O našem přístupu
Podle doporučení UNESCO o vzdělávání a učení dospělých existují tři klíčové oblasti, které jsou
pro vzdělávání dospělých důležité:
i. Gramotnost a základní vzdělání
ii. Další vzdělávání a profesní rozvoj (odborné dovednosti)
iii. Liberální a komunitní vzdělávání a vzdělávání pro širokou veřejnost (aktivní občanské
dovednosti)9
Vzhledem k tomu, že ukazatele úspěšné integrace migrantů se často omezují na pojmy, jako
je zaměstnání, zdravotní stav, bydlení a získání občanství,10 metodologicky se zaměřujeme na
znaky, které je obtížnější zachytit v kvantitativní analytické statistice. Účast na společenském

https://academic.oup.com/jrs/article/21/2/166/1621262#23798548
https://www.researchgate.net/publication/341624773_4th_Global_report_on_adult_learning_and_edu
cation__Leave_no_one_behind_Participation_equity_and_inclusion_edited_by_UNESCO_Institute_for_Lifel
ong_Learning_UNESCO_Institute_for_Lifelong_Learning_UIL_2
10
https://www.oecd.org/els/mig/indicatorsofimmigrantintegration.htm
8
9
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a komunitním životě je obtížně měřitelná a lze ji zobrazit prostřednictvím reflexí jednotlivých
migrantů v kvalitativních průzkumech a případových studiích, jako je například zpráva OECD.11
Jako účinné řešení se často navrhuje vypracování komplexního orientačního programu pro
nově příchozí migranty, který by zahrnoval všechny informace relevantní pro jejich potřeby,
jakož i informace, které pomohou zajistit jejich bezpečnost a umožní lepší integraci. V poslední
době se v několika evropských zemích objevily strukturální iniciativy zavedení povinných
úvodních kurzů pro migranty. Ve Švédsku je nyní pro všechny žadatele o azyl povinný úvodní
kurz o švédské společnosti12. V České republice byly zavedeny integrační kurzy "Vítejte v České
republice", organizované Ministerstvem vnitra, které mají pomoci státním příslušníkům
třetích zemí začít nový život v nové zemi, rychle se zorientovat v české společnosti, poznat svá
práva a povinnosti.13 Tyto kurzy se zaměřují také na seznámení se „základními hodnotami a
kulturou společnosti“, „životem ve Švédsku, švédskými normami a hodnotami“.
V tomto textu také tvrdíme, že migrační zkušenost je silně formována pohlavím a věkem,
protože hrají klíčovou roli v migrační zkušenosti člověka, a proto jsou to témata, která stavíme
na první místo.

1. Jazyková integrace
V této části bychom se rádi věnovali jazykovým kompetencím a integraci migrantů. Jazykové
vzdělávání je vnímáno jako hlavní výzva integrace migrantů. Integrace dospělých migrantů je
z jazykového hlediska klíčovým výchozím a zlomovým bodem pro jejich život v hostitelské
společnosti. 14 Nedostatečná jazyková vybavenost je překážkou pro navázání sociálních
kontaktů a navázání vztahů.
Příležitosti ke studiu nového jazyka je třeba přizpůsobit různým potřebám různých skupin
studentů s různou motivací, výchozími podmínkami a úrovní sebedůvěry.15 Pro plné využití
potenciálu každého migranta je třeba zajistit snazší přístup k jazykovým kurzům, protože
znalost místního jazyka může otevřít dveře, které není tak snadné otevřít.
Učitelce se daří ukázat studentům, jak pokračovat ve studiu samostatně mezi jednotlivými
hodinami.
Problémem, který migranti zmiňovali v našem pilotním výzkumu pro projekt COTW, je
dostupnost kurzů a vzdělávacích příležitostí pro dospělé. Migranti často pociťovali nedostatek

https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integrationof-migrants-and-refugees_9789264085350-en
11

12

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/sweden-compulsory-introduction-course-all-asylumseekers_en?lang=de
13
https://www.vitejtevcr.cz/en/vitejte-v-cr
14
https://basicskills.eu/capacity-building-series/ebsn-cbs-oer-on-policies-for-the-linguistic-integrationof-migrant-adults/
15
https://wol.iza.org/articles/what-drives-language-proficiency-of-immigrants/long
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cenově dostupných kurzů v nabídce. Za druhé, nabízené kurzy často nevyhovovaly jejich
nabitému životnímu a pracovnímu rozvrhu.

Dobrá praxe – Kurzy češtiny pro rodiče s dětmi
Od roku 2019 Centrum demokratického vzdělávání testovalo a spustilo nový koncept výuky
jazyků šitý na míru konkrétní sociální skupině migrantů. Jednalo se o aktivitu dopoledních
kurzů češtiny, které jsou inkluzivní pro osoby na rodičovské/mateřské dovolené. Poté, co se
objevila poptávka po takové aktivitě, se ukázalo, že skupinou, která má ztížený přístup a účast
na veřejných skupinových kurzech, jsou rodiče, kteří pečují o malé děti. Kurzy se osvědčily,
probíhaly v učebně propojené s herním koutkem, takže zatímco se účastníci účastnili výuky,
mohli být stále v kontaktu se svými dětmi, které si také hrály a komunikovaly s ostatními
dětmi.
Tento formát je však pro učitele náročnější, protože přítomnost dětí může působit jako rušivý
element v průběhu hodiny. Dynamika výuky byla jiná a bylo nutné, aby se učitel přizpůsobil
plánu hodiny a aktivitám. Jak uzavřela jedna z učitelek českého jazyka, Jana Klepková:
„Bylo to úžasné, protože jsem nejen učitelka, ale také matka a babička, takže jsem si na to
zvykla a také mě to osobně velmi potěšilo. Také se poznávají a děti reagovaly moc hezky, nikdo
neplakal a všechny děti si hezky hrály a poslouchaly nás. Takže v jednu chvíli, když jsem měla
na rukou chlapečka, u nohy jiného jsem vysvětlovala gramatiku. Myslím, že je to skvělá věc, a
dokonce jsem si všimla, že i děti tam občas opakují něco, co od nás slyšely. Také jsme na ně
reagovali, takže se zapojily, což bylo skvělé.“
Nakonec se ukázalo, že přítomnost dětí není rušivým elementem, ale sjednocujícím a
podpůrným aspektem, který utváří charakter učení.
Kurzy byly účastníky i zúčastněnými učiteli shledány jako úspěšné. Rodiče oceňovali bezpečný
prostor lekcí, kde mohli zůstat v přímém kontaktu se svými malými dětmi, které si zároveň
mohly vyzkoušet nové prostředí a socializovat se s ostatními dětmi. Rodiče cizinci mohou být
v nové zemi vystaveni zejména odcizení a osamělosti, a to byla pro mnohé z nich příležitost
nejen naučit se jazyk, ale také udržet si pohodu, setkat se a sblížit se s ostatními rodiči. Kurzy
byly nabízeny rovnoměrně, takže se do nich zapojili účastníci s migračním zázemím z různých
zemí a z různých sociálních prostředí (účastnili se jich znevýhodnění migranti a uprchlíci i
migranti-exulanti). Sdíleli zájem naučit se místní jazyk a zajistit svým dětem bezproblémový
život v nové zemi.
Mnoho současných jazykových kurzů zahrnuje také sociokulturní kontextové aspekty života v
dané zemi a života jejích obyvatel, což studenty motivuje a pomáhá jim poznat nejen jazyk,
ale také hostitelskou kulturu a společnost. Kromě toho je heterogenita jazykového původu
charakteristická pro mnoho skupin migrantů a uprchlíků, proto níže navrhujeme pořádat níže
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navržené kolektivní akce. Aktivity jsou vhodné pro různorodé skupiny studentů a zaměřují se
na metody a triky, jak učinit učení příjemným a efektivní.

Aktivita I – Jak si usnadnit učení jazyka?
Zde navrhujeme zaměřit se na pomoc žákům při samostudiu, neboť to je považováno za
klíčový prvek osvojování jazyka. Tato aktivita má migrantům pomoci a podpořit je v
samostudiu jako podpůrném nástroji k běžným kurzům, které navštěvují, nebo v situaci, kdy
nemají možnost či prostředky účastnit se běžných kurzů. Aktivita spočívá v seznámení
dospělých studentů cizích jazyků s existujícími bezplatnými nástroji a platformami
podporujícími studium daného jazyka.
Aktivitu lze realizovat jako workshop pro skupinu studentů nebo jako individuální konzultaci a
podporu. Zaměřuje se na možnosti využití bezplatných digitálních nástrojů a pomáhá žákům
seznámit se s nimi a způsoby jejich produktivního využití.
1. Na začátku sezení facilitátor zahájí diskusi, aby zjistil a zhodnotil, zda účastníci používají při
učení jazyka nebo konkrétně slovní zásoby nějaké aplikace.
2. Poté lze představit vybrané bezplatné platformy a způsoby jejich použití. Účastníci by se
měli aktivně zapojit a vyzkoušet si používání platforem na notebooku nebo mobilním telefonu,
aby zjistili, zda je některá z nich přitahuje a je užitečná. Navrhované platformy, které je možné
prozkoumat:
 memrise.com – bezplatná platforma zaměřená na procvičování a osvojení slovní
zásoby poutavou formou. Obsah vytvářejí uživatelé, kteří si mohou vytvářet i vlastní
soukromá cvičení. Jedná se o uživatelsky velmi přívětivé prostředí, se kterým se
mohou seznámit i studenti s nižšími digitálními dovednostmi. Začít se učit je
jednoduché a intuitivní16. Hlavní verze Memrise je zaměřena na studenty angličtiny,
ale v nabídce jsou i kurzy většiny evropských jazyků pro arabsky mluvící.


duolingo.com - další populární bezplatný e-learningový nástroj, který může být
doplňkem pro studenty různých úrovní.17



tipy na lokální stránky pro výuku místního jazyka - např. kurzy češtiny pro cizince18

Obecným cílem a dopadem této aktivity je: seznámit studenty s metodami kombinované
výuky, což znamená s různými bezplatnými platformami pro výuku jazyků, nástroji a dalším
online obsahem. Kromě rozvoje jazykových dovedností přispívá také k rozvoji a aktivnímu
využívání digitálních dovedností v každodenní praxi migrantů. Vyzkoušení výukových
16
17
18

https://www.wikihow.com/Learn-Languages-with-Memrise
https://www.duolingo.com/
https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html
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platforem a nástrojů může mít pro studenty význam, protože jim pomůže procvičit slovní
zásobu a podpoří samostudium.

Aktivita II – Workshop strategií k podpoře samostudia
Seminář o samostudiu určitého jazyka je tematickým nápadem souvisejícím s Aktivitou 1,
zaměřuje se také na posílení samostudia, konkrétně na povzbuzení studentů tím, že jim
poskytne nástroje k efektivnímu studiu. Učit se jazyk, zejména navštěvovat kurzy, se někdy
může zdát jako obrovská práce odtržená od skutečné životní reality. Navrhujeme zahrnout a
řešit tyto otázky související s motivací, efektivitou a procvičováním studenta mimo učebnu.


Tvorba plánu učení se jazyka - navigace studentů k vytvoření týdenního studijního
plánu včetně časového rozvrhu a materiálů. Přimět studenty, aby zvážili, zda je plán
náročný, ale zároveň pro ně dosažitelný a poutavý. Zde doporučujeme pracovat s
počátečním motivačním koučinkem - sdílení nápadů, jak vytrvat a držet se rutiny učení
jazyka, zůstat soustředěný a překonat počáteční obtíže.



Mluvit co nejvíce - sdílet nápady, jak hledat a vytvářet příležitosti ke konverzaci,
překonávat první řečové bariéry a nakonec posilovat své řečové dovednosti.



Zpříjemněte si proces učení - navrhněte a prodiskutujte možnosti, jak se s jazykem
seznámit, jako je sledování televize, poslech rádia a podcastů, sledování sociálních
médií, čtení základních textů a časopisů, recepty, zkoumání oblastí zájmu v místním
jazyce, hraní her.



Vizuální učení - diskuse možností, jak se jazykem obklopit. Mezi nápady mohou patřit:
samolepicí poznámky, kartičky, vytvoření sešitu se slovní zásobou, psaní deníku.



Odborník může také diskutovat o konkrétních a obecných tipech pro učení jazyka,
které mohou poskytnout širší kontext a porozumění učení.

Očekávané výstupy: Motivace studenta je podpořena vytvořením akčního plánu a zavedením
rutiny. Zlepšení psychické pohody a sebevědomí při produktivní podpoře běžného vyučování.

2. My a oni: potkejme se společně
Odborníci z praxe mohou organizovat a zahajovat neformální sdílené vzdělávací akce a aktivity
zaměřené na podporu migrantů a místních komunit. V naší projektové zprávě se ukázalo, že
může být náročné získat síť účastníků pro nové aktivity a iniciativy. Navrhujeme proto
doplňkovou strategii, která migranty seznámí s existujícími místními akcemi.
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Aktivita III – Co dělat ve svém okolí
V rámci této aktivity doporučujeme uspořádat krátké setkání, na kterém budou migranti
informováni a budou jim poskytnuty informace o místním dění, protože lidé v přechodovém
období často nemají dostatečné znalosti o dostupných příležitostech. Poskytování příležitostí
k setkávání migrantů s členy místní komunity může podpořit vzájemné porozumění a iniciovat
učení se novým věcem a posílit schopnosti.
1. Aktivita může začít úvodní diskusí o tom, jak účastníci trávili volný čas ve svých zemích
původu. Facilitátor tak získá znalosti o zázemí a potřebách účastníků, což mu pomůže vést
sezení více na míru a pomoci jim najít způsoby, jak jejich dovednosti a zájmy využít.
2. To zahrnuje sdílení zdrojů, kde lze najít a vyzkoušet komunitní a volnočasové aktivity, které
lze navštěvovat v okolí. To může zahrnovat: navrhování zdrojů, kde se lze informovat o
místních akcích, volnočasových aktivitách, bezplatných kulturních akcích, festivalech atd.
Mnoho migrantů může mít zvláštní dovednosti, které mohou být pro místní komunitu
přínosem, pokud je využijí například v dobrovolnické práci. Zapojení se může pomoci rozvíjet
sociální dovednosti a sebevědomí, pomoci migrantům cítit se v neznámém prostředí jako
doma, ale také ukázat "místním" komunitám výhody, které mohou nově příchozí přinést.
2. Informovat účastníky o místních komunitních organizacích migrantů - ty mohou hrát
důležitou roli při vytváření vazeb mezi migranty a širší komunitou. Tyto organizace mohou
uprchlíkům poskytnout podporu a rady sdílené lidmi ze stejné země původu.
3. Navrhněte různé oblasti činností:





sportovní akce
místní obecní slavnosti, průvody, jarmarky, bleší trhy.
místní knihovny a jejich služby
zájmová sdružení a kluby

3. Ženy v akci
Přístupy a strategie pro řízení migrace jsou často vyvíjeny bez zohlednění genderu a s ním
spojených rozdílných zkušeností a potřeb. Iniciativy na posílení postavení žen a dívek, na
zlepšení přístupu ke vzdělání jsou při úvahách o integraci a nerovnostech důležité.
V některých komunitách kulturní postoje a chování brání ženám v plnohodnotném zapojení
do společnosti, mají tendenci k obtížnějšímu přístupu ke vzdělávání a jsou znevýhodněny na
trhu práce. Je nezbytné zajistit, aby migrantky a uprchlice měly rovný přístup ke všem
potřebným službám, vzdělávání, trhu práce a možnostem sociální integrace, přestože jsou
zaměstnány péčí o děti.
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Dobrá praxe – Integrace socializací v klubu pro rodiče s dětmi
Centrum demokratického vzdělávání v Praze pořádá pravidelný program zaměřený na ženy a
péči o děti, který sdružuje rodiče (převážně ženy) z různých prostředí a dává jim příležitost
procvičovat češtinu, vzájemně se stýkat a integrovat do místního života. Aktivity a probíraná
témata jsou flexibilní a přizpůsobené potřebám žen a dětí. Setkání také podporují porozumění
mezi různými komunitami, a protože ženy pravidelně přivádějí i své malé děti, pomáhají také
dosáhnout skutečné sociální integrace již v nejranější fázi. Účastnice časem získaly
sebedůvěru, aby se mohly plněji zapojit do komunity, v níž žijí, najít si přátele a být
spokojenější ve své každodenní realitě.

4. Jsi to, co jíš
Jedním ze způsobů podpory soudržnosti může být organizování aktivit, při nichž se setkávají
lidé z různých prostředí, například prostřednictvím vaření jídla. Cílem této části je představit
kulinární kulturu jako nástroj sociálního začleňování znevýhodněných skupin ve společnosti.
Očekávaným výsledkem je povzbudit migranty a místní obyvatele všech věkových kategorií a
prostředí, aby se naučili novým věcem a technikám a měli z toho mnohostranný prospěch díky
vzájemnému setkávání a rozvoji nových dovedností. Poskytování příležitostí k setkávání
migrantů a uprchlíků s členy místní komunity přispívá a podporuje vzájemné porozumění. To
může zahrnovat formální i neformální setkání, jako jsou například kulturní, sportovní nebo
společenské akce.
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Aktivita IV - Návrh kulinárního workshopu
Tato aktivita je převzata z komunitního projektu realizovaného Centrem demokratického
vzdělávání a spočívá v přípravě plánu na uspořádání kulinářského workshopu migrantem.
Workshop vede migrant s pomocí facilitátora. Myšlenka klade důraz na jednání a aktivní
zapojení migranta, který se aktivity nejen účastní, ale samostatně ji plánuje (a případně v
budoucnu vede) s pomocí facilitátora. Motivací je připravit plán realizace workshopu pro
širokou veřejnost, a podpořit tak vytvoření otevřeného prostoru pro mezikulturní dialog mezi
migranty a místními obyvateli.
1. Facilitátor se sejde s účastníkem, který připravuje program kulinářského workshopu, aby s
ním probral jeho představu o průběhu a obsahu akce. Klíčovou myšlenkou je, že se účastník
účastní samostatného rozhodovacího procesu s případnou asistencí. Aktivita může probíhat
jako skupinové sezení, kdy účastníci pod dohledem facilitátora vytváří vlastní návrhy. Může
mít také podobu individuálního sezení, kdy se facilitátor setká s jedním účastníkem.
2. Management akce - účastník zváží, jaký bude průběh a kroky jeho workshopu a kolik času
mu zaberou, vytvoří si seznam úkolů a časový plán.
3. Příprava receptů - sepsání seznamu jídel, která by účastník rád představil a uvařil společně
s návštěvníky.
4. Organizace - příprava scénáře akce, jak účastníkům akci představí, co jim vysvětlí a o čem
bude diskutovat o svém příběhu, zemi původu, vybraných receptech.
Celkovým cílem a dopadem této aktivity je: plánování produkce vlastní akce má podpořit
migranty v aktivitě, procvičování místního jazyka pro účely veřejného vystupování, získávání a
procvičování nových dovedností v oblasti řízení akcí a spolupráce. Očekávanými výstupy
aktivity jsou: plán a časový harmonogram akce, seznam jídel a receptů, návrh úvodního
ústního představení.
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5. Napříč hranicemi kultur a věku: Propojování
migrantů a seniorů
Senioři a mezigenerační koheze
V současné společnosti jsou migranti i senioři považováni za znevýhodněné skupiny, proto
existuje mnoho aktivit a programů věnovaných jim a jejich sociální a komunitní angažovanosti
a aktivizaci. Obě skupiny se mohou potýkat s izolací, a proto vzniká mnoho projektů a iniciativ,
jako např. Evropský projekt Senior Volunteers for Migrant Integration nebo projekt Silver
Service 19 . Jsou příkladem toho, že senioři mohou podporovat integraci migrantů a zůstat
aktivní ve společnosti.
Stárnutí populace je novým fenoménem - podíl osob starších 80 let se mezi lety 2001 a 2020
téměř zdvojnásobil.20
Vzhledem k tomu, že počet starších lidí v evropských zemích roste, studie ukazují, že
osamělost je pro seniory stále větším zdravotním problémem 21 . Starší lidé i migranti jsou
ohroženi osamělostí a komunitní intervence mohou pomoci snížit osamělost všech starších
dospělých v dané komunitě.
Například ve Švédsku vznikla iniciativa na propojení migrantů a důchodců v oblasti bydlení,
když město Helsingborg vytvořilo unikátní projekt bydlení, kde vedle sebe žijí důchodci a
migranti.22
Ve střední Itálii proběhla zajímavá iniciativa, která spojila migranty a starší obyvatele. Setkávali
se každý týden, trávili spolu čas a sdíleli zkušenosti, příběhy a kulinářské recepty. 23
Leitmotivem projektu byla podpora integrace a boj proti předsudkům.
Starší občané jsou považováni za náchylné k dezinformacím a falešným zprávám o migraci,
proto jsou aktivity kultivující vztahy mezi migranty a staršími členy evropské společnosti
považovány za klíčový prvek budování mostů mezi nově příchozími a místními obyvateli.
Podobné aktivity se snaží zvýšit propojenost a udržet aktivní účast a zvýšit začlenění obou
skupin do současných společností. Druhým dopadem/přínosem je tedy zvýšení povědomí o
objemu falešných nebo zavádějících obrazů "těch druhých".
Zároveň migranti a uprchlíci zanechávají v novém místě svou stopu, ať už tím, že doplňují
chybějící kvalifikace, poskytují péči, vytvářejí zvýšenou poptávku po veřejných službách nebo
přinášejí do komunit nové a rozmanité kulturní perspektivy.
19

https://www.seniors4migrants.eu
https://silverserviceproject.eu/en/
20
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/demography/bloc-1c.html?lang=en
21
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30142-9/fulltext
22
https://www.dw.com/en/swedish-town-to-integrate-refugees-by-housing-them-with-pensioners/a5162396
23
https://www.infomigrants.net/en/post/16460/migrants-meet-seniors-in-jesi-italy-as-part-ofintegration-project
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Dobrá praxe – Migranti si povídají se seniory
Tým pražského Centra demokratického vzdělávání realizoval pravidelnou projektovou aktivitu
zaměřenou na propojení migrantů a starších občanů. Aktivita spočívala v uspořádání setkání
skupiny seniorů a jednoho migranta. To se obvykle konalo v instituci, kde jsou senioři
organizováni, jako jsou domovy důchodců, kluby seniorů, svazy nebo místní komunitní centra.
V těchto místech se konají různé volnočasové, vzdělávací a kulturní aktivity, jako jsou
workshopy, kurzy, komunitní setkání, konzultace a přednášky. Právě zde se schází mnoho
českých seniorů, kteří se zde setkávají, socializují, učí se novým věcem a tráví svůj volný čas.
Takováto komunitní místa pomáhají předcházet odloučení a odcizení lidí v postproduktivním
věku.
Vybranému migrantovi žijícímu v ČR byla nabídnuta možnost navštívit seniory v daném místě
a uspořádat akci o zemi svého původu. Před uskutečněním akce migrant spolupracoval s
facilitátorem Centra na plánování programu akce. To obvykle zahrnovalo návrh struktury
obsahu, vytvoření prezentace v PowerPointu s obrazovými materiály týkajícími se dané země
původu. Během toho si účastník migrant za asistence facilitátora také procvičoval a využíval
své digitální dovednosti, jako je práce s notebookem, stahování fotografií, vytváření
prezentace, psaní krátkých textů apod. Vytvářel také narativní obsah svého ústního projevu v
češtině se zaměřením na novou slovní zásobu a gramatickou problematiku. Účastníkovi byly
poskytnuty rady ohledně specifik, jak oslovit cílovou skupinu seniorské komunity a možných
reakcí. Celkově mohl migrant/ka během přípravné fáze získat sebedůvěru a seberealizaci a
zároveň si procvičit různé užitečné dovednosti a vytvořit něco podle svých představ a přání.
Během akce účastník debatoval s lidmi v seniorském věku, odpovídal na jejich otázky týkající
se země původu, zkušeností s migrací a současného života v ČR. Zároveň se migrant seznámil
a poznal místní seniory, procvičil si českou konverzaci a poznal názory a problémy účastníků.
Obě skupiny, migranti i senioři, měly z těchto akcí vzájemný prospěch. Pro migranty byla tato
aktivita často první příležitostí, jak si vyzkoušet veřejné vystupování a prohloubit kontakt s
místními seniory. Ukázalo se, že tato aktivita úspěšně přispívá k mezikulturním interakcím a
porozumění a budování kapacit obou skupin. Migranti měli obecně uspokojivé pocity posílení
a motivace díky posílení a procvičení nových dovedností a získání nových kompetencí a
zkušeností, které by mohly být cenné i v jejich osobním životě a na trhu práce. Klíčovým
prvkem byla skutečnost, že aktivita probíhala samostatně, pouze s podpůrnou asistencí
facilitátora v přípravné fázi a při samotné realizaci.
Podobnou vzdělávací činnost provozuje i Organizace pro pomoc uprchlíkům v Praze, která se
však zaměřuje na různé venkovské regiony v ČR, kde je běžná populace a senioři více zasaženi
předsudky a nízkým interkulturním povědomím. Migranta doprovází lektor, který účastníky z
řad seniorů seznamuje s fakty o cizincích a migraci v ČR s přihlédnutím ke kontextu příběhu
konkrétního migranta. Senioři se zde dozvídají nové věci a relevantní informace o aktuální
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problematice migrace a navíc získají přímou osobní zkušenost s poznáním migranta žijícího v
lokalitě.
Zatímco se migranti a senioři setkávají, aby se od sebe navzájem učili a aktivně sdíleli svůj
volný čas, nabízí se zapojit interaktivní obsah. Jak dokazuje report našeho projektu24, migranti
mají často různé koníčky a zajímavé dovednosti spojené s jejich zemí původu. Mnoho
migrantek s nízkou kvalifikací uvedlo, že se zajímají o háčkování, pletení a šití.
Podobné aktivity pomáhají aktivizovat migranty i seniory a obě strany mají ze společných akcí
prospěch, což podporuje sociální vazby a pocit sounáležitosti všech účastníků. Aktivní účastí
na vytváření akcí pro seniory získávají migranti pocit úspěchu, úspěchu a naplnění tím, že
pozitivně přispívají v nové společnosti. Mohou také rozšířit své sociální sítě tím, že se blíže
setkají se specifickou skupinou místních obyvatel.
Společně strávený čas se seniory může pomoci migrantům získat důvěru prostřednictvím
pozitivních interakcí25 a následně být zmocněn.

Vzhledem k tomu, že senioři jsou ve společnosti skupinou, která je často vystavena
dezinformacím a fake news o různých tématech, včetně informací o migrantech a uprchlících,
je budování mostů mezi migranty a místními komunitami seniorů relevantním a aktuálním
modelem budování komunity. Během výše uvedené aktivity se senioři setkali s cizincem žijícím
v ČR a dozvěděli se o jeho příběhu, zemi původu a výzvách, kterým čelí při životě v nové zemi.
To přispělo k prevenci dezinformací a xenofobních postojů v této části společnosti, neboť
osobní zkušenost a poznání setkání s migrantem se ukazuje jako významné řešení.

https://www.cotw-erasmus.com/news/state-of-the-art-report/
https://www.coe.int/t/democracy/migration/Source/migration/EnglishMigrantBelongingWeb.pdf
str. 14
24
25
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Dosah a evaluace
Pokud jde o rozvoj základních dovedností, značná část studentů, kteří nejvíce potřebují zvýšit
úroveň svých základních dovedností, nebude vyhledávat vzdělávací aktivity, které jsou
organizovány. Je tedy zásadní pokusit se oslovit různé skupiny migrantů a podpořit jejich
motivaci. Pro zlepšení realizace projektů a zajištění žádoucích výsledků aktivit je důležité
začlenit monitorování i evaluační hodnocení do všech fází navrhování, realizace i finalizace
aktivit.
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Kapitola II – Digitální dovednosti
Následující kapitola příručky COTW se zaměřuje na to, jak využít ICT k usnadnění práce
odborníků pracujících s migranty. Dále kapitola obsahuje tipy, příklady a cvičení pro zvýšení
digitálních dovedností v rámci skupiny migrantů. Obsah kapitoly je zaměřen především na
osoby, které nemají základní dovednosti v oblasti ICT, ale mnoho cvičení a aktivit je možné
přizpůsobit tak, aby vyhovovaly i osobám, které mají již pokročilejší znalosti. Na konci kapitoly
jsou odkazy na užitečné aktivity pouze pro pokročilé.
Cíle kapitoly II jsou tedy:
 ukázat, jak je důležité mít dobré znalosti v oblasti informačních a komunikačních
technologií, aby bylo možné se vyrovnat s rostoucí digitální společností
 poskytnout profesionálům užitečné nástroje v oblasti ICT, které například zpřehlední
informace a zjednoduší interakci
 poskytnout odborníkům smysluplná cvičení, která pomohou zvýšit digitální
kompetence.

Význam znalostí v oblasti digitálních dovedností (ICT)
Dnešní společnost vyžaduje vysokou úroveň znalostí a dovedností v oblasti ICT (informační a
komunikační technologie). Je to nezbytné v neustále se měnícím prostředí, kde hledání
zaměstnání, podávání žádostí o vzdělávací program nebo bydlení, vyřizování bankovních
záležitostí atd. vyžaduje, abychom se pohybovali na různých digitálních platformách. Dnes
neexistuje zaměstnání, které by nevyžadovalo minimální znalosti digitálních dovedností.
Každý musí umět používat počítač, aby zvládl alespoň minimum úkonů. Digitální
negramotnost má negativní vliv na to, aby se jednotlivci stali soběstačnými občany, protože
jim s největší pravděpodobností zabrání vydělávat si na živobytí a přispívat k hospodářskému
růstu společnosti. Dovednosti a znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií
jsou proto rozhodující pro zvýšení zaměstnatelnosti jednotlivců a pro ekonomiku společnosti
obecně.
Oficiální stránky Evropské unie potvrzují potřebu digitálních dovedností a kompetencí.
Digitální kompetence jsou žádané více než kdy jindy a digitální řešení ovlivňují téměř každý
aspekt našeho každodenního života.
Více než 90 % odborných pracovních pozic v Evropě vyžaduje základní úroveň digitálních
znalostí, stejně jako základní gramotnost a numerické dovednosti. Současně 80 milionů
Evropanů nepoužívá internet, protože je pro ně koupě počítače příliš drahá nebo je pro ně
používání internetu příliš obtížné, zatímco jiní si myslí, že digitální připojení není relevantní.
Přibližně 42 % Evropanů nemá základní digitální dovednosti, z toho 37 % pracujících. 1
Digitální vyloučení je stále častějším jevem a stává se součástí celkového problému vyloučení.
Vyloučení znamená zhoršení celé životní situace, jako je špatný zdravotní stav, nízké
celoživotní příjmy a zvýšené riziko marginalizace. Mnoho osob je v současné době sociálně
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vyloučeno z několika důvodů, jako je nízký příjem a vzdělání, lokalita, kultura důvěra a úroveň
důvěry nebo různá postižení 26
Podle National Digital Inclusion Alliance, existuje rozdíl mezi digitální rovností a digitálním
začleněním:27
„Digitální rovnost je stav, kdy všichni jednotlivci a komunity mají k dispozici informační
technologie potřebné pro plnou účast v naší společnosti, demokracii a ekonomice. Digitální
rovnost je nezbytná pro občanskou a kulturní účast, zaměstnanost, celoživotní vzdělávání a
přístup k základním službám.“
Evropská unie vypracovala řadu politik a iniciativ, jejichž cílem je zvýšit digitální dovednosti jak
u zaměstnanců, tak u spotřebitelů. EU investuje do programů, jejichž cílem je vyškolit
Evropany a rozšířit zásobu talentů v Evropě, abychom si mohli být jisti svou budoucností v
digitálním světě.
Více informací na:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-and-jobs
Souvislost mezi sociálním a digitálním vyloučením potvrdily různé celosvětové výzkumy. U
osob s nižší úrovní vzdělání, příjmu a zdraví je méně pravděpodobné, že budou používat
informační a komunikační technologie. Snížením digitálního vyloučení budou mít tito jedinci
přístup ke stejným informacím týkajícím se vzdělávání, zdraví a společenských otázek. Z
dlouhodobého hlediska bude rostoucí využívání ICT znamenat snížení vyloučení.
Švédská národní agentura pro vzdělávání uvádí, že používáním digitálních nástrojů ve výuce
můžete jako učitelé zlepšit podmínky žáků při učení. Studenti si také odnesou digitální
dovednosti do dalšího studia a pracovního života.28
Učební osnovy pro vzdělávání dospělých rovněž poukazují na význam znalostí v oblasti
informačních a komunikačních technologií:
"Ve stále digitalizovanější společnosti musí vzdělávání dospělých přispívat také k rozvoji
digitálních dovedností studentů. Vzdělávání musí přispívat k tomu, aby všichni studenti
rozvíjeli porozumění tomu, jak digitalizace ovlivňuje rozvoj jednotlivce a společnosti. Všichni
studenti by měli mít možnost rozvíjet své schopnosti využívat digitální technologie. Musí mít
také možnost rozvíjet kritický a zodpovědný přístup k digitálním technologiím a být schopni
vidět příležitosti a porozumět a vyhodnocovat informace. Prostřednictvím těchto znalostí a
postojů spojených s digitálními kompetencemi, podnikavostí a inovačním myšlením studenti
rozvíjejí schopnosti, které jsou důležité jak v pracovním a společenském životě, tak i v dalším
studiu.”29

26
27

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-inclusion
https://www.digitalinclusion.org/

28

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandraresfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-lvux12-forvuxenutbildningen
29
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandraresfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandraresfi
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Švédská autorka, lektorka a učitelka Ivana Eklund má dlouholeté zkušenosti s prací s ICT,
vývojem materiálů a vzděláváním odborníků. Podle jejích výzkumů je důležité mít na paměti,
že naší cílovou skupinou jsou dospělí, a proto musí být obsah výuky (rozvíjení) digitálních
kompetencí pro dospělé relevantní a užitečný a že se bude pohybovat v oblastech
každodenního života, společenského života, pracovního života a studia. Jednotlivci potřebují
rozvíjet digitální dovednosti, aby byli schopni vyhledávat a zpracovávat informace, pracovat s
textovými editory, posílat a přijímat e-maily, provádět rezervace na internetu, hledat práci,
najít si obživu atd.30

Tipy na užitečné nástroje pro profesionály
MS Forms
Jednou z aktivit pro profesionály je použití nástroje FORMS, který je součástí služby Office 365.
FORMS lze použít pro hodnocení, průzkumy, kvízy atd. FORMS může být dobrým nástrojem
pro měření předchozích znalostí a získání informací o tom, na jaké úrovni se daný jedinec
nachází.
Jak pracovat ve FORMS:
https://www.chorus.co/resources/news/a-beginner-s-guide-to-microsoft-forms
Quizlet
Quizlet je herní nástroj pro jazykovou výuku, testovací nástroj a kvíz. Jelikož se jedná o tzv.
škálový nástroj, můžete obsah a úroveň obtížnosti přizpůsobit potřebám svých studentů. V
Quizletu je zabudováno několik různých her/aktivit a také test s vyhodnocením, ale aby
fungovaly, musíte zadat slovíčka, pojmy nebo fráze, které chcete, aby si studenti procvičili.
Ke každému slovu/frázi musíte také uvést definici, a to buď formou slovního popisu, nebo
obrázku. V aplikaci Quizlet je k dispozici banka obrázků, ale můžete nahrát i své vlastní
obrázky.
Quizlet je vzdělávací digitální nástroj, který je skvělým zdrojem pro učení jednotlivců. Quizlet
je rozmanitý nástroj pro učení slovíček, frází a gramatiky. Quizlet je interaktivní,
multimodální, přizpůsobivý a provádí automatická vyhodnocení.
Jakmile si vytvoříte vlastní účet Quizlet, můžete také začít vyhledávat hotové hry a slovníky
jiných lidí, ukládat je a používat. Quizlet v tomto funguje stejným způsobem jako například
Kahoot.
https://quizlet.com/latest

https://www.andrasprak.su.se/sfi-vuxenutbildning/om-eleverna-ska-kunna-utveckla-sin-digitalakompetens-m%C3%A5ste-l%C3%A4rarna-f%C3%A5-r%C3%A4tt-f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar1.443470
30
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Jak pracovat na rozvoji digitálních dovedností s negramotnými
An interview with a teacher, Anette Carlson, who has had many years of experience working
with illiterates. The interview focuses on how to work with digital skills with the target group
illiterates.

Anette Carlson –
lektorka ve Vetlanda
Lärcentrum

1. Co je nejtěžší na výuce digitálních dovedností?
Nejtěžší je být dostatečně jasný. Výuka musí být obsahově bohatá, ale velmi jednoduchá s
malými krůčky. Vzhledem k tomu, že máte před sebou jedince, kde písmena neznamenají vůbec
nic, musíte se vyhnout dlouhým a složeným slovům a zachovat to velmi jednoduché.
Negramotní mají často krátkou pracovní paměť, pokud jde o teoretické prvky, a proto je
důležité pracovat v krátkých blocích a průběžně je procvičovat. Čas od času také naučené
zapomínají.
2. Jaké existují překážky?
Hlavní překážkou je dostupnost digitálního vybavení a náklady na internetové připojení.
Mnoho jednotlivců nemá finanční prostředky na to, aby si tyto služby zaplatili. Další překážkou
pro negramotného člověka je orientace a třídění všech digitálních informací, jako jsou soubory
cookie, reklamy a další. Schválit soubor cookie a vědět, které tlačítko stisknout, je velký krok k
tomu, aby se člověk naučil číst, když neumí číst. Navíc je třeba počítat se všemi kliknutími na
počítači, než se dostanete do správného programu nebo na správnou webovou stránku.
Nedokážou ani vyfiltrovat, co je důležité a co ne. Kritika zdrojů je pro ně velmi obtížná.
3. Jak začít s člověkem, který dosud neměl žádné znalosti v oblasti digitálních kompetencí?
- Při individuální výuce musíte sedět vedle jednotlivce a názorně mu ukazovat jeden krok za
druhým. Každý dokončený krok si musí dotyčný sám vyzkoušet. Je důležité, abyste práci
nedělali za ně. Neklikejte na správnou klávesu, protože se musí učit praxí.
- Používejte obrazovou podporu s krátkým prostým textem, jednoduché a krátké pokyny.
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- Dohlížejte na jednotlivce a podporujte ho
- Začínáme jednoduchými kroky, jako je zavírání a otevírání víka počítače. Poté pokračujeme
stisknutím tlačítka zapnutí atd.
- Teorie a praxe musí být v souladu. Každý krok, kterým procházíme, musí mít žák možnost
vyzkoušet si sám, musí jít o paralelní proces.
- Ukažte aplikaci, která může být pro jednotlivce užitečná, například aplikaci pro výuku jazyků.
Je důležité vyvolat v jedinci zájem a zvědavost, aby se chtěl naučit něco nového.
- U dospělého člověka je důležité vytvořit zájem, který může něco přidat do jeho každodenního
života.
- Je důležité, aby se jedinec cítil pohodlně s jedním krokem, než zavede další krok.
- Ukazujte jen to nejužitečnější
4. Jaké jsou klíčové faktory úspěchu?
- Je důležité zmapovat jejich současné znalosti, abyste mohli začít na správné úrovni
- Neustále jedince povzbuzujte a mějte na něj/ni vysoká očekávání. Každý má schopnost se učit.
- Být klidný a trpělivý. Neustále opakovat a dát jednotlivci čas, který potřebuje.
- Pracovat s obrazovou podporou.
- Většina lidí má mobilní telefon, se kterým se cítí dobře. Začněte s funkcemi a využitím
mobilního telefonu, které jim mohou pomoci v každodenním životě.

Zjednodušení informací pomocí obrázků
V našem nejbližším okolí najdeme mnoho oblastí, které jsou vybaveny obrazovou podporou.
V dopravě najdeme značky, které nás navigují při jízdě, v nemocnicích najdeme symbol lékárny
nebo toalet, podobně v restauracích, na letištích atd.
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Práce s obrazovou podporou při výuce v druhém jazyce má mnoho výhod. Zejména pro
jedince, kteří jsou negramotní nebo mají kratší školní docházku. Obrazovou oporu lze také
využít v mnoha různých kontextech, nejen při výuce jazyků. Lze ji využít například k objasnění
informací o společnosti a informací od úřadů, což může jedincům usnadnit každodenní život.
Obrázky lze použít k posílení toho, co se říká. Použití obrázků jako doplňku mluveného slova
může poskytnout jak jistotu, tak i pochopení kontextu. Obrázky lze použít také při rozhovorech,
kde je přítomen tlumočník, jako dodatečnou podporu.
Výhody použití obrazové podpory:
 Na rozdíl od řeči, která je pomíjivá a zmizí, jakmile je vyslovena, obrazová podpora
zůstává.
 Obrazová podpora může poskytnout čas na interpretaci jazyků.
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26









Obrazová podpora může pomoci připravit se na změny a přechody.
Obrazová podpora může lidem pomoci pochopit, co máte na mysli.
Obrazová podpora pomáhá všem jedincům.
Obrazová podpora může pomoci jednotlivcům, aby byli nezávislí
Obrazová podpora je fluidní mezi různými místy a lidmi.
Obrazová podpora není hodnotící.
Obrazová podpora může pomoci snížit stres a úzkost.32

Obrazová podpora může být také důležitým nástrojem na pracovištích pro objasnění úkolů
osobám, které nemají dostatečné jazykové znalosti nebo mají potíže s komunikací. Kromě
toho mohou obrazovou podporu využívat například pracovníci ve zdravotnictví, sociálních
službách nebo jiných komunitních službách.
V článku na stránkách www.suntarbetsliv.se si můžeme přečíst, jak porodní asistentka využívá
obrazovou podporu k usnadnění komunikace s pacienty, kteří nemluví švédsky. Podle porodní
asistentky použití obrazové podpory klade důraz na větší porozumění a větší účast při práci.
Používání obrazové podpory usnadňuje práci při péči a zvyšuje bezpečnost pacientů i
personálu.
„Porod se přeci nedá naplánovat, a pokud nemáme čas sehnat tlumočníka, musíme si v
počáteční fázi poradit, jak nejlépe umíme. V nejlepším případě jsou tu příbuzní, kteří umí trochu
švédsky, nebo kolegyně, která mluví stejným jazykem, říká a dodává, že hodně dochází
k použití řeči těla.”
Porodní asistentka říká, že nově příchozí ženy mají často potíže s pojmenováním částí těla a
především nejsou zvyklé mluvit o svém těle. Říká také, že když ženy začnou pociťovat bolest,
může to v nich vyvolat trauma, kterým si dříve prošly. Komunikace je pak mnohem snazší,
pokud mohou ukázat na obrázek a vysvětlit, kde je bolest nebo co potřebují. Pomocí obrázků
„mohu snížit úzkost tím, že pacienta připravím na to, co se stane. Mohu posílit to, co chci říci,
a zároveň ukázat, že se všemi pracujeme stejně, říká porodní asistentka. To vše pomáhá
snižovat stres a vytvářet klidnější a bezpečnější pracovní prostředí pro zdravotnický
personál.“ 33

32

https://pedagog.malmo.se/2017/06/27/varfor-visuellt-stod/

33

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/kommunikation/bildstod-skapar-trygghet-for-barnmorskorna/
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Aktivita I: Mapovací model k ověření úrovně digitálních
dovedností a potřeb
Cíl: Identifikace znalostí jednotlivců v rámci ICT.
Délka trvání: 30 min – 1 hodina
Pomůcky: Vyplněný ICT model/dotazník
V této části představíme modely, který lze použít k vyhodnocení znalostí jednotlivce v oblasti
ICT a toho, co potřebuje rozvíjet. Modely lze snadno aplikovat i na jiné programy a operační
systémy. První model je určen pro jedince, kteří jsou gramotní a mají základní dovednosti v
oblasti ICT, a druhý model pro negramotné, kteří jsou v oblasti ICT začátečníky. Oba modely
využívají obrazovou podporu pro zjednodušení jak pro jednotlivce, tak pro profesionály.
Model je navržen jako pomůcka pro odborníky i pro studenty. Jako odborník vyplníte ICT
dotazník s tím, co podle vás musí být daný jedinec v určité situaci schopen udělat. Může jít o
školu, práci a další sociální kontexty. Kontrolní seznam má sloužit jako podklad pro diskusi s
jedincem, kdy je snadné pochopit, čeho musí dosáhnout, aby určitou situaci zvládl. V diskusi s
jedincem se vyjasní, kde se nyní nachází a co se musí naučit, aby mohl rozvíjet další znalosti v
oblasti ICT.
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Model I
ICT – dotazník
Jméno: _______________
Datum: _______________
Mám znalosti:
Office 365
Přihlášení do služby Office 365 prostřednictvím XXXX
Přihlášení do TEAMS skrze XXXX
Stažení aplikace TEAMS do počítače

Digitální komunikace
Čtení a posílání emailů v Outlooku 365 a přikládání příloh
Zobrazení sdílených dokumentů

Word
Sdílení dokumentů
Vkládání tabulek, obrázků a textu
Vložení číslování a záhlaví

PowerPoint
Příprava powerpointové prezentace během prezentování
Sdílení powerpointové prezentace
Zoom
Otevření odkazu
Vstup a opuštění setkání
Posílání zpráv v Zoomu
29

Kritika zdrojů, mediální gramotnost, fake news
Přikládání pozornosti tomu, odkud informace pocházejí a kdo je jejich autorem.
Porovnávání informací
Interpretace informací
Schopnost rozlišovat mezi zdrojovými webovými stránkami a pochybnými weby
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Model II
ICT – dotazník
JSEM SCHOPEN:
Zapnout a vypnout počítač

Ovládat pravé a levé kliknutí myší

Používat velká a malá písmena na klávesnici

Otevřít prohlížeče

Vyhledávat v Googlu

Otevřít a vyhledávat obsah na Youtube

Posílat SMS ze svého mobilního telefonu

Posílat emaily ze svého mobilního telefonu

Používat bankovního ID
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ICT – znalostní stupně
Schodiště znalostí, které shrnuje, co by se měli jednotlivci naučit a kdy by se to měli naučit.
Důležité je, aby učení probíhalo postupně krok za krokem a aby účastník další stupeň nezačínal
dříve, než budou osvojeny znalosti z prvního stupně. Znalostní schody ICT pomáhají jednotlivci
i odborníkovi představit si jednotlivé úrovně znalostí. Stupně znalostí ICT lze použít na různých
úrovních a přizpůsobit je nedostatečným znalostem jednotlivce. Níže uvedený příklad ukazuje
stupně pro ICT-začátečníka bez předchozích znalostí.

Aktivita II Evaluace počítačových dovedností u začátečníků
pomocí použití ICT znalostních stupňů
Cíl: Zjištění znalostí jednotlivců v oblasti ICT.
Doba trvání: Každé sezení trvá 1-2 hodiny, počet sezení závisí na individuálním vývoji jedince.
Pomůcky: tužka a papír
Před zahájením aktivity rozdejte účastníkům schody s úrovněmi ICT a vysvětlete jim, co
jednotlivé schody/úrovně obsahují. Je velmi důležité, aby účastníci pochopili, že první sezení
se bude týkat prvního stupně.
1. Prvním krokem je shromáždění skupiny a brainstorming o tom, jaké znalosti již ve skupině
existují. Rozdělte skupinu na menší skupiny a rozdejte jim papír a tužku. Jednotlivci ve skupině
nyní popíší a prodiskutují, jak se přihlašují k počítači.
2. Shromážděte odpovědi všech skupin a napište je na tabuli nebo větší papír. Nejdůležitější
je odpovědi vizualizovat.
3. Po prodiskutování odpovědí se jednotlivci rozdělí do nových skupin podle toho, jaké mají
předchozí znalosti. Ve větší skupině je dost pravděpodobné, že někdo má znalosti nebo
zkušenosti s přihlašováním k počítači. Využijte znalostí této osoby, abyste pomohli ostatním.
V nejlepším případě mluví stejným jazykem, což začátečníkovi usnadňuje vstřebávání nových
znalostí.
4. Ve čtvrtém kroku je třeba, aby se účastník posadil k počítači. Nyní začíná práce na tom, aby
se jedinec naučil přihlásit k počítači. Je důležité, aby jedinec mohl začít na úrovni, na které se
nachází. V tomto kroku je zapotřebí jasných instrukcí a s výhodou pomoci rodilých mluvčích.
Každý krok v ICT - schody musí trvat určitou dobu a další krok nelze zahájit, dokud se účastník
nedokáže přihlásit.
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5. Po každém sezení se provede menší hodnocení. Jaké zkušenosti si jedinec z tohoto sezení
odnesl? Může ukázat, jak se přihlašuje? Ukažte to příteli nebo jiné osobě. Potřebuje osoba
více sezení, aby dokončila první krok? K vyhodnocení sezení můžete s výhodou použít nástroj
FORMS.
6. Individuální nebo skupinové rozhovory o dalším postupu po schodech. Je důležité si
představit, na kterém schodu/úrovni se jedinec nachází, a proto může být dobré první schod
přeškrtnout, než jedinec začne další schod.
7. Zkontrolujte, že všichni jsou schopni spustit počítač a začněte další sezení. Několikeré
opakování různých kroků je faktorem úspěchu. Poté můžete začít pracovat stejným způsobem
s druhou úrovní na schodech.
Tipy pro facilitátora:
 Nespěchejte! Je důležité, aby každý krok byl proveden před zahájením dalšího kroku.
 Několika různými způsoby zajistěte, aby jednotlivec zvládl část, na které jste pracovali.
 Často opakujte již naučené úrovně

Užitečné odkazy při práci s obrazovou podporou
Všechny obrázky použité v uvedených příkladech v této kapitole jsou převzaty z bezplatné
webové stránky https://arasaac.org/ kde si snadno vytvoříte účet a získáte přístup k různým
užitečným obrázkům a symbolům. Další bezplatné webové stránky jsou uvedeny v
následujícím seznamu:
www.sclera.be/en/vzw/home
www.opensymbols.org
http://bildstod.se
Na webových stránkách níže si můžete stáhnout obrazovou podporu v arabštině a somálštině.
https://pedagog.malmo.se/2016/06/02/100-svenska-ord-pa-arabiska-och-somaliska-medbildstod/
V aplikaci InPrint 3 můžete zcela zdarma vytvářet rozvržení obrázkových karet, rozvrhů,
komunikačních map, pracovních listů, návodů, sociálních příběhů a dalších. Součástí je
přibližně 16 000 widgetů, ale můžete také snadno přidávat vlastní obrázky, fotografie a další
obrazové podklady. InPrint 3 vyžaduje licenci a můžete si ji prohlédnout zde:
https://www.funktionsverket.se/produkter/appar/symbolprogram/in-print-3/
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Aktivita III Zjednodušování informací pomocí obrazové
podpory
Cíl: Pomáhat odborníkům zjednodušit informace pomocí obrazové podpory.
Tato aktivita je určena odborníkům, aby usnadnila migrantům porozumění informacím a
přístup k nim.
Doba trvání: závisí na velikosti zjednodušovaného materiálu.
Pomůcky: Použijte vhodné webové stránky k nalezení užitečné obrazové podpory
Zjednodušení informací pomocí obrazové podpory může být výhodou pro negramotné osoby,
ale také pro osoby s krátkým školním vzděláním nebo jinými jazykovými obtížemi.
Obrázkovou podporu lze s výhodou využít například tehdy, když chcete jednotlivce pozvat na
schůzku. Bez obrazové podpory může pozvánka na schůzku vypadat následovně:





Jste vítáni v pondělí 1. ledna v 10:00 hodin.
Adresa je xxxx-ulice 15
Setkáte se s administrátorkou Lisou xxxxx
Pokud se nemůžete zúčastnit, zavolejte prosím na telefonní
číslo 070-xxxxxx.

Pokud přidáte obrazovou podporu, může to vypadat takto:
Jste vítáni v pondělí 1. ledna v 10:00 hodin.
Po Út St Čt Pá So Ne

Adresa je xxxx-ulice 15
Obrázek budovy

Setkáte se s administrátorkou Lisou xxxxx
Pic

Fotografie administrátorky

Pokud se nemůžete zúčastnit, zavolejte
prosím na telefonní číslo 070-xxxxxx
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Následující informace byly použity ve vzdělávání dospělých ve Švédsku. Byla rozeslána všem
novým studentům před zahájením nových kurzů. Dokonce i studenti, kteří nemají slabé
jazykové znalosti nebo mají problémy s komunikací, ocenili, že informace jsou doplněny
obrazovou podporou. Obrazová podpora může každému zjednodušit každodenní život.
Obrazová podpora usnadňuje porozumění například rozvrhům, pokynům, informacím a
pravidlům.
Začátek kurzu
Obdrželi jste dopis nebo e-mail s výzvou.
Je v ní uvedeno, ve kterém týdnu začínáte.
Podali jste si přihlášku do kurzů, ale nedostali jste
odpověď?
Brzy obdržíte odpověď.
E-mail od učitele obdržíte 2-3 dny před zahájením
kurzu.
Je v něm uvedeno, který den začínáte a kde se sejdete.
Vaše časy se mohou v prvních týdnech změnit.
Doplňková podpora a pomůcky
Kontaktujte speciálního pedagoga
Jméno: XXXXXXXX
xxxxxx.xxxxxx@vetlanda.se
Literatura
Pokud studujete povinný předmět, můžete si vypůjčit
literaturu. Ve většině středoškolských kurzů si literaturu
z kurzu kupujete a učitel vás o tom informuje. Najdete
zde také literaturu ke kurzu:
https://www.vetlandalarcentrum.se
Najděte si svůj rozvrh
www.vetlandalarcentrum.se
před zahájením kurzu - rozvrh - škola 24 - kód kurzu
Haldor – naše studijní platforma
Při nástupu obdržíte přihlašovací jméno, které budete
používat ve škole. První den školy se můžete přihlásit
pomocí BankID.
Před zahájením kurzu se můžete podívat na film:
www.vetlandalarcentrum.se
O studijní granty můžete žádat na:
www.csn.se
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Aktivita IV: Jak s využitím chytrého telefonu zvýšit digitální
dovednosti
Cíl: rozšířit a rozvinout digitální dovednosti pomocí chytrého telefonu.
Doba trvání: 5-6 sezení
Pomůcky: dotazník s relevantními otázkami k úkolu
Většina obyvatel má dnes přístup k chytrému telefonu. Chytrý telefon je velmi užitečný při
práci na zvyšování digitálních znalostí. Podle Eurostatu používá chytrý telefon k soukromým
účelům 73 % obyvatel EU. Odpovídající údaje v České republice jsou 68 %, v Itálii 76 % a ve
Švédsku 86 %. 34
Cílem této aktivity je zvýšit a rozvíjet digitální dovednosti pomocí chytrého telefonu. Schodiště
znalostí ukazuje, které oblasti a kroky musí jedinec rozvíjet, aby se mohl podílet na získávání
informací, komunikaci, hledání zaměstnání atd. Odborníci mohou úrovně na schodišti znalostí
přizpůsobit potřebám jednotlivce.

Aktivita probíhá v různých krocích. Velmi důležité je zjistit již získané znalosti jednotlivců při
používání chytrého telefonu a musíme vzít v úvahu zdroje, které každý má.
1. Prvním krokem je provedení hloubkových rozhovorů se všemi. Je důležité, aby rozhovory
byly vedeny s pomocí jazykové podpory, protože odpovědi jsou zásadní pro další práci.
Příklady otázek:
- Máte ve svém smartphonu e-mail?
- Víte, jak odesílat e-maily pomocí chytrého telefonu?
- Umíte odesílat a přijímat textové zprávy?
- Máte účet na Facebooku?
- Jak komunikujete s přáteli a rodinou?
- Umíte se připojit k síti Wi-Fi?
- Jak přijímáte část informací o společnosti?
- Čtete online zpravodajství?
- Umíte hledat práci na internetu?
- Víte, jak si stáhnout přihlášku/žádost?
34

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cisci_sp&lang=en
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2. Ve druhém kroku se musíte ujistit, že informace, které vyplynuly z rozhovorů, odpovídají
znalostem jednotlivců. To provedete prakticky tak, že jednotlivce požádáte, aby vám například
poslal SMS nebo e-mail. Dále je můžete požádat, aby vám ukázali zpravodajskou stránku na
internetu, stáhli aplikaci nebo se připojili k Wi-Fi.
3. Ve třetím kroku analyzujeme odpovědi jednotlivců a jejich potřeby. Odborníci se také musí
zamyslet nad tím, co potřebují vyvinout, aby uspokojili potřeby jednotlivců.
4. Čtvrtý krok zahrnuje vytvoření workshopů na základě výsledků, ke kterým jsme dospěli ve
třetím kroku. Skupiny lze s výhodou rozdělit podle toho, jakým jazykem jednotlivci hovoří.
Tímto způsobem mohou ti, kteří jsou o něco pokročilejší, podpořit ty, kteří potřebují větší
pomoc. Ve čtvrtém kroku je důležitá i podpora asistentů s mateřským jazykem účastníků.
5. Pro měření výsledků této činnosti se můžeme znovu provést rozhovory s jednotlivci. V
tomto kroku se můžeme ptát na to, jak proces prožívali, například zda se cítí bezpečněji s
digitálními nástroji, zda se potřebují ještě něco naučit a podobně.
Dalším způsobem vyhodnocení cvičení je použití digitálního nástroje FORMS.

https://stocksnap.io/photo/man-cafe-HDDHL0YRDL
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Sekce pro pokročilé
Tato část je určena pro osoby, které mají větší znalosti ICT a potřebují pokročilejší aktivity a
cvičení. Může jít například o získání hlubších znalostí kancelářského balíku MS Office, jako je
Word, Excel nebo PowerPoint. Dále se může jednat o komunikaci a sociální média, bezpečnost
na síti apod.
I pro pokročilé studenty může být vizualizace procesu učení velmi užitečná. Vizualizace
znamená, že je jasné, jaké znalosti jedinec má a jaké znalosti potřebuje získat, aby prohloubil
své porozumění. I pro tyto jedince je proto výhodné používat znalostní úrovně.
Pokud potřebuje jednotlivec prohloubit své znalosti v aplikaci PowerPoint, mohou úrovně
vypadat následovně:

Jedinec používá úrovně jako pomůcku v procesu učení. Je snadné se vrátit zpět a zjistit, které
již byly zvládnuty a které zbývají. Je možné přidávat další úrovně podle toho, čeho chce jedinec
dosáhnout.
Na následujícím odkazu najdete základní úkoly pro vytvoření prezentace v aplikaci PowerPoint:
Základní úkoly při vytváření powerpointové prezentace (microsoft.com)
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Aktivita V – Procvičování Wordu na různých úrovních
Cíl: Cílem této aktivity je rozvíjet a prohlubovat znalosti jednotlivce v programu Word. Aktivitu
lze přizpůsobit úrovni znalostí jednotlivce. Níže uvedený příklad lze přepracovat a vložit další
obtížnější a pokročilejší kroky. Jedná se o individuální aktivitu, ale účastníci mohou s výhodou
spolupracovat a vzájemně si pomáhat.
Tento typ aktivity lze použít v mnoha různých kontextech a přizpůsobit ji dalším programům,
jako jsou PowerPoint, Excel, Publisher a Outlook.
Doba trvání: 1-2 sezení
Pomůcky: Seznam úkolů, které má jednotlivec splnit, počítač nebo notebook s nainstalovaným
Wordem.
Při plnění úkolu vám může být nápomocen následující odkaz: Nápověda k Wordu a učení
1. Aktivitu začněte rozdáním následujícího seznamu úkolů:
1. Napište text o délce alespoň 300 slov na téma "Moje
oblíbené místo". Použijte písmo Calibri, velikost písma 12 a
mezeru mezi odstavci 1,5.
2. Vložte nadpis pomocí stylů nadpisů aplikace Word.
3. Vyberte obrázek na webu pixabay.com a uložte jej do
počítače.
4. Vložte obrázek do textu a vyberte možnost obtékání.
5. Až budete s textem a rozvržením hotovi, uložte dokument na
pracovní plochu pod svým jménem.
6. Dokument odešlete e-mailem na adresu XXXXXXXXXX.

2. Poté, co vám dotyčná osoba zašle dokument e-mailem, opravte text a zkontrolujte, zda jsou
všechny informace úplné.
3. Vraťte dokument s opravami.
4. Buď potřebuje jednotlivec úkoly více procvičit, nebo můžete udělat podobný úkol, který je
pokročilejší. Příklad dalších úkolů při práci v programu Word: změnit okraje, vložit čísla stránek,
přidat na stránku ohraničení, vytvořit seznam, vložit tabulku, sdílet dokument, vložit komentář,
použít WordArt, přidat vodoznak atd.
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Inspirace pro pokročilé
Vzhledem k tomu, že tato kapitola je zaměřena spíše na začátečníky, kteří nemají základní
znalosti v oblasti ICT, chceme v této části představit další projekty, kde je mnoho užitečných
tipů a cvičení pro pokročilé studenty.

DISC- Digital skills for integration and Active citizenship je tříletý projekt spolufinancovaný
programem Erasmus+ Evropské unie v rámci KA3: Podpora reformy politiky, Sociální
začleňování prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
1. Nástroj pro sebehodnocení projektu DISC pomáhá studentům identifikovat oblasti, ve
kterých se mohou rozvíjet v oblasti digitálních dovedností.
2. Výuková platforma projektu DISC zahrnuje různé moduly, v nichž se žáci mohou učit
a procvičovat základy ICT, zpracování textu, informační a datovou gramotnost,
každodenní digitální nástroje, IT-bezpečnost, online spolupráci a nástroje aktivního
občanství.
Na tomto odkazu si můžete vytvořit účet a využívat moduly a nástroje projektu. DISC | Digital skills
for integration and active citizenship (discproject.eu)

Tour2Include – Integrace migrantů do profesí souvisejících s cestovním ruchem.
Spolufinancováno z programu ERASMUS+, KA2: Spolupráce pro inovace a výměna
osvědčených postupů - Strategická partnerství pro vzdělávání dospělých.
1. E-learningová platforma projektu obsahuje několik modulů. Cílem modulu 5 je seznámit
migrující studenty se základními aspekty digitálních dovedností.
2. Modul 5 obsahuje různé jednotky, v nichž se jednotlivci mohou naučit nejběžnější programy
Microsoft Office a také se dozvědět o nejdůležitějších sítích a sociálních médiích, kanálech na
internetu a o tom, k čemu je lze využít.
Na tomto odkazu si vytvoříte účet a získáte přístup k užitečným materiálům a cvičením.
https://elearning.tour2include.eu/login/index.php
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Kapitola III – Začlenění na trh práce
Následující kapitola Manuálu COTW se zaměřuje na strategie, nástroje a aktivity na podporu
začlenění migrantů na trh práce, a to prostřednictvím informování o systémech vzdělávání v
Itálii, Švédsku a České republice. Dále informuje o tom, jak zjistit předchozí vzdělání a pracovní
zkušenosti, hledat práci, připravit životopis atd. Závěrem přináší užitečné výchozí body týkající
se sociálního podnikání.
Cíle třetí kapitoly jsou tedy následující:
 Získání komplexních znalostí o uznávání a nostrifikaci předchozího vzdělání a
pracovních zkušeností migrantů;
 získání přehledu o vzdělávacích systémech ve třech partnerských zemích projektu;
 Získání zdrojů a nástrojů na podporu zaměstnatelnosti migrantů, včetně přípravy
životopisu, hledání zaměstnání a simulací pracovních pohovorů.
 Rozvoj základního porozumění sociálnímu podnikání a jeho vztahu k zaměstnatelnosti
migrantů.

Cesta k učení
1 1.1 Uznání a ověřování předchozího vzdělání a pracovní praxe
Před započetím procesu hledání zaměstnání by bylo užitečné komplexně analyzovat, jak si naši
účastníci nebo osoba, se kterou pracujeme, stojí. Je zřejmé, že migranti nepřicházejí z vakua,
ale přinášejí si s sebou všechny své předchozí životní a pracovní zkušenosti, spektrum různých
průřezových kompetencí a tvrdých dovedností i určitý postoj a přístup ke svému okolí. Na
druhou stranu mnozí z nich již v zemi původu absolvovali školu, odbornou přípravu nebo
univerzitu. Namísto toho, aby museli začínat znovu, by mělo být klíčovou prioritou podpořit je
v procesu uznávání jejich diplomů, a umožnit jim tak pokračovat v jejich vzdělávací dráze,
pokud budou chtít.
UNESCO35 navrhuje různé definice uznávání výsledků předchozího učení (RPL - Recognition of
prior learning), mezi nimiž jsou například:
 „Uznání dovedností a znalostí osoby získaných v rámci předchozího vzdělávání, práce
nebo životních zkušeností, které lze použít k udělení statusu nebo zápočtu v předmětu
či modulu. Může vést k získání plné kvalifikace v odvětví odborného vzdělávání a
přípravy.“ (Zdroj: NCVER 2013, Austrálie) a
 „Proces, ve kterém lze předchozí vzdělávání jednotlivce mimo formální systém, které
přispívá k dosažení současné kompetence (kompetencí), posoudit na základě

35

UNESCO-UNEVOC (2021): TVETipedia Glossary – Recognition of prior learning (RPL). Online:
https://unevoc.unesco.org/home/TVETipedia+Glossary/lang=en/filt=all/id=398
44

příslušné jednotky dané kompetence a uznat vydáním příslušného osvědčení." (Zdroj:
TESDA 2010, Filipíny).
Z těchto definic je zřejmé, že uznání předchozího vzdělání se netýká pouze formálního
vzdělávání, ale zahrnuje všechny různé druhy učení, znalostí a zkušeností získaných z mnoha
různých zdrojů. Mohou to být volnočasové aktivity, jako například truhlařina, vaření, šití nebo
sport, pracovní školení, neformální stáže, organizace akcí, péče o děti, zvířata a rostliny nebo
nemocné či starší lidi, znalost různých jazyků a mnoho dalších.
Je tedy zřejmé, že jedním z prvních kroků k úspěšnému začlenění na trh práce musí být
komplexní analýza a pokud možno uznání nebo potvrzení všech výše uvedených předchozích
dovedností, zkušeností a znalostí. V této souvislosti je důležité být otevřený, hodně se ptát,
vytvářet souvislosti a zvažovat mnoho různých kompetencí pro začlenění do určitých profesí.
Představu o tom vám poskytne příběh Kalissy:
Zhodnocení předchozích schopností a dovedností - Příběh Kalissy
„Narodila jsem se rodičům z dvou různých etnických skupin, s odlišným jazykem, a proto jsem
od narození vyrůstala dvojjazyčně, mluvila jsem jazykem su-su a fullah. Když jsem se
přestěhovala do města, abych mohla studovat, naučila jsem se také francouzsky a další místní
jazyky (malinké, mighifore). V dospívání jsem se přestěhovala do Senegalu, kde jsem se dále
učila wolofsky. Poté jsem se vydala na cestu do Evropy, během níž jsem se cestou také naučila
různé jazyky. Po příjezdu do Itálie jsem se naučila také italsky. V přijímacím středisku si sociální
pracovníci všimli, že mluvím mnoha různými jazyky, a začali mě brát s sebou na úřední schůzky,
abych jim pomáhala překládat lidem při úředních procedurách. Díky tomu jsem zjistila, že mě
překládání zajímá a že jazyky, které ovládám, jsou pro italskou společnost užitečným přínosem.
V určitém okamžiku mě sociální pracovníci zkontaktovali s veřejnými subjekty, které si vyžádaly
můj životopis, aby mě mohly oficiálně zaměstnat jako tlumočnici pro jednání s dalšími migranty.
To byl počátek mé profesní cesty tlumočnice pro italské ministerstvo vnitra, které mě povolává
na různá slyšení po celé Sicílii. Dále jsem začala pracovat jako mezikulturní mediátorka pro
různé lokální sociální projekty, a to na základě doporučení několika přátel, kteří v tomto odvětví
pracovali. Díky všem těmto aktivitám jsem mohla dále rozvíjet své měkké a jazykové
dovednosti.
Na základě své zkušenosti bych doporučila následující:
 Vše, co znáte a umíte, je přínosem a přidanou hodnotou pro společnost - věřte v
hodnotu sebe sama a věcí, které umíte;
 Na světě neexistuje žádný "zbytečný" jazyk - každý jazyk je stejně užitečný jako
kterýkoli jiný;
 Zajímejte se o místní kontext a angažujte se v něm - to pomůže lidem poznat vás a
objevit váš jedinečný talent;
 Buďte zvídaví a neustále se učte - vše, co umíte, se vám bude někdy v životě hodit.“
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Příběh výše přináší několik nápadů na úspěšné zhodnocení neformálních a informálních
pracovních zkušeností, koníčků a dovedností, které přináší přidanou hodnotu jak místní
společnosti, tak životu Kalissy. Dále zdůrazňuje, jak důležitá může být role odborníků
pracujících s migranty. I pouhý jeden člověk, který je otevřený a dokáže propojit dovednosti
jednotlivce s potřebami místní společnosti, může mít pro všechny velký význam.
Kromě toho, že zůstanete otevření a budete si vědomi schopností klientů, existuje mnoho
dalších přístupů, které vám pomohou při hodnocení RPL. Podle Mezinárodní organizace práce
(IOL)36 mezi ně patří:

Obrázek 1: Osm metod hodnocení sloužících k zjišťování předchozích pracovních
zkušeností, dovedností a kompetencí. (Převzato z: IOL, 2015, str. 9)2
Velmi systematickým a komplexním způsobem hodnocení dovedností je nástroj EU pro tvorbu
dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí, který vyvinula EU na podporu
začlenění státních příslušníků třetích zemí na trh práce: „Vícejazyčný nástroj EU pro tvorbu
dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí je určen pro organizace, které nabízejí
pomoc státním příslušníkům třetích zemí. Nástroj pomáhá mapovat dovednosti, kvalifikace a
pracovní zkušenosti státních příslušníků třetích zemí a poskytovat jim individuální poradenství
ohledně dalších kroků, např. doporučení služeb v oblasti uznávání diplomů, potvrzování
dovedností, další profesní přípravy nebo podpory zaměstnanosti.“37
36

IOL (2015): Recognition of prior learning: Key success factors and the building blocks of an effective
system; str. 9. Online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--ifp_skills/documents/publication/wcms_625895.pdf
37
Evropská komise (2021): Nástroj EU pro tvorbu dovednostního profilu státních příslušníků třetích
zemí. Online: https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
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Stojí za to si tento nástroj i jen zběžně projít, abyste získali představu o "skrytých"
kompetencích, které by cizinci, s nimiž pracujete, mohli mít, a které vás třeba nikdy nenapadly.
Nástroj navíc nabízí formalizovaný a jednotný celoevropský způsob, jak formálně ověřit
kompetence a předchozí zkušenosti.

Aktivita I: Rozpoznejte svůj potenciál!38
Cíl: Určení osobních životních cílů a zamyšlení se nad tím, jaké dovednosti člověk potřebuje
k jejich dosažení.
Časová dotace: cca 30 min
Pomůcky: propiska a papír
Popis:
1. Účastníkům rozdejte čisté papíry a pera a nechte je list rozdělit na dva sloupce.
První sloupec pojmenujte "Cíle", zatímco druhý sloupec je určen pro
"Dovednosti/kompetence".
2. Účastníci budou mít tři minuty na to, aby do kolonky "Cíle" napsali vše, čeho chtějí ve
svém životě dosáhnout a čemu přikládají hodnotu. Může jít například o založení
podnikání, napsání knihy, získání titulu slavného kuchaře, prodej výrobků ze země
svého původu, znalost mnoha jazyků atd. Během aktivity je veďte k tomu, aby své
nápady nefiltrovali, ale prostě napsali vše, co je napadne. Pokud je to pro ně obtížné,
můžete tuto aktivitu zahájit také společným brainstormingem a položit jim otázky
typu: „Máte nějaký vzor?“, „Čí práci obdivujete?“ nebo „Čím jste se chtěli stát/co jste
rádi dělali jako děti?“.
3. Po úvodní fázi brainstormingu účastníky nechte na jejich seznamech zakroužkovat 3
výsledky, které osobně považují za nejzajímavější a nejpřitažlivější.
4. Dalším krokem je nechat účastníky sepsat nutné dovednosti a kompetence, které
budou potřebovat k dosažení těchto cílů. Dovednosti, které si zapíší, spojí čarami se
souvisejícími cíli. Může se také stát, že některé dovednosti budou užitečné pro více
než jeden cíl. Jak již bylo zmíněno dříve, může být užitečné v rámci brainstormingu se
skupinou udělat jeden příklad společně.
5. Nakonec účastníci na druhou stranu papíru a rozdělí sepsané potřebné dovednosti na
"Dovednosti, které již mám" a "Dovednosti, které chci rozvíjet". To jim pomůže získat
jasnější představu o tom, co již umí, jak se dobrat cílů, kterých chtějí dosáhnout.
6. Můžete také účastníky nechat prezentovat zbytku skupiny to, co dosud vypracovali.
Účastníci tak mohou společně diskutovat, vzájemně se podpořit a také se poučit z
toho, co si ostatní zapsali. Aktivitu ukončete shrnutím, ve kterém se jich zeptáte, co
se z aktivity naučili a jak se to podle nich vztahuje k jejich životu.

38

Aktivita byla zpracována podle projektu PATHWAYS (2021): Pathways toolkit for adult education,
str. 82ff.
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Tipy pro facilitátora:
 Pozorně naslouchejte a vyptávejte se na předchozí zkušenosti účastníků;
 Snažte se najít souvislosti mezi předchozími zkušenostmi, koníčky, dovednostmi a
zájmy účastníků a potřebami místního trhu práce;
 Vaším úkolem není vědět všechno! Pokud si nejste jisti něčím velmi specifickým,
například uznáváním zahraničních univerzitních titulů, požádejte o pomoc
kompetentní osobu.

Přehled zdrojů
 Nástroj EU pro tvorbu dovednostního profile státních příslušníků třetích zemí;
 Projekt PATHWAYS (2021): Pathways toolkit for adult education.

1.1.2 Vzdělání: Odborná příprava a vysokoškolské studium v hostitelské
zemi
Při snaze o začlenění migrantů (nebo jakékoli jiné cílové skupiny) na trh práce je velmi důležité
pochopit rozdíly mezi vzdělávacími systémy v různých zemích. Dokonce i v Evropské unii máme
systémy, které se od sebe značně liší. Není proto překvapivé, že to platí i pro mimoevropské
země. Pro podporu začlenění na trhu práce jsou klíčové znalosti. Znalost toho, jaká vzdělávací
cesta nebo jaké předpoklady jsou základem pro získání určité profese, napoví, jaké další kroky
podniknout a jakým směrem.
Velmi dobrým výchozím bodem k získání obecného přehledu o různých vzdělávacích
systémech v Evropě je webová stránka Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy
(CEDEFOP), kde naleznete ucelený přehled o struktuře jednotlivých evropských systémů, jak
ukazuje příklad Švédska níže.
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Obrázek 2: Přehled vzdělávacího systému ve Švédsku (Převzato z: CEDEFOP, 2021)
Dále zde můžete nalézt doplňující informace o různých problémech, jako např.:39
• Souhrn hlavních rysů systému odborného vzdělávání a přípravy pro každou
zemi;
• Dosažení vzdělání;
• Učňovské vzdělávání;
39

CEDEFOP (2021): Vocational education and training in Europe. Online:
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy
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•
•
•
•
•

Financování a mechanismy odborného vzdělávání;
Učitelé a lektoři;
Validace předchozího učení;
Pobídky pro studující či
Poradenství a odborné vedení.

Obecně je tato webová stránka skvělým nástrojem pro každého, kdo hledá konkrétní
informace a neví, kde začít.
Po vytyčení směru ke vzdělávání je dalším krokem přístup do vzdělávacího systému. Je možné,
že váš klient již získal akademický nebo profesní titul ve své zemi původu, což znamená, že si
jej bude chtít nechat před vstupem do vzdělávacího systému nostrifikovat. Chamwil nám
vypráví svůj příběh o překážkách, na které narazil, když se chtěl dostat na univerzitu v Itálii se
svým středoškolským diplomem z Kamerunu.
Přístup na univerzitu v Itálii se zahraničním diplomem - Příběh Chamwila
„V Kamerunu jsem absolvoval jeden ročník na univerzitě v oboru sociologie, který mi však v
bohužel v Evropě nemohli uznat. Abych v Itálii mohl nechat uznat dokumenty svého
středoškolského vzdělání, musel jsem si je nejdříve nechat úředně přeložit do italštiny. Musel
jsem najít člověka, který by mi s překladem pomohl. Univerzita mě zkontaktovala s jiným
migrantem, který se zapsal na univerzitu a který mi řekl, že se nejprve musím obrátit na notáře,
který pak titul úředně přeloží. Po tomto prvním kroku jsem musel kontaktovat CIMEA, což je
kontaktní místo pro uznávání akademických titulů v Itálii, a kde vám legalizují dokument a
vydají osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání. S ním se obrátíte na univerzitu. Kromě
Osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání budete potřebovat také platné povolení, bez
kterého se vše poněkud komplikuje. Univerzita v Palermu je jednou z mála italských univerzit,
která přijala akademický dekret o oficiálním přijímání žadatelů o azyl na univerzitu, takže
každý žadatel o azyl zde může využít práva na vysokoškolské studium.
Pokud se chcete v Evropě přihlásit na univerzitu, poradil bych vám následující:
 Vždy si informace zjišťujte s dostatečným předstihem, abyste se mohli začít
připravovat průběžně;
 Nechte si poradit od lidí, kteří jsou v dané oblasti kompetentní - ne každý může vědět
všechno;
 Buďte trpěliví, ale zároveň si stůjte za tím, čeho chcete dosáhnout;
 Když je potřeba, požádejte o pomoc či radu."

Chamwilův příběh zřetelně ukazuje, jak matoucí a zdlouhavý může být proces vstupu na
univerzitu a také proč je důležité požádat o pomoc a získat podporu od dalších lidí, kteří mají
hlubší znalosti mechanismů v dané zemi.
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Pokud potřebujete informace o uznávání akademických titulů v Evropě, můžete se podívat na
webové stránky Evropské komise, které se tímto tématem zabývají. Bohužel neexistuje
celoevropské jednotné uznávání titulů - a to ani mezi členskými státy, což znamená, že národní
postupy a předpisy se mohou značně lišit. Totéž platí i pro další profese, jako je zdravotní
sestra nebo elektrikář, které mohou být v některých zemích regulovány, zatímco v jiných
členských státech EU nikoli. Chcete-li získat lepší představu o tom, které profese jsou ve vaší
zemi regulovány a jak, můžete se podívat do databáze regulovaných profesí.
Pokud chcete účastníky podpořit, ale necítíte se dostatečně připraveni nebo nevíte, kde začít,
můžete se obrátit na stránku Europass v oblasti kariérového poradenství. Jedná se o online
platformu, jejímž cílem je poskytovat poradenským pracovníkům vícejazyčné nástroje a
informace, které jim umožní podporovat ostatní na jejich kariérní a vzdělávací cestě.
Tipy pro facilitátora:





Vysvětlujte vše pomalu a co nejpodrobněji - zasazení do odlišného vzdělávacího
systému může být pro ty, se kterými pracujete, matoucí;
vyhledejte si informace o možných vzdělávacích cestách nebo požádejte o pomoc
odborníky v daném oboru;
buďte trpěliví, empatičtí a připravte se na frustraci: ne každý bude nadšený z toho, že
musí znovu absolvovat určité postupy a vzdělávací cesty, aby mohl pracovat v profesi,
ve které možná pracoval již před příchodem do Evropy.

Přehled zdrojů
 CEDEFOP Overview of the Vocational education and training in Europe;
 Informace k uznávání vysokoškolských diplomů;
 Databáze regulovaných povolání – přehled;
 CIMEA získání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání v Itálii;
 Europass v oblasti kariérového poradenství.
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Příprava k zaměstnání
1.2.1 Proces hledání práce
Po ukončení úvodních cest učení a vzdělávání je čas začít aktivně hledat práci v daném oboru.
K tomu je třeba vzít v úvahu několik různých východisek.
Hledání práce může probíhat buď osobně v lokálním prostředí, nebo online v lokálním
prostředí i mimo něj. V lokálním kontextu mohou existovat různé veřejné úřady práce a služby
zaměstnanosti, stejně jako nevládní organizace nabízející podobné služby, na které se mohou
lidé hledající práci obrátit, aby získali kariérní poradenství a pracovní příležitosti. Navíc, pokud
vaši účastníci již vědí, v jakém odvětví chtějí pracovat, mohou si také připravit svůj životopis,
vytisknout jej a nechat u možných zaměstnavatelů ve městě.
Níže najdete několik konkrétních příkladů institucí, které nabízejí podporu při hledání práce
v kontextu Vetlandy, Palerma a Prahy.
Název
SEND

Kde?
Palermo,
Itálie

Centro Astalli
Sportello lavoro

Palermo,
Itálie

WORKING

Palermo,
Itálie
Vetlanda,
Švédsko

Švédský veřejný úřad práce

Anpal Servizi Palermo

Palermo,
Itálie

Metropole všech

Praha,
Česká
republika

Co poskytují?
Věnují se začleňování znevýhodněných skupin
na trh práce prostřednictvím realizace
projektů, kurzů a stáží.
Služby na podporu migrantů při přípravě
jejich studijního programu a online
vyhledávání nabídek zaměstnání a kurzů
odborného vzdělávání v dané oblasti.
Pracovní agentura, která sdružuje nabídky
zaměstnavatelů a osoby hledající práci.
Úřad práce ve Švédsku jsou k dispozici na
národní i místní úrovni. Poskytují pracovní
koučink, kurzy psaní životopisů, hledání
zaměstnání, zkoumají pracovní schopnosti
adeptů, poskytují podporu zaměstnavatelům
při zaměstnávání osob se zdravotním
postižením a osob, které jsou vzdáleny od
trhu práce.
Veřejný subjekt vyvíjející nástroje a metodiky
na podporu veřejných a soukromých subjektů
na trhu práce, řídící projekty zaměřené na
identifikaci stabilních pracovních příležitostí
atd.
Webové stránky Metropole všech provozuje
Magistrát hlavního města Prahy a mimo jiné
poskytují souhrnný seznam relevantních
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Úřad práce ČR

Integrační centrum Praha

Praha,
Česká
republika
Praha,
Česká
republika

informací týkajících se pomoci při hledání
zaměstnání.
Český úřad práce.

ICP poskytuje sociální poradenství a pomoc v
situacích souvisejících se zaměstnáním.

Může být také užitečné informovat se o veletrzích pracovních příležitostí nebo jiných akcích
pro navázání kontaktů, které by se mohly konat v okolí a kterých by bylo užitečné se zúčastnit.
V případě, že se migranti, se kterými pracujete, chtějí takové akce zúčastnit, ujistěte se, že
jdou připraveni: Pomozte jim připravit jejich životopis, aby si ho mohli vytisknout a vzít s sebou,
a ujistěte se, že si předem promysleli své kompetence a vlastnosti pro případ, že by někdo
chtěl na místě udělat pracovní pohovor.
Druhou možností je hledání práce na internetu. Naše společnost se stále více spoléhá na
digitální ekonomiku. Mnoho výzev je zveřejňováno pouze online, a to buď na internetových
stránkách příslušných podniků a organizací, nebo je lze nalézt prostřednictvím internetových
stránek pro vyhledávání zaměstnání a také na internetových stránkách veřejných institucí.
Níže najdete přehled charakteristik některých užitečných webových stránek pro účely hledání
práce.

Webová
stránka
glassdoor

Země
Mezinárodní

Veřejná
instituce?
Ne

MONSTER

Mezinárodní

Ne

indeed

Mezinárodní

Ne

Charakteristika
Platforma,
kde
můžete
zveřejnit
svůj
životopis/profesní profil, spojit
se se zaměstnavateli a najít
pracovní nabídky; je nutné si
vytvořit účet.
Platforma,
kde
můžete
zveřejnit
svůj
životopis/profesní profil, spojit
se se zaměstnavateli a najít
pracovní nabídky; je nutné si
vytvořit účet.
Databáze, ve které mohou
zaměstnavatelé
zveřejňovat
své nabídky práce; vyhledávání
podle
klíčových
slov
a
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LinkedIn

Švédský
práce

úřad

Mezinárodní

Ne

Švédsko

Ano

Italský
úřad Itálie
práce
(dostupné také
pro
regiony,
např. Sicílie)
Úřad práce ČR
Česká republika

města/regionu; vytvoření účtu
není nutné.
Spíše profesionální platforma
sociálních médií, na které lze
zveřejnit svůj profesní profil;
nejlépe pro přímé spojení s
náboráři.
Národní služba zaměstnanosti

Ano

Národní/regionální
zaměstnanosti

služba

Ano

Národní služba zaměstnanosti

Webové stránky uvedené v seznamu výše mohou být dobrým výchozím bodem. Vždy je však
užitečné vyhledat v Googlu "hledání práce" a zemi nebo město, ve kterém chcete pracovat,
abyste našli nejlepší online nástroje pro hledání práce v místním kontextu. Je také užitečné
prohlédnout si webové stránky firem, organizací a veřejných institucí v příslušném odvětví, ve
kterém chtějí vaši klienti najít práci.
Dalším důležitým bodem při hledání práce je zvážení různých možností vzdělávání, mezi něž
patří:
 Stáže: Skvělý způsob, jak získat praxi, první zkušenosti a představu o tom, jak se ve
vybraném oboru pracuje;
 Dobrovolnická činnost: Podpora nových dovedností, navázání nových kontaktů a lepší
poznání určitého prostředí;
 Místní, evropské nebo mezinárodní veřejné služby: Může být vnímáno jako součást
dobrovolnické činnosti, ale věnuje se podpoře společnosti po určitou dobu, může být
zahraniční, regionální nebo místní;
 Komunitní akce: Účast na komunitních akcích nebo jejich organizace může být skvělým
způsobem, jak se dostat do kontaktu s různými místními reáliemi, a vytvořit si tak nové
vazby a kontakty, které mohou být velmi užitečné při hledání zaměstnání;
 Účast na lokálních sociálních projektech: Mnoho nevládních organizací nabízí různé
workshopy, akce a školení, které mohou přispět k rozvoji dovedností, navázání
kontaktu s místní společností a tím i k vytvoření nových pracovních příležitostí.
Kromě toho, že tyto příležitosti mohou přispět k rozvoji nebo zvýšení průřezových a
technických kompetencí požadovaných na trhu práce, mohou být také důležitým výchozím
bodem pro pozdější hledání zaměstnání, protože umožňují účastníkům získat nové zkušenosti
a kontakty a také lépe poznat určité odvětví, což jim v budoucnu pomůže najít práci.
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Pokud si chcete udělat představu, jaké tyto zkušenosti mohou být, můžete se podívat na
několik příběhů dobrovolníků z CESIE zde.

Aktivita II: Simulace procesu hledání práce
Cíl: Získat lepší představu o tom, jak může proces hledání zaměstnání probíhat.
Časová dotace: cca 1h
Pomůcky: Digitální zařízení (chytrý telefon, počítač atd.) pro každou skupinu; připojení k
internetu; tužka a papír; flipchart.
Popis:
1. Rozdělte účastníky do 4 skupin a dejte jim 10 minut na to, aby v lokálním kontextu
hledali práci a) elektrikáře, b) učitele, c) číšníka, d) zdravotní sestry. (Můžete vymyslet
i jiné profese, pokud vám přijdou vhodnější pro potřeby vaší skupiny). Při aktivitě je
neusměrňujte, nechte je pouze diskutovat o tom, jak chtějí postupovat, a pozorujte
jejich přístupy.
2. Po uplynutí času požádejte každou skupinu, aby prezentovala své výsledky. O různých
přístupech můžete diskutovat ve skupině. Pokud některé přístupy představené v této
kapitole ještě nebyly zmíněny, promluvte si o nich se skupinou.
3. Naveďte skupinu k diskutování dalších možností, které by mohly dlouhodobě podpořit
jejich začlenění na trh práce (stáže, dobrovolnická činnost, sociální projekty,
komunitní akce atd.). Povzbuďte je k co nejkreativnějšímu myšlení.
4. Nakonec účastníkům znovu zadejte stejný úkol jako dříve, tentokrát však 4 skupinám
přiřaďte jiné profese. Opět budou mít 10-15 min.
5. S účastníky shrňte, jak se podruhé hledání práce lišilo a zda bylo snazší najít vhodné
příležitosti.
Tipy pro facilitátora:
 Vše jasně vysvětlete;
 Podpořte účastníky v přemýšlení o nových pracovních příležitostech;



Motivujte - hledání práce může být frustrující!

1.2.2 Životopis a motivační dopis
Přihláška do výběrového řízení má obvykle dvě hlavní části: životopis a většinou také motivační
dopis, ve kterém uchazeč stručně vysvětlí svůj zájem a motivaci, předchozí zkušenosti a
kvalifikaci související s pracovní pozicí, o kterou se uchází.
Životopis
Životopis je hlavním prvkem, kterým prezentujeme sebe, své pracovní zkušenosti, dovednosti
a dosavadní vzdělání, a to ještě předtím, než nás personalista nebo zaměstnavatel má možnost
poznat osobně. Proto je klíčové, aby poskytoval strukturovaný a stručný, ale vyčerpávající
přehled.
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Hlavní prvky, které je třeba zahrnout do životopisu, jsou40:
 Osobní údaje a kontaktní informace: Životopis obvykle začíná kontaktními a osobními
údaji. Vynechte však osobní údaje typu náboženská příslušnost, jména dětí atd.
 Pracovní zkušenosti/pracovní historie: Jedním z nejobvyklejších způsobů jak
strukturovat profesní zkušenosti je chronologický životopis, ve kterém uvádíte své
pracovní zkušenosti v obráceném pořadí od nejaktuálnější pozice. Zde byste měli
uvést název a adresu instituce, název pozice nebo svou funkci a některé klíčové
povinnosti/úkoly, s nimiž jste byli během svého působení spojeni.
 Vzdělání a kvalifikace: Další oddíl by měl obecně představit vaše vzdělání a kvalifikaci.
Nezapomeňte uvést názvy institucí a data, kdy jste danou instituci navštěvovali,
v pořadí od nejnovějšího záznamu, počínaje nejvyšším dosaženým vzděláním nebo
posledním certifikátem.
 Schopnosti: Uveďte, jaké dovednosti jste získali k práci v daném oboru: Do životopisu
můžete uvést příslušné schopnosti, například digitální dovednosti, znalost cizích
jazyků a jakákoliv jiná nedávná školení, která jsou relevantní pro dané pracovní místo,
o které se ucházíte.
Osvědčené postupy pro tvorbu životopisu41:
 Pozorně si nabídku volného pracovního místa přečtěte - pomůže vám to určit vaše
související dovednosti a pracovní zkušenosti, abyste mohli vytvořit verzi životopisu,
která bude přizpůsobena tomu, co zaměstnavatel hledá.
 Informace v životopise strukturujte - nic není nepřehlednější než životopis bez
jakékoliv struktury. Určitě ho rozdělte do kategorií (viz výše) a nepřeskakujte mezi
jednotlivými částmi.
 Používejte seriózní e-mailovou adresu – přihláška do výběrového řízení je formální
dokument. Abyste se vyhnuli špatnému prvnímu dojmu, neuvádějte do životopisu
neprofesionální e-mailové adresy, jako je hotty2001@gmail.com a podobné, nebo emailové adresy jiných osob.
 Buďte upřímní - Jak již bylo uvedeno výše, měli byste svůj životopis přizpůsobit
konkrétní pracovní nabídce, o kterou se ucházíte, a vybrat pouze relevantní pracovní
zkušenosti. To neznamená, že musíte o svých zkušenostech nebo dovednostech lhát.
Lhát není nikdy dobrý nápad, protože zaměstnavatel by se vás mohl během
pracovního pohovoru vyptávat na vaše dovednosti a kvalifikaci a mohl by zjistit, že jste
lhali.
Zde najdete příklady různých typů životopisů. Graficky velmi atraktivní šablony životopisů
najdete na stránkách programu Canva.

40

Projekt Papyrus / Marko Stojanović & Team Western Balkans Institute (2018): Extraordinary CV,
str.6. Dostupné na: https://papyrus-project.org/media/M6-Tutorial-3_Extraordinary-CV.pdf
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Motivační dopis
Motivační dopis je stručné vyjádření motivace a důvodů, proč se uchazeč uchází o konkrétní
pracovní pozici a proč si myslí, že je vhodným kandidátem na tuto pozici, které se přikládá k
životopisu. Obvykle se jedná o jednohubku, která je psána stylem dopisu, tj. na začátku se
obrací přímo na náboráře nebo zaměstnavatele a na konci posílá pozdravy. Uvědomte si, že
motivační dopis není vždy vyžadován, v takovém případě stačí uvést pouze krátké motivační
sdělení v e-mailu, ke kterému bude životopis přiložen.
Struktura motivačního dopisu je obecně následující:
1. Pozdrav;
2. Krátké představení vaší osoby;
3. Uvedení motivace - Proč chcete danou práci?;
4. Zdůraznění vlastních silných stránek/souvisejících zkušeností - Proč jste pro tuto práci
vhodnou osobou?
5. Závěr.
Tipy na psaní vašeho motivačního dopisu42:
 Motivační dopis přizpůsobte volnému pracovnímu místu: I když se ucházíte o podobné pozice,
je důležité motivační dopis vždy přizpůsobit podniku a konkrétní pozici, na kterou se hlásíte.
Rozeslání obecného dopisu na různé nabídky bez konkrétních informací, proč chcete pro
danou instituci pracovat, udělá špatný dojem.



Dodržujte všechny pokyny: Než začnete sepisovat motivační dopis, pečlivě si přečtěte všechny
pokyny, které mohou být uvedeny v pracovní nabídce. Může jít o různé požadavky, např. délka,
formát a obsah.



Pište osobně: Na rozdíl od životopisu vám motivační dopis poskytuje prostor pro vyjádření
vašich jedinečných zájmů, motivace a předchozích zkušeností spojených s aktuální pozicí.
Využijte tento prostor k tomu, abyste personalistovi ukázali více ze sebe a podpořte zvědavost
pozvat vás na pohovor.



Používejte přístupný jazyk: Při ucházení se o zaměstnání je důležité používat formální jazyk.
Zároveň je však důležité používat srozumitelný jazyk, místo toho, abychom se ztráceli ve
složitých slovech, která by mohla čtenáři ve skutečnosti zhoršit zážitek.



Zaměřte se na své silné stránky: V motivačním dopise zdůrazněte, proč jste pro danou
práci vhodnou osobou právě VY. Proto byste se měli zaměřit na své silné stránky
související s pozicí, kterou chcete obsadit.



Zkontrolujte svůj dopis: Byla by škoda poslat obsahově skvělý motivační dopis s překlepy nebo
gramatickými chybami. Korekturou vašeho dopisu prokážete pozornost k detailům a pečlivost.
Ještě lepší by bylo, kdybyste našli někoho jiného, kdo to za vás zkoriguje – někdy jsme „slepí“ k
vlastním chybám, protože my sami moc dobře víme, co jsme chtěli napsat.

Užitečné příklady najdete na konci tohoto článku.
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Indeed Editorial Team (2021): How To Write a Motivational Letter (With Tips and Examples).
Online: https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/motivation-letter
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Aktivita III: Najděte chyby
Cíl: Seznámit se s nejčastějšími chybami při psaní životopisu.
Časová dotace: cca 30 min
Pomůcky: Propiska, pracovní list “Nejčastější chyby” a jednu či více kopí vzorových životopisů
každého účastníka
Popis:
1. Účastníkům rozdejte pracovní list “Nejčastější chyby při psaní životopisu”, abyste si
mohli společně projít a probrat všechny uvedené chyby.
2. Po tomto úvodu rozdělte účastníky do tří skupin a každé poskytněte jeden ze
vzorových životopisů, které si můžete stáhnout z odkazů uvedených na následující
straně. Budou mít 15 minut na to, aby si tyto životopisy prošli s ohledem nejčastější
chyby, a zaznamenali si vše, čeho si všimnou.
3. Po uplynutí stanoveného času každá skupina představí ostatním svůj rozbor životopisu,
aby to mohli všichni společně prodiskutovat.
Nejčastější chyby při psaní životopisu
 Použití neprofesionální emailové adresy nebo fotografie;
 Lhaní o svých zkušenostech, dovednostech nebo kvalifikaci;
 Uvádění příliš velkého množství informací;
 Špatné strukturování životopisu;
 Uvádění pracovních zkušeností, které nejsou pro dané pracovní místo podstatné;



Gramatické a pravopisné chyby;
Neuvedení souhlasu se zpracováním dat a podpisu, což je v některých zemích
vyžadováno.

Vzorový životopis I:
https://www.dayjob.com/downloads/CV_examples/electrician_CV_template.pdf
Vzorový životopis II: https://ashleemccarthy.wordpress.com/2012/11/27/83/
Vzorový životopis III: https://home.barclays/content/dam/homebarclays/documents/careers/our-programmes/Example-Curriculum-Vitae-bad.pdf
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1.2.3 Jak se ucházet o pracovní místo
Po nalezení pracovní nabídky, přípravě a shromáždění všech potřebných dokumentů je čas
poslat přihlášku. Bude užitečné, pokud zpočátku účastníkům ve všech těchto krocích
poskytnete podporu. Důležité je však také jim vše jasně vysvětlit, aby nakonec byli schopni
celý proces dokončit sami.
Účastníkům můžete rozdat seznam těchto následujících kroků, aby měli při podávání žádosti
vodítko.
Krok 1 - Pečlivě si přečtěte pracovní nabídku a analyzujte ji: Jaké vlastnosti, kompetence,
certifikace a/nebo zkušenosti hledají? Kdy je lhůta pro podání přihlášky? Jaké předpoklady
požadují? Jakým způsobem chtějí obdržet přihlášku a které dokumenty je třeba přiložit (např.
životopis, konkrétní prohlášení, které musíte podepsat, abyste se mohli zúčastnit výběrového
řízení, průkaz totožnosti, fiskální kód, motivační dopis, konkrétní prohlášení atd.) Všechny
důležité informace si můžete zvýraznit nebo poznamenat.
Krok 2 - Připravte si podklady: Poté, co jste si ověřili, kdy a jak podat přihlášku do výběrového
řízení, začněte s přípravou podkladů. Mějte na paměti, že je velmi důležité, abyste svůj
životopis a motivační dopis vždy přizpůsobili konkrétní pracovní nabídce, o kterou se ucházíte.
To znamená, že byste měli v životopise zdůraznit pouze relevantní pracovní zkušenosti (např.
nemusíte uvádět zkušenosti s hlídáním dětí, pokud se ucházíte o místo elektrikáře) a také se
zamyslet nad potřebnými měkkými dovednostmi pro danou pracovní pozici a všechny je
vypíchnout v případném motivačním dopise. Váš životopis a motivační dopis by měly být
podepsány s aktuálním datem. Nezapomeňte do svého životopisu uvést prohlášení o souhlasu
se zpracováním dat. Shromážděte i všechny ostatní požadované podklady a dokumenty.

Krok 3 - Odeslání přihlášky: Poté, co jste připravili všechny dokumenty, jste připraveni
přihlášku podat. V dnešní době je časté, že se přihlášky zasílají emailem. V takovém případě
nezapomeňte do předmětu emailu uvést některá klíčová slova (např. „Přihláška do
výběrového řízení na pozici xyz“ a své jméno), aby příjemce okamžitě věděl, čeho se váš mail
týká. Dále byste měli napsat jednoduchý text, ve kterém sdělíte, kdo jste, proč tento email
posíláte a jaké dokumenty posíláte v příloze. Nikdy nikomu neposílejte prázdný mail! Mohlo
by to působit v lepším případě nezdvořile a v horším podezřele. Pokud je to možné, pokuste
se zjistit jejich jméno, abyste mohli začátek mailu personalizovat. Email můžete také zakončit
přáním hezkého dne. Poté přiložte všechny požadované dokumenty. Překontrolujte, zda jste
je všechny digitalizovali v dobré kvalitě, aby byly čitelné. Před stisknutím tlačítka odeslat je
užitečné provést závěrečnou kontrolu všeho. V případě, že je nutné zaslat přihlášku poštou,
dbejte na to, abyste ji odeslali dostatečně brzy, aby dorazila včas a před termínem uzavření
výběrového řízení. Všechny potřebné dokumenty byste měli také vytisknout v dobré kvalitě a
vložit do obálky formátu A4. Životopis a motivační dopis neskládejte a ujistěte se, že jsou v
dobrém stavu a nevypadají již "použitě". Někdy zaměstnavatelé chtějí, abyste jim žádost nebo
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životopis přinesli osobně, aby si o vás mohli udělat již první dojem. V takovém případě si
dokumenty vytiskněte ve formátu A4 a v dobré kvalitě, vezměte si čisté a upravené oblečení
a připravte se na spontánní pracovní pohovor na místě.
Krok 4 – Příprava na pracovní pohovor: Po podání přihlášky ještě proces není u konce. Nyní
je ten správný okamžik připravit se na pracovní pohovor. Podrobnější informace o tom, co vás
čeká, najdete v následující podkapitole.

1.2.4 Pracovní pohovor
Pracovní pohovor je nedílnou součástí a často i posledním krokem v procesu výběrového řízení.
Nabízí zaměstnavateli příležitost lépe uchazeče poznat, položit mu otázky týkající se
předchozího vzdělání a pracovních zkušeností a zhodnotit některé kompetence. Na druhou
stranu nabízí uchazeči možnost ukázat svou osobnost, ochotu učit se, motivaci a připravenost
týkající se nabízeného pracovního místa.43
Existuje několik různých druhů pracovních pohovorů10:
 Screeningový pohovor: Zpravidla krátký předvýběr, jehož cílem je ujistit se, že uchazeč
splňuje všechna potřebná kritéria.
 Individuální pohovor: V této nejběžnější formě vede jeden náborový pracovník
individuální pohovor s každým uchazečem.
 Panelový pohovor: Při tomto typu pohovoru vede pohovor s uchazečem více osob,
které podněcují diskusi.
 Skupinový pohovor: V tomto případě je pohovor veden s několika uchazeči společně.
 Pohovor po telefonu/online: Tyto formy pracovního pohovoru se přednostně používají
k překlenutí vzdáleností nebo k minimalizaci nákladů. Online pohovor je v naší digitální
ekonomice stále běžnější a v době pandemie Covidu-19 získal další popularitu.
 Pracovní oběd: V některých případech může náborový pracovník pozvat uchazeče k
pohovoru nad obědem, aby se s ním seznámil v uvolněnějším prostředí.
Když jste pozváni na pracovní pohovor, je důležité přijít připraveni. To zahrnuje řadu různých
věcí, které lze rozdělit do následujících oblastí:
 Fyzický vzhled: pro dobrý dojem během pohovoru je důležité obléknout si formální
oblečení a s náborovým pracovníkem udržovat oční kontakt.
 Přístup: Pro dobrý první dojem je klíčová přátelskost, příjemné vystupování,
dochvilnost, profesionalita a zodpovědnost. Projevte zájem a motivaci pracovat pro
instituci, do které se hlásíte.
 Podklady: Všechny potřebné dokumenty si přineste vytištěné. Může to zahrnovat váš
životopis, motivační dopis a případná požadovaná doporučení.

43

Projekt Papyrus / Marko Stojanović & Team Western Balkans Institute (2018): Outstanding
interview, str. 2ff. Online: https://papyrus-project.org/media/M6-Tutorial-4_Outstanding-interview.pdf
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Připravenost: Obecně platí, že zaměstnavatelé a náboráři se rádi ptají na některé
otázky týkající se vašeho životopisu: vaše předchozí pracovní zkušenosti, jazykové a
digitální dovednosti nebo průřezové kompetence. Aby mohli posoudit vaši vhodnost
pro nabízenou práci, mohou se zajímat o vaše silné a slabé stránky a také o to, jak
byste se zachovali v určitých situacích. Zde najdete 50 nejčastějších otázek při
pracovních pohovorech s ukázkovými odpověďmi, abyste byli na příští pracovní
pohovor lépe připraveni.
Otázky: Kladení otázek je známkou zájmu. Je proto dobré si předem promyslet několik
zajímavých otázek, které zaměstnavateli během pracovního pohovoru položíte.

61

Aktivita IV: Poznejte své silné stránky a potenciál růstu44
Časová dotace: 30 min - 1 hodina
Pomůcky: Flipchart a fixy k brainstormingu
Popis:
1. Nejprve si vytiskněte pracovní list s kartičkami/ štítky z následující strany a vystřihněte
je tak, abyste měli na každém jedno slovo.
2. Tuto aktivitu můžete uvést diskusí o měkkých dovednostech: Co to je? Proč je
potřebujeme? Proč si při hledání zaměstnání musíme uvědomovat nejen své
technické dovednosti, ale také průřezové kompetence? To účastníkům pomůže
pochopit, jak důležité je zamyslet se nad našimi inter/intrapersonálními
kompetencemi, postoji a hodnotami, které si všichni přinášíme do pracovního
prostředí. Dále můžete nastínit, že zaměstnavatelé často kladou otázky týkající se
měkkých dovedností i při pracovním pohovoru (např. "Jaké jsou tři vaše silné a slabé
stránky?"), a že je tedy užitečné mít v nich jasno.
3. Nechte každého účastníka, aby si ze sady vylosoval jeden štítek. Měli by si je vybrat
náhodně, aniž by věděli, který si berou. Poté, co má každý svůj štítek, se postupně
začněte ptát, co dostal, a společně diskutujte o tom, co znamená mít danou hodnotu,
kompetenci a postoj a jak je lze využít v pracovním prostředí. Nechte účastníkům
hodně prostoru a mírně usměrňujte rozhovor, pokud se zaseknou.
4. Po skončení prvního kola je na vašem rozhodnutí, zda chcete udělat další kolo, abyste
prohloubili pojmy, nebo zda chcete přejít k další části aktivity.
5. V závěrečném kroku položte všechny štítky na stůl, vyberte si konkrétní profesi nebo
zaměstnání a požádejte účastníky, aby se společně zamysleli nad tím, které hodnoty,
postoje a kompetence ze štítků by byly potřebné k tomu, aby mohli vykonávat práci
dobře. Můžete použít profese, o kterých vám účastníci řeknou, že by v nich chtěli
pracovat, nebo si sami něco vybrat (např. zdravotní sestra, kuchař, inženýr, učitel,
mechanik atd.). Na závěr zdůrazněte, že je důležité mít jasnou představu o tom, jaké
kompetence by mohly být pro určitou pracovní pozici potřebné ještě předtím, než
člověk na pracovní pohovor jde.

44

Aktivita adaptována podle Job Emotions Club (2021): “How to manage Job Emotions Clubs” –
Activity “Pick a card”, str.38ff. Online:
https://www.jobemotionsclub.com/_files/ugd/e4942d_18bc8b6a90934eb8af5bb888f779d0d2.pdf
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Kartičky hodnot, kompetencí a postojů
Důvěra

Otevřený

Charisma

Integrita

Entuziastický

Rozhodování

Čestnost

Být vzorem

Koncentrace

Pokora

Inspirující

Strategické plánování

Vynikání

Sebejistý

Řešení problémů

Soucítění

Ovládající se

Způsobilost

Spolupráce

Odhodlaný

Řešení konfliktů

Čestnost

Otevřený novým věcem

Plánování projektu

Loajálnost

Zralý

Motivování ostatních

Samostatnost

Rozvážný

Komunikace

Efektivita

Sebereflektující

Vyjednávání

Zdvořilost

Zvídavý

Organizace

Oddanost

Sebenáročný

Stanovování cílů

Respekt

Spolehlivý

Intuice

Zodpovědnost

Flexibilní

Praktičnost

Velkorysost

Vytrvalý

Vynalézavost

Odvaha

Vděčný

Moudrost

Věrnost

Pracovitý

Naslouchání

Rovnoprávnost

Tolerantní

Přesvědčování

Důvěra

Spolehlivý

Delegování

Pocta

Laskavý

Organizování času

Profesionalita

Ambiciózní

Zvládání stresu

Optimismus

Disciplinovaný

Kreativita

Uznání

Autoritativní

Mentoring

Spravedlnost

Přísný

Řízení rizik

Přátelský

Týmová práce

Přímý

Empatie

63

Aktivita V: Hraní rolí45
Cíl: Vyzkoušet si různé scénáře související s pracovním prostředím a vlastní reakce v daných
situacích
Časová dotace: cca 1 hod.
Materiály: Vytištěné scénáře; místnost pro hraní rolí.
Popis: Scénáře, které se odehrají v různých situacích:
1. Rozdejte skupinám různé scénáře a řekněte jim, aby z nich vytvořily role v dané situaci.
2. Účastníci si sami určí, jak by k dané situaci přistoupili a jak by jejich postava
komunikovala s ostatními.
3. Ostatní skupiny sledují ztvárnění všech situací, poté celá skupina diskutuje o tom, jak
by reagovali oni, co by udělali stejně a co by mohli udělat jinak.
Scénáře situací
Scénář 1. Jste na pracovním pohovoru a zaměstnavatel vás požádá, abyste mu sdělili své tři
silné a slabé stránky. Co řeknete?
Scénář 2. Na pohovoru vám řeknou, že se nezdáte být kompetentní pro pozici, o kterou jste
se ucházeli. Co uděláte?
Scénář 3. Jste na pohovoru a potkáte další kandidátku. Řekne vám, že je lépe připravena na
pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Co uděláte?
Scénář 4. Do vaší firmy přišel nový zaměstnanec. Vypadá docela plaše a mluví s přízvukem a
někteří kolegové se mu smějí. Co uděláte?
Scénář 5. Nedávno jste byli přijati do zaměstnání v jedné společnosti. Po týdnu zjistíte, že
někteří zaměstnanci šéfa podvádějí a ve skutečnosti pracují méně hodin, než uvádějí. Co
uděláte?
Tipy pro facilitátora:
 Proces ucházení se o práci může být nepřehledný, důležité postupovat krok za krokem;
 Klíčové je učit se praxí - namísto teoretického předávání znalostí se zaměřte na
praktické příklady a aktivity;
 Povzbuďte účastníky, aby se na problém podívali novýma očima a podklady (životopis
a motivační dopis) si připravili na základě svých skutečných zájmů - budou tak lépe
připraveni, až budou práci hledat ve skutečnosti.

45

Activity adapted from Job Emotions Club Consortium (2021): “How to manage Job Emotions Clubs”
– Activity “Role-play”, p.61ff. Online:
https://www.jobemotionsclub.com/_files/ugd/e4942d_18bc8b6a90934eb8af5bb888f779d0d2.pdf
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Přehled zdrojů
 Projekt Papyrus: Outstanding candidate
 Job Emotions Club: How to manage Job Emotion Clubs
 Různé typy osnov: konec tohoto článku
 Atraktivní šablony životopisů v Canvě: canva
 Obvyklé otázky na pohovorech

1.3 Sociální podnikání
Jak již bylo uvedeno výše, migranti přicházející do Evropy již často mají předchozí pracovní
zkušenosti a různé dovednosti a záliby.
V této souvislosti by pro ně otevření sociálního podniku, který by využíval jejich dovednosti a
schopnosti, které již mají, mohlo být cennou příležitostí, jak se uplatnit a vytvářet přínos pro
místní komunitu. Jak uvádí EK, sociální podnik „spojuje společenské cíle s podnikatelským
duchem. Tyto organizace se zaměřují na dosažení širších sociálních, environmentálních nebo
komunitních cílů“.46 Iniciativou pro sociální podnikání, která byla založena v roce 2011, se
komise snaží podporovat tyto typy podniků a poskytnout jim stejné příležitosti jako dalším
typům podnikání. 13
Jelikož neexistuje univerzální definice sociálního podnikání, EK dále upřesňuje, že pojem
"sociální podnik" se používá pro následující typy podniků, které působí zejména v oblasti
pracovní integrace, sociálních služeb, místního rozvoje znevýhodněných oblastí, jakož i v
dalších oblastech (např. recyklace, ochrana životního prostředí, sport, kultura atd.)13:
 Podniky, u nichž je důvodem obchodní činnosti sociální nebo společenský cíl
obecného blaha, často ve formě důrazu na sociální inovace;
 Podniky, jejichž zisky jsou převážně reinvestovány k dosažení tohoto sociálního cíle a
 Podniky, jejichž struktura nebo systém vlastnictví odráží poslání podniku, využívají
demokratické nebo participativní principy nebo se zaměřují na sociální spravedlnost.
Aby mohla být organizace klasifikována Evropskou unií jako sociální podnik, musí splňovat tyto
předpoklady, včetně tří níže znázorněných aspektů.

46

EC (2021): Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. Social enterprises. Online:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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Obrázek 3: Tři aspekty sociálního podnikání47
Důležitým faktorem souvisejícím se sociálním podnikáním je financování. V roce 2011 EK
přijala mechanismy a nástroje k podpoření přístupu sociálních podnikatelů k financování.
Existují různé způsoby a nástroje, kterými je Evropská unie podporuje. Pokud vás zajímají,
můžete se na ně podívat zde. Kromě toho je vždy dobré sledovat národní nebo regionální
výzvy a iniciativy, které by mohly nabízet možnosti financování pro účastníky, kteří chtějí
založit vlastní sociální podnik.
Následující aktivity můžete využít k tomu, abyste účastníky přiměli začít s vytvářením vlastního
podniku, ale zvažte, zda ve vašem okolí existují nějaké služby podporující další rozvoj jejich
nápadu. Začít podnikat je těžké, zvláště v cizí zemi, a každý bude potřebovat veškerou podporu,
kterou může dostat, aby mohl pokračovat v realizaci počátečního nápadu a neopustil ho v půli
cesty. Může se jednat o veřejné služby, ale také o nevládní organizace nabízející služby v
daném odvětví, jako je podpora začínajícím podnikatelům nebo podnikání obecně. V Palermu
je konkrétním příkladem nabízejícím takové služby podnikatelská služba MoltiVolti, která
pomáhá organizacím rozvíjet jejich činnost a také reaguje na konkrétní žádosti o školení s
cílem podpořit vznik sociálních podniků a kolektivů.48
47

European Commission (2020): A map of social enterprises and their ecosystem in Europe, str. 12.
Online: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12987&langId=en
48
MoltiVolti (2021): Apre il nostro sportello di accompagnamento verso la nascita di associazioni e
imprese sociali. Online: https://www.esperienzeconilsud.it/moltivolticommunity/2021/05/01/apre-ilnostro-sportello-di-accompagnamento-verso-la-nascita-di-associazioni-e-imprese-sociali/
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Praktickým příkladem v kapitole Příklady dobré praxe jsou informace o projektu Giocherenda
- sociálním podniku, který se věnuje tvorbě her podněcujících představivost, vyprávění
příběhů a solidaritu a který řídí mladí lidé, kteří přišli do Itálie jako nezletilí bez doprovodu.
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Aktivita VI: Určete svůj cíl
Cíl: Použití Vennova diagramu k identifikaci životního účelu účastníků
Časová dotace: cca 1 h
Pomůcky: Pracovní list s diagramem a propiska pro každého účastníka, flipchart k
brainstormingu.
Popis:
1. Rozdejte účastníkům pracovní list a vysvětlete jim jednotlivé kategorie. Cílem je, aby
v každé kategorii identifikovali několik věcí/činností a následně našli společné věci.
2. Můžete začít brainstormingem a společně ve skupině probrat jeden příklad. Použití
sebe a svých zájmů jako konkrétního příkladu může být pro skupinu užitečné, aby lépe
konceptu porozuměli. Můžete se také použít vymyšlený příklad.
3. Poté budou mít účastníci 20-30 min na doplnění svých pracovních listů. Začnou tím,
že určí, co rádi dělají a v čem jsou objektivně dobří, a pak přejdou k tomu, za co z
těchto činností by mohli být placeni a co svět potřebuje. Motivujte je k přemýšlení
mimo běžný rámec a s tímto procesem účastníkům pomozte.
4. Na konci jednoho účastníka požádejte, aby představil svůj diagram, a ve skupině
diskutujte o tom, co se účastníci během aktivity dozvěděli, zda pro ně byla užitečná a
co se během ní naučili.
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Pracovní list – Vennův diagram vlastního účelu

Čemu se rád věnuješ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
V čem jsi dobrý/á?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Za co můžeš dostat zaplaceno?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Co svět potřebuje?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Aktivita VII: Tvorba podnikatelského plánu49
Cíl: Aktivita pomůže účastníkům vytvořit představu vlastního podnikatelského záměru a
způsob, jakým by ho chtěli rozvíjet.
Časová dotace: cca 1 hodina
Pomůcky: Tužka a papír
Popis:
1. Nechte účastníky zamyslet se nad svým vlastním podnikatelským nápadem a nad tím,
jak by ho chtěli rozvíjet. Pokud je nic nenapadne, mohou si vzpomenout na podnik,
který se jim líbí, a popsat způsob, jakým by ho rozvíjeli. Účastníci budou mít za úkol
sepsat základní pojmy/aspekty svého nápadu a odpovědět na následující otázky:
a. Na jaké odvětví/typ produktu nebo služby bych se chtěl zaměřit? (např. jídlo, oblečení atd.)
b. Co mohu zákazníkům nabídnout?
c. Mám schopnosti, abych to mohl/a dělat sám/sama? Potřebuji partnera s nějakými
specifickými dovednostmi?
d. Kde svůj podnik založím?
e. Jaké jsou další obchody v okolí? Není zde příliš mnoho obchodů podobných tomu, který
bych chtěl založit?
2. Účastníci sepíší své nápady a poté je stručně představí skupině.
3. Poté, co účastníci představí svůj vlastní podnikatelský nápad, facilitátor jim poděkuje
a zahájí diskusi na základě následujících otázek:
o Jak snadné/těžké bylo vymyslet podnikatelský plán?
o Cítili jste se jistí, že byste jej mohli realizovat? Pokud ne, jaké jsou podle vás
překážky? Je něco, co byste udělali jinak?
o Našli jste podobnosti v nápadech na podnikání u ostatních účastníků?
o Cítíte se přesvědčeni, že by to mohlo být realizováno? Pokud ne, jaká jsou
podle vás omezení? Existuje něco, co byste udělali jinak
4. Diskusi facilitátor uzavře závěrem, že podnikatelem může být každý. I když se může
zdát, že jde o vyčerpávající proces, je potřeba být vytrvalí, pokud věříme, že náš
výrobek nebo služba má co nabídnout.

49

Aktivita převzata z: Projekt HEAL (2020) “Multidisciplinary employability training materials
as a part of HEAL Recovery and Integration programme”, str. 77f. Projekt HEAL. Získáno z:
https://healproject.eu
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Aktivita VIII: Od nápadů k činům50
Cíl: Tato aktivita pomůže účastníkům vžít se do myšlení podnikatele a pokusí se připravit svůj
plán na založení podniku. Budou rozvíjet své organizační schopnosti, ducha spolupráce (tváří
v tvář), strategické, inovativní a marketingové myšlení, dovednosti v oblasti řízení času,
analytické schopnosti a schopnosti řešit problémy, budovat značku a navazovat kontakty.
Časová dotace: cca 1h
Pomůcky: Propiska a papír
Popis:
1. Facilitátor vysvětlí účastníkům, že se nyní pokusí realizovat nápad, který měli v
předchozím cvičení (Tvorba podnikatelského plánu).
2. Účastníci budou rozděleni do dvou skupin a budou diskutovat o prezentovaných
nápadech, aby se dohodli, který je k realizaci nejhodnější. Účastníci budou muset vzít
v úvahu své schopnosti, požadavky trhu, cílovou skupinu, inovativní prvky a další
faktory, které byly dříve diskutovány. Poté budou diskutovat o vybraném nápadu a
jako představenstvo/členové sociálního podniku se pokusí připravit plán, jak budou
postupovat, na základě rámce podnikatelského plánu uvedeného v teoretické části
(výše).
3. Po výběru nejvhodnějšího nápadu budou účastníci diskutovat o možných problémech,
které by mohly nastat, a způsobech jejich řešení, o strategiích pro vytvoření svého
podniku a produktu/služby, o způsobech jeho propagace cílové skupině.
4. Po vypracování plánu obě skupiny představí svůj plán na založení podniku a budou
diskutovat o problémech, na které narazily.
5. Závěrečný rozbor: Během prezentace nápadů účastníků zahájí facilitátor diskusi na
základě následujících (a případných dalších) otázek:
a) Bylo těžké najít společnou řeč ohledně nápadu, který jste se rozhodli realizovat?
b) Bylo těžké najít ve vybraném nápadu něco inovativního?
Tipy pro facilitátora:
 Pomozte účastníkům přemýšlet jinak než v běžných situacích a zhodnoťte všechny
různé dovednosti a předchozí zkušenosti, které mají;
 Zachovejte realistický přístup! - Ne každý bude schopen začít podnikat;
 Informujte se o místních službách, které podporují podnikatelské aktivity lidí, kteří
chtějí začít podnikat, abyste na ně mohli účastníky odkázat.

50

Aktivita převzata z: Projekt HEAL (2020) “Multidisciplinary employability training materials
as a part of HEAL Recovery and Integration programme”, str. 84f. Projekt HEAL. Získáno z:
https://healproject.eu
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Kapitola IV Příklady dobré praxe
V následující sekci věnované příkladům dobré praxe jsou uvedeny příklady iniciativ a projektů,
které představily úspěšné intervence týkající se klíčových oblastí tohoto Manuálu, kterými
jsou začlenění na trh práce, digitální dovednosti, budování mostů prostřednictvím zapojení
komunit a šíření a vzdělávání lokálních komunit v oblasti konceptu "Jednota v rozmanitosti".

Projekty: ”Ragazzi Harraga” a ”SAAMA”
Popis projektu:
Mladí lidé, kteří jsou nuceni odejít a opustit vše, co měli: ušli dlouhou cestu, nesou si s sebou
tíhu obav, násilí, nedůvěry a nejistoty ohledně budoucnosti. Potřebují najít ochranu a setkat
se s lidmi, na které se mohou spolehnout. To byl cíl projektu Ragazzi Harraga, který nabídl
vzdělání, školení, ubytování a pracovní zkušenosti 400 mladým migrantům, kteří přišli sami do
Palerma v letech 2017-2019.
V zájmu zajištění kontinuity těchto aktivit je od roku 2020 aktivní projekt "SAAMA". SAAMA
v jazyce mandinka, kterým se mluví v Gambii, Guineji-Bissau a Senegalu, znamená "zítra": nový
projekt pro mladé migranty, kteří přišli do Itálie sami, ve většině případů ještě jako nezletilí,
odkazuje na budoucnost založenou na právech a důstojnosti. Odkaz, který zanechal nedávno
ukončený projekt Ragazzi Harraga, jenž v SAAMA našel své logické pokračování.
SAAMA je také zkratka pro "Strategie di Accompagnamento all'Autonomia per Minori Accolti"
(Strategie pro doprovod nezletilých k samostatnosti): vede ji sdružení SEND spolu s aliancí 13
veřejných a soukromých subjektů, mezi nimiž je i organizace CESIE, a je realizována v
metropolitních oblastech a malých městských centrech okresu soudu pro mladistvé v
Palermu, který zahrnuje provincie Agrigento a Trapani.
SAAMA se rozvíjí na základě předchozích aktivit, díky nimž se sociální začleňování nezletilých
cizinců stalo inovativním a replikovatelným modelem, aby zítřky a budoucnost společností
byly vstřícné a založené na sdílení a zajištění práv každého člověka. Za tímto účelem se SAAMA
bude opět opírat o sjednocený koncept, jehož cílem je zvýšit dovednosti mladých lidí skrze
posílení vzdělávací komunity, která ví, jak aktivovat sociální změny v rámci boje proti
diskriminaci a podpory práv; definování individuálních cest, které zvyšují zdroje a dovednosti
nezletilých migrantů; vstup a setrvání na trhu práce jako strategie doprovázející autonomii.
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Začlenění na trhu práce:
Pokud jde o začlenění na trh práce, oba projekty se zabývají různými úrovněmi opatření na
podporu začlenění nezletilých osob bez doprovodu na trh práce. To zahrnuje:
 Placené stáže: Nabídka tříměsíčních stáží placených z prostředků projektů, během
nichž se mladí lidé mohou naučit důležitým dovednostem přímo na pracovišti, zaučit
se u zkušených zaměstnavatelů, kteří využívají jejich pomoci, aniž by jim museli hradit
náklady, a tím nepodstupovat žádné "riziko". 51 Po této zkušenosti každý člověk
následuje program koučinku, jehož cílem je zvýšit osobní dovednosti prostřednictvím
personalizovaného školení, založeného na aktivitách souvisejících s organizací práce.
Orientace a školení k aktivnímu hledání práce a podnikatelskému skautingu a
vyhledávání práce pro definování plánu aktivního hledání práce a asistence při
kontaktu s firmou, šíření životopisu, vyhledávání volných míst, evaluace profesních
profilů vyhledávaných firmami.
 Síť otevřených podniků: Vzhledem k tomu, že každodenní rasismus je stále jednou z
největších překážek začlenění mladých migrantů na trh práce, pracuje SAAMA na síti
otevřených zaměstnavatelů, kteří v minulosti spolupracovali na projektech nebo
vyjádřili svou otevřenost k férovému zaměstnávání migrantů.
 Portfolio dovedností: Cesta učení, kterou účastníci prošli během workshopů (více
informací o workshopech viz níže), byla doplněna vytvořením portfolia dovedností,
které zřetelně představuje jejich měkké dovednosti, jako je time management, práce
ve skupině, schopnost dodržovat pravidla, zodpovědnost a mnoho dalších, a pomáhá
jim tak zamyslet se nad tím, kolik toho již umí, a tyto dovednosti si v rámci projektů
nechat certifikovat. Certifikáty byly vnímány jako užitečný doplněk jejich učebních
plánů.
Digitální dovednosti:
Přestože projekty nepředpokládaly žádné konkrétní aktivity v souvislosti s digitálními
dovednostmi, docházelo na poli digitálních kompetencí k určitému zlepšení. Na jedné straně
některé z workshopů, jako například foto-video workshop (viz níže), umožnily účastníkům
zvýšit dovednosti, pokud jde o pořizování fotografií a videí i jejich zpracování, což vedlo k
celkovému zlepšení digitálních dovedností. Na druhou stranu probíhající pandemie Covid-19
omezila některé z workshopů (například vyprávění příběhů) na online prostředí, vedené
prostřednictvím Zoomu, což automaticky vedlo k tomu, že se účastníci naučili ovládat nástroje
digitální spolupráce, ale také kancelářský balík Office pro tvorbu wordových dokumentů a
prezentací v PowerPointu.
Zapojení komunity a jednota v rozmanitosti:
V rámci obou projektů byla realizována řada workshopů, na kterých se místní a zahraniční
mládež měla možnost vzájemně poznat, vyměnit si zkušenosti a také se společně učit a
rozvíjet. Workshopy byly nabízeny cyklicky, od roku 2017 každý rok, a to jednou až dvakrát
ročně s jednotnou dobou trvání 3-5 měsíců.
51

Poznámka: Tato část aktivity byla v projektu SAAMA již bohužel ukončena.
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Témata workshopů:
 Taneční a pohybový workshop: V této dílně se účastníci učili vyjadřovat skrze své tělo.
Skupina dále experimentovala s různými formami pohybu a tanců různého kulturního
původu tak, jak je účastníci skupiny představili.
 Divadelní dílna: Skupiny se naučily hrát a sestavit divadelní hru, v níž ztvárnily
společenské jevy, jako je interkulturalita a rasismus. To podpořilo lepší spojení s
vlastním tělem a jeho uvědomění, což bylo užitečným nástrojem k rozpoznání a
zvládání vlastních emocí a frustrací, s nimiž se každý z nás musí někdy v životě
vyrovnávat.
 Foto-video workshop: Účastníci těchto workshopů se seznámili se základy
fotografování a tvorby videí, včetně příběhové linie a natáčení rozhovorů, jejichž
výsledkem bylo závěrečné video, které natočili ze všech workshopů a svého života v
Palermu. Jedno z nich si můžete prohlédnout kliknutím zde (v italštině a dalších
jazycích).
 Práva a společný život: V rámci tohoto workshopu účastníci diskutovali o způsobech
aktivní účasti ve společnosti, dozvěděli se o svých právech a právech jiných
zranitelných skupin a zúčastnili se místních demonstrací, jako ta, kterou organizovala
organizace LIBERA 21. března, což je oficiální den vzpomínky na nevinné oběti mafií.
Dále se účastnili dalších místních společenských iniciativ, jako například participativní
akce o budoucnosti palermského dopravního systému, kterou pořádala Univerzita a
Město Palermo.
 Mezikulturní workshop: V rámci mezikulturních workshopů se diskutovalo o pojmech,
jako je kultura, stereotypy a předsudky a náboženství. Účastníci během workshopu
objevovali a poznávali tyto pojmy a jejich souvislost s vlastní identitou.
Mezináboženský dialog byl doprovázen návštěvou kostela a mešity, kde měli účastníci
možnost diskutovat s jeptiškou/knězem a imámem. Workshop byl zakončen
uspořádáním mezikulturního festivalu, přípravou obsahu a aktivit pro místní
komunitu. Jedna skupina také vytvořila video na téma "interkulturní Palermo" - město
jejich očima, které si můžete prohlédnout zde (v italštině, k dispozici jsou anglické
titulky).
 Workshop vyprávění příběhů: Účastníci experimentovali s různými formami vyprávění
příběhů (pohybem, slovem i obrazem) a získali tak možnost vyprávět svůj příběh a
podělit se o něj s ostatními ve skupině.
Chcete-li si udělat představu o všech workshopech, můžete se podívat na video vytvořené na
závěr Ragazzi Harraga zde (v italštině, k dispozici jsou automaticky generované titulky).
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Během těchto workshopů se mladí lidé nejen naučili konkrétním dovednostem souvisejícím s
tématem každého workshopu, ale také dostali příležitost vyměnit si své zkušenosti a myšlenky
s lidmi z různých kultur, čímž došlo k lepšímu pochopení rozmanitosti a vytvoření vazeb
přesahujících dobu trvání aktivit. To je jedna z nejčastěji zmiňovaných zpětných vazeb, která
zazněla po skončení: že nejcennějším prvkem jejich zážitku bylo objevení nové kultury, ale
také nových věcí o jejich vlastní kultuře, vytvoření mostů k jiným lidem a nalezení více
podobností, než původně očekávali.
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Každý cyklus workshopů je dále zakončen "Interkulturním festivalem", na kterém účastníci
prezentují svá vystoupení, výrobky nebo prostě to, co se během výuky naučili, svým přátelům,
rodičům i celé místní komunitě, takže vzniká stejně rozmanitá skupina, jako jsou naši účastníci.
Poté vždy dochází ke společným chvílím a vytváření nových kontaktů při jídle a hudbě se
spoustou tance a smíchu, čímž se dává konkrétní pozitivní příklad jednoty v rozmanitosti a
toho, jak snadné a obohacující může být vytvoření společenství složeného z různých kultur.

Druhým důležitým příspěvkem k zapojení komunity jsou vzdělávací kurzy pro operátory,
sociální pracovníky v Palermu a Marsale, jejichž cílem je přenést osvědčené postupy, které se
vyzkoušely v Palermu, do dalších částí Sicílie. Dále představuje pro zúčastněné učitele a
sociální pracovníky příležitost seznámit se a diskutovat o pojmech, jako je kultura a kulturní
citlivost, interkulturní kompetence, jak média zobrazují migraci a jak to ovlivňuje naše
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podvědomé vnímání atd. Tímto způsobem si vytvářejí velké povědomí a jsou optimálně
vybaveni pro práci s lidmi s migračním pozadím.
V rámci projektu SAAMA se uskutečnilo několik setkání na místních středních školách, na
kterých nezletilí bez doprovodu a facilitátoři z CESIE vedli diskusi o migraci a výše uvedených
pojmech, vždy s cílem vytvořit hlavní povědomí ve všech věkových skupinách společnosti a
otevřít dialog o tom, jak chceme žít společně v rozmanité společnosti.
Další informace:
Webová stránka Ragazzi Harraga: https://cesie.org/en/project/harraga/ a
https://www.non6solo.it/ragazziharraga/ (pouze v italštině)
Webová stránka SAAMA: https://cesie.org/en/project/saama/ a
https://www.non6solo.it/saama/ (pouze v italštině)
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Projekt" MedLIT - Mediální gramotnost pro uprchlice, žadatele o azyl a
migrantky"
Popis projektu:
Vzhledem k tomu, že uprchlice, žadatelky o azyl a migrantky čelí většímu riziku sociálního
vyloučení (jsou konfrontovány s několika druhy diskriminace: kvůli tomu, že jsou migrantky,
ženy atd.), je velmi důležité poskytnout jim odpovídající kompetence - znalosti, dovednosti,
postoje a také hodnoty potřebné pro přístup k informacím a dalším mediálním obsahům, jejich
interpretaci, používání a/nebo vytváření v prostředí internetu a sociálních médií bezpečným a
odpovědným způsobem, a přispět tak k jejich integraci do společností EU.
Cílem projektu "Mediální gramotnost pro uprchlice, žadatelky o azyl a migrantky" bylo přispět
k integraci uprchlic, žadatelek o azyl a migrantek v šesti členských státech EU, které mají velký
počet uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů. Partneři z Rakouska, Řecka, Irska, Itálie, Malty a
Spojeného království spolupracovali na dosažení následujících cílů:
- Zvyšování mediální gramotnosti uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů (s nízkou
kvalifikací) prostřednictvím inovativních vzdělávacích nástrojů.
- podporování (nízkokvalifikovaných) uprchlic, žadatelek o azyl a migrantek k rozvoji a
zvyšování mediální gramotnosti a digitálních dovedností prostřednictvím účinného
zvyšování informovanosti.
-
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Začlenění na trhu práce:
Přestože se projekt přímo nezabýval začleněním na trh práce, základní digitální dovednosti
mají zásadní význam i pro nalezení zaměstnání, a proto projekt nepřímo podpořil pracovní
dovednosti žen.
Digitální dovednosti:
Ve všech partnerských zemích byl v rámci projektu vyvinut a implementován vzdělávací kurz
pro migrantky, který je podpořil v tom, aby si samy vyzkoušely, jak může digitální a mediální
vzdělání pozitivně ovlivnit jejich současnost a budoucnost. Sezení byla v rámci kurzu
naplánována tak, aby se zvýšil pocit odpovědnosti účastnic kurzu, aby si uvědomily svůj
význam v procesu zvyšování povědomí o digitálních nástrojích pro celou jejich komunitu, a
byla úzce přizpůsobena skutečným potřebám zúčastněných žen v místním kontextu.
Účast na kurzu se stala také příležitostí k vytvoření žen - vzorů, které s ohledem na blaho své
komunity rozvíjely dovednosti a kompetence potřebné k tomu, aby se staly vyslankyněmi
nových a důležitých znalostí týkajících se digitálního světa, čímž vznikl dominový efekt, který
se rozšířil na co největší počet migrantek, což bylo konečným cílem kampaně, jejímž cílem bylo
zvýšit informovanost mezi vrstevníky.
Kurz byl do značné míry založen na předchozích znalostech a zájmech účastnic, což vyústilo ve
vytvoření digitální (a tištěné) brožury s recepty, které shromáždily a napsaly samy migrantky,
a daly jim tak možnost uplatnit nově získané digitální dovednosti přímo v praxi. Tato praktická
zkušenost jim pomohla pochopit význam a užitečnost digitálních kompetencí, ale také
nekonečné možnosti jejich využití pro vlastní zájmy. Netřeba dodávat, že to byl velký úspěch
jak pro zúčastněné migrantky, tak pro lidi, kteří brožuru četli.
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Zapojení do komunity:
Kromě školení o mediální gramotnosti byla jednou z aktivit osvětová kampaň mezi vrstevníky,
v jejímž rámci zúčastněné ženy aktivně spolupracovaly se svými vrstevníky v lokálním
kontextu, aby šířily informace o užitečnosti a možnostech digitálních kompetencí, a dokonce
šířily své znalosti mezi své přátele.
Projekt zakončila prezentace jejich cesty za poznáním na mezikulturní komunitní akci spolu s
mezikulturním festivalem, který uzavíral jeden z cyklů workshopů Ragazzi Harraga. Zúčastněné
ženy tak měly možnost dále zvýšit povědomí svých vrstevníků a dalších členů komunity o
významu digitálních dovedností pro sociální začlenění. Mezi účastnicemi akce byl vysoký počet
žen migrantek a workshop MedLit byl zakončen pestře a jednotně.

Více informací: Webové stránky https://medlitproject.eu/ a
https://cesie.org/project/medlit/ nebo brožura receptů ke stažení:
https://cesie.org/en/resources/medlit-recipe-book/
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Projekt ”In Gioco”
Popis projektu:
Jak zvýšit pracovní začlenění migrantů žijících v Palermu? Je možné prolomit stereotypy v
oblasti zaměstnanosti a bojovat proti vykořisťování migrantů prostřednictvím inovace služeb
zaměstnanosti?
Těmito a dalšími otázkami se zabývá projekt In Gioco, zaměřený na mladé a dospělé migranty,
muže a ženy, kteří se dostávají ze situace pracovního a sexuálního vykořisťování nebo se z ní
snaží dostat. Proto byl Palermu realizován projekt In Gioco, jehož cílem bylo podpořit přístup
migrantů ke službám kariérového poradenství, rozšířit jejich možnosti v nových oborech a
podpořit podnikání prostřednictvím prohlubování dovedností a cest sebezdokonalování.
Projekt In Gioco podporuje Fondazione Con il Sud.

Začlenění na trhu práce:
Pokud jde o začlenění na trh práce, v rámci projektu bylo realizováno několik různých aktivit:
 Vytvoření poradenské služby pro začlenění na trh práce, která nabízí odbornou
přípravu a pracovní místa, je určena migrantům a provozována skupinou vybraných
mladých migrantů, kteří byli vyškoleni jako peer-to-peer mentoři;
 Založení a otevření sociálního podniku "Giocherenda", který se věnuje tvorbě her
podněcujících představivost, vyprávění příběhů a solidaritě a který vedou mladí lidé,
kteří přišli do Itálie jako nezletilí bez doprovodu;
 Školení v oblasti pracovního poradenství s praktickými činnostmi umožňujícími
výměnu různých názorů a lepší pochopení vlastních kompetencí. Kromě toho bylo
realizováno několik neformálních aktivit podporujících reflexi vlastních kompetencí a
aspirací účastníků prostřednictvím diskusí s ostatními a sebereflexe;
85



Realizace exkurze v zavedených podnicích, která účastníkům umožní poznat nová
prostředí a podnítí tak procesy samostatného podnikání.
Všechny výše uvedené aktivity aktivně přispěly k rozvoji dovedností účastníků v oblasti
zaměstnatelnosti a obecně podpořily začlenění mladých migrantů na trh práce.

Zapojení do komunity:
Sociální podnik Giocherenda je v místní komunitě velmi aktivní. Jejich obchod, který se nachází
v centru Palerma, se stal místem setkávání místní komunity, kde se konají různé místní
workshopy, například o recyklovaných materiálech, které podporují výměnu mezi místními
obyvateli a novými občany a vytvářejí prostor pro výměnu a učení.
Kromě toho organizace osvětové kampaně zaměřené na potenciální zaměstnavatele a
podniky podpořila informovanost místní komunity a zvýšila ochotu zaměstnavatelů
spravedlivě zaměstnávat migranty a následně podporovat jejich sociální začlenění a začlenění
na trhu práce.
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Více informací na webové stránce projektu: Navštivte stránku
https://cesie.org/en/project/ingioco/ nebo https://www.esperienzeconilsud.it/ingioco/
(pouze v italštině) a: https://giocherenda.it/en/
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Projekt: ”I giovani parlano con l’Europa”
Popis projektu:
Mnoho mladých Sicilanů se stále ještě nevnímá jako evropští občané a neuvědomuje si
nekonečné možnosti a práva, které evropské společenství nabízí. Chybí znalosti a povědomí o
tom, co je Evropská unie, jaké jsou členské státy, společná práva a povinnosti, pojem integrace
a sociální diskriminace, co znamená být evropským občanem a další věci s tím související.
Takto se zrodil projekt "I giovani parlano con l'Europa" (Mladí lidé hovoří s Evropou), který
realizovalo několik palermských nevládních organizací a který financoval Odbor mládeže a
státní služby Předsednictví Rady ministrů. V letech 2017 až 2019 byl zaměřen na mladé
studenty ve věku 14 až 19 let, kteří navštěvují školy zaměřené na vzdělávání a odbornou
přípravu, a zapojoval je přímo do aktivit workshopů.

Začlenění na trhu práce:
Projekt se věnoval začlenění na trh práce, a to především prostřednictvím rozvoje dovedností
v oblasti zaměstnatelnosti, mimo jiné měkkých a tvrdých dovedností, které vyžaduje svět
práce, a také kompetencí potřebných k tvorbě životopisu. Ty byly rozvíjeny prostřednictvím
neformální aktivity, při níž účastníci měli možnost zamyslet se nad dovednostmi, které mají, i
nad těmi, které by chtěli získat. Následně proběhla společná reflexe, při níž se mohli ve skupině
zamyslet nad osobními a profesními dovednostmi souvisejícími se světem práce. Kromě toho
byly jako model použity dvě profese (mediátor a instalatér), které sloužily k identifikaci
potřebných měkkých a tvrdých dovedností, jež mají pro práci v těchto profesích, a také k
vytvoření životopisu zaměřeného na zaměstnání v jedné z těchto oblastí. Na seminářích byl
analyzován zejména životopis v Europass formě, přičemž zvláštní pozornost byla věnována
části týkající se schopností. Nakonec účastníci pod vedením školitelů tvořili svůj vlastní
životopis.
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Během dalšího setkání probíhal trénink pracovního pohovoru a vyhledávání na internetu, a to
pomocí simulace reálných situací při pracovním pohovoru doplněné analýzou pohovorů
účastníků a nejčastěji kladených otázek. Kromě toho byly účastníkům představeny užitečné
internetové stránky pro hledání zaměstnání a také kontakty na místní agentury práce, které
jim při hledání zaměstnání pomohou. V neposlední řadě byly účastníkům poskytnuty také
informace týkající se dokumentů potřebných pro vstup do světa práce.

Zapojení do komunity:
V oblasti zapojení komunity je třeba zmínit zejména jednu aktivitu. V souvislosti s konceptem
aktivního občanství se začalo uvažovat o jeho významu a o "právech" a "povinnostech"
aktivního občana, přičemž se diskutovalo o právech a povinnostech zahraničního občana v
místě, jako je Itálie. Dále bylo předloženo několik návrhů týkajících se iniciativ v oblasti
aktivního občanství pro město Palermo. V této souvislosti byl přizpůsoben neformální přístup
prostřednictvím aktivní účasti celé skupiny, což umožnilo vzájemnou konfrontaci, reflexi a
zlepšení průřezových dovedností.
Jednota v rozmanitosti:
Koncept jednoty v rozmanitosti byl jádrem a jednou z hlavních myšlenek projektu podněcování aktivního dialogu o evropských hodnotách a pomoc mladým lidem objevovat to,
co nás jako evropské občany spojuje, a také to, jak tato rozmanitost ovlivňuje a obohacuje náš
každodenní život.
Více informací na webové stránce projektu: https://cesie.org/en/project/gpce/
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Občanská orientace pro nově příchozí migranty žijící ve Švédsku
Popis:
Bezplatný kurz pro osoby, kterým bylo nedávno uděleno povolení k pobytu a které se účastní
vstupního programu švédského úřadu práce. Kurz je k dispozici také pro nejbližší příbuzné
příchozích. Kurz trvá sto hodin a je nabízen v mateřském jazyce. Cílem kurzu je seznámit se se
švédskou demokracií a s uspořádáním švédské společnosti. Dále se kurz zabývá tématy, jako
je vzdělávání, každodenní život, bydlení, zdraví, vzdělávání, lékařská péče a děti a rodina. Cílem
občanské orientace je usnadnit vstup do švédské společnosti. Po ukončení kurzu každý
účastník obdrží osvědčení.
Obsah kurzu:






Lidská práva
Základní demokratické hodnoty
Práva a povinnosti
Jak je organizována švédská společnost
Každodenní život v praxi

Více informací o kurzu:
https://www.informationsverige.se/en/jag-har-fatt-uppehallstillstand/samhallsorientering/

Zdroj: Pixabay

Projekt SAMI
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Popis projektu:
Projekt koordinovala organizace Vetlanda Lärcentrum v období od září 2019 do prosince 2021.
Cílovou skupinou projektu byly osoby s nízkým nebo nedostatečným školním vzděláním, kdy
většina byla negramotná. Cílem projektu bylo posílit jednotlivce, aby se zvýšily jejich šance na
osamostatnění a převzetí větší zodpovědnosti za vlastní životní situaci. Účelem bylo také
poskytnout jim nástroje, aby se mohli přiblížit švédskému trhu práce či dalšímu studiu.
Dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dospělých nám poskytly znalosti a informace o cílové
skupině a ukázalo se, že nemají přirozenou soudržnost ve švédské společnosti, což vede k
pocitu vyloučení. To, že se necítí začleněni, často vede k tomu, že jedinec ztrácí motivaci, a
proto bylo dalším cílem projektu poskytnout jim kontext, v němž by cítili, že i jejich úspěchy
mají význam.
Projektu se zúčastnilo asi 45 účastníků, přičemž v mírné převaze byly ženy.

Náplň projektu:
15 hodin týdně výuka švédštiny v kombinaci s 15 hodinami týdně dalších aktivit.
Jako podpora byli během všech aktivit přítomni pracovníci se znalostí rodného jazyka
migrantů. Velmi důležité bylo, aby jednotlivcům byly pojmy a věci vysvětleny v jejich
mateřském jazyce a mohli tak snadněji vstřebávat nové informace a znalosti. Přítomnost
asistentů se znalostí rodných jazyků migrantů byla hlavním faktorem úspěchu projektu.


Základy matematiky - většina účastníků projektu nikdy nepoužívala školní
matematiku, ale přesto si dokázala poradit s každodenními situacemi ve svých zemích
původu. Zaměřili jsme se na praktickou matematiku, kdy jsme pomocí decilitrových
odměrek, pravítek, litrových odměrek, provázku apod. ilustrovali například, jak je
něco dlouhé nebo krátké, a tyto znalosti jsme pak převedli do jednoduché
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matematiky. Kostky a kvádry jsme také používali k tomu, abychom se naučili počítat
čísla a sčítat a odčítat.
Základní digitální dovednosti - na začátku jsme se hodně zaměřili na používání
bankovního ID, jelikož většina úřadů ve Švédsku vyžaduje digitální identifikace.
Bankovní ID je také potřeba pro různé typy přihlášení a především pro používání
vzdělávací platformy školy. Poté jsme pokračovali v práci s různými kroky v oblasti ICT.
Trh práce - práva a povinnosti zaměstnance ve Švédsku. Jaké profese se ve Švédsku
vykonávají? Jaká pracovní místa jsou k dispozici v mém nejbližším okolí a jaké jsou
požadavky na tato místa? Jak napsat životopis. Studijní exkurze různých pracovišť, jako
například průmyslových podniků, škol, obchodů s potravinami, farem, skladů atd.
Výuka mateřského jazyka - negramotní se souběžně s výukou švédštiny naučili číst a
psát ve svém mateřském jazyce.
Stáže - možnosti stáží na různých pracovištích v kombinaci se studiem.
Informace o švédské společnosti - školský systém, zdravotnictví, fungování různých
úřadů, různé cesty k práci a studiu.
Zdravotní péče - pohyb/základy gymnastiky jednou týdně. Jednotlivci měli také
možnost naučit se jezdit na kole, protože různá místní zaměstnání vyžadují
přepravovat se mezi různými pracovišti. Informace o zdravotní péči.

Výsledky projektu:
Po skončení projektu bylo provedeno hodnocení se všemi účastníky. Z hodnocení vyplynulo,
že se jednotlivci cítili posíleni a že lépe pochopili svou roli ve švédské společnosti. Měli pocit
přináležitosti a vědomí toho, co mohou sami udělat pro to, aby ovlivnili svou budoucnost ve
Švédsku. Mnozí z nich také uvedli, že získali patřičné nástroje k tomu, aby se ve Švédsku mohli
ucházet o práci. Během projektu získalo práci přibližně čtrnáct osob. Uvedli také, že se zlepšili
jak ve svém mateřském jazyce, tak ve švédštině. Účastníci také reflektovali, že se výrazně
zvýšily jejich znalosti informačních a komunikačních technologií a že tyto znalosti budou pro
ně velkým přínosem jak ve švédské společnosti, tak i k možnosti udržovat kontakt se svými
blízkými v zemi původu.
Začlenění na trhu práce:
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Projekt poskytl účastníkům informace a znalosti o tom, co se od nich jako od zaměstnanců ve
Švédsku očekává. Jaká mám jako zaměstnanec práva a povinnosti? Jaká pracovní místa jsou v
mém nejbližším okolí a jaké znalosti musím získat, abych práci získal/a? Projekt účastníky
posílil a získali větší víru v sebe sama a ve své schopnosti stát se soběstačnými a také aktivními
občany švédské společnosti.
Zapojení do komunity:
Celkovým cílem projektu bylo, aby jednotlivci lépe porozuměli fungování švédské společnosti
a získali nástroje, které jim umožní cítit se silnými a motivovanými. Důležitou součástí projektu
bylo posílení jazykových a základních znalostí například v matematice, protože výzkumy
ukazují, že to, jak si my lidé ceníme a používáme čtení a psaní v různých kontextech, ovlivňuje
možnosti zapojení do různých kontextů v každodenním životě. Velmi důležité je osvětlit
souvislost mezi zprostředkovaným jazykem, mocí a demokracií a jak to zase souvisí s
potřebami a možnostmi dospělých studentů cizího jazyka ovlivňovat svůj život a účastnit se
demokratických procesů.52
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Job track ”Industry”
Popis:
Job track Industry je projekt probíhající od roku 2017. Cílem projektu je dát šanci získat
zaměstnání osobám, které stojí daleko od trhu práce. Jedná se o projekt v úzké spolupráci s
místními podnikateli, kdy prvním krokem v projektu je získání stáží v různých firmách. Školení
trvá dvanáct týdnů a účastníci kombinují teoretické studium se stážemi. Do projektu se musí
jednotlivec přihlásit a výběr probíhá prostřednictvím pohovorů. Důležité je, aby byl správný
člověk na správném místě, a proto je potřeba sladit dovednosti a vzdělání jednotlivce s
potřebami firem. Důležitá je pečlivá kontrola na pracovišti, aby bylo možné včas odhalit potíže.

Náplň projektu:
 Stáž tři dny v týdnu stáž a dva dny v týdnu teoretické studium
 Práva a povinnosti zaměstnance ve Švédsku
 Jak se mám chovat na pracovišti (o pauzách, společenském kodexu, používání
mobilního telefonu, včasné příchody atd.)
 Švédština související s prací (nová slovní zásoba a pojmy na pracovišti)
 Zákony a předpisy upravující trh práce
Výsledky projektu:
Projekt byl velmi úspěšný a přibližně 73 procent účastníků získalo po jeho skončení práci.
Spojení teorie s praxí je dobrou metodou pro dosažení dobrých výsledků. Důležitým
konceptem u projektu jsou časté návazná setkání na pracovišti, což je jistota jak pro
jednotlivce vykonávajícího stáž, tak pro zaměstnavatele. Díky těmto návštěvám lze rychle řešit
různé otázky a problémy a zajistit správnou podporu. Organizace Vetlanda Lärcentrum získala
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ocenění za dobré výsledky a výstupy projektu na poli integrace. Více informací o něm si
můžete přečíst zde:
https://www.vetlandalarcentrum.se/vetlanda-larcentrum/nyheter/nyheter-vlc/2020-09-11arets-integrationspris-till-vetlanda-larcentrum.html

Začlenění na trhu práce:
Projekt je přímo zaměřen na trh práce a po celou dobu školení připravuje jednotlivce na
zaměstnání.
Zapojení do komunity:
Získání zaměstnání a soběstačnosti je důležitou součástí rozvoje a motivace jedince, stejně
jako posílení jeho sebevědomí. To vede ke zvýšené míře angažovanosti pro společnost, v níž
se jedinec pohybuje. Dále to vede k hlubšímu pochopení každodenního života, života v
sociálním kontextu, v demokratickém prostředí.
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