
Projekt Posílení kompetencí zaměstnanců státní správy 
a bezpečnostních složek pokračuje! 
 
Prázdniny a dovolené jsou v plném proudu ale práce na projektu 
Posílení interkulturních kompetencí, v rámci kterého má být 
proškoleno celkem 900 osob z oblasti státní správy a 
bezpečnostních složek, pokračují bez oddychu! 
Fokusní skupiny 
  
Proškolení lektoři budou mít možnost vyzkoušet „lektorování 
nanečisto“, a to formou fokusních skupin. Fokusních skupin se 
zúčastní zástupci cílové skupiny, supervizoři, hosté – cizinci a 
experti projektu, kteří lektorům poskytnou přímo na místě 
cennou zpětnou  vazbu. 

  
Pro nově proškolené lektory se zavádí nácvik formou fokusních 

skupin. Vnímáme potřebu lektorů vyzkoušet si přednášení 
nanečisto, proto v červenci proběhly fokusní skupiny, a to 10. a 
11.07.  
 
Ze zkušenosti na jiných projektech víme, že jsou fokusní skupiny 
velice kvalitní nástroj k nácviku lektorů, a umožňují proškoleným lektorům lépe se připravit na školení cílové 
skupiny. Na fokusních skupinách lektoři odzkouší celé 2denní školení jak úvodního, tak i navazujícího kurzu. 
Jedné fokusní skupiny se zúčastní vždy 2 lektoři, 3-4 zástupci cílové skupiny, jeden host-cizinec, jeden supervizor 
a dle potřeby i expert projektu. Od účastníků fokusní skupiny dostanou lektoři zpětnou vazbu na místě, supervizor 
zpracuje supervizní zprávu. 
  

  

 
  

První fokusní skupina byla zaměřena na lektory, kteří budou přednášet pracovníkům OAMP MV. Na fokusní 
skupině byli přítomni i účastníci – zaměstnanci OAMP, cílem kterých bylo poskytnout zpětnou vazbu pro 

budoucí lektory. Druhá fokusní skupina se zaměřila na lektory pro zaměstnance Úřadu práce. Lektorování 
probíhalo ve dvojicích dle plánu na budoucí školení pro zaměstnance státní správy a bezpečnostních 

složek. 
  
  

Modelové situace 
 

Abysme mohli názorně ukázat příklady z praxe pracovníků státní správy a bezpečnostních složek, 



vytváříme videa s modelovými situacemi. V těchto videích 
pracovníci mohou pozorovat reakce kolegů a osvojit si nové 

způsoby komunikace s klienty. 
Byla natočena poslední modelová situace s policií České 

republiky, a to 24.07. Jedná se o scénku s opuštěným 
batohem na hlavním nádraží v Praze, kde hlavní hrdinku 

reprezentuje muslimská žena. 
Mezi tím byly dodány první sestřihy videí s modelovými 

situacemi tlumočení a pracovníků OAMP a ÚP. Ve videích 
jsou k vidění složitější situace z vlastní praxe pracovníků 

státní správy a bezpečnostních složek. Například, tématem 
pro modelovou situaci na OAMP je podání dokumentů k 
pobytu po uplynutí lhůty stávajícího pobytu a komunikaci 

pracovníka OAMP s vystrašeným cizincem. Scénka z úřadu 
práce se pak věnuje cizince, která byla nemocná a 

nenavštívila potencionální zaměstnavatele, ani nemá 
příslušné potvrzení od doktora. Scénka "tlumočení" nabídne 
pracovníkům OAMP klasickou situaci s prostředníkem, který 
ma za cíl "urychlit" podání dokumentů a tlumočit pro cizince. 

V současné době se tyto 3 videa nachází v procesu post 
produkce. 

  
 
  

Metodické materiály 
Expertní tým již momentálně pracuje na textu metodiky pro navazující typ školení. 
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Máme za sebou první školení zaměstnanců Úřadu 
práce! 

 
 
Na konci srpna jsme začali s úvodními školeními pro zaměstnance Úřadu práce. První školení proběhlo ve 
dnech 30. a 31. srpna v Kozojedech u Prahy. Proškoleno bylo 15 zaměstnanců poboček Úřadu práce z 
několika českých měst, například z Jihlavy, Karlových Varů, Mostu či Nymburka. Další školení proběhne ve 
dnech 8. a 9. září 2021 na Generálním ředitelství Úřadu práce v Praze. 
 
Školení probíhají v rámci projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a 
bezpečnostních složek a mají za cíl přispět ke zvýšení interkulturních a komunikačních kompetencí pracovníků 
veřejné správy a bezpečnostních složek při práci s cizinci ze třetích zemí (státy mimo EU). Smyslem školení je 
tedy usnadnit komunikaci mezi zmíněnými zaměstnanci a cizinci ze třetích zemí. Často totiž za ztíženou 
komunikací stojí nedostatečná informovanost a nepochopení odlišností a právě s tím má naše školení pomáhat. 
 
Proběhlá školení byla úvodní, první den školení trval celý den (od 10:00 do 19:00), druhý pak od devíti do tří 
odpoledne. Oba dny měly velice nabitý program – první den byla na programu mimo jiné přednáška o migraci, na 
níž navazovala přednáška o kulturní identitě a její změně. Po přednáškách přišla na řadu u účastníků vůbec 
nejoblíbenější část celého školení, a to křeslo pro hosta. Do tohoto křesla je pokaždé přizván cizinec, který žije v 
Česku a je ochotný podělit se o své zkušenosti. Účastníci školení poté mají možnost pokládat mu své dotazy. Po 
této části následovalo povídání o základech komunikace a stereotypech, na které navázalo promítání filmu Vítejte 
v ČR a modelové situace, která má za cíl zaměstnancům Úřadu práce ukázat pomocí krátkého filmu, jaká situace 
může při komunikaci s cizincem nastat. 
 
Školení pokračovala i druhý den, kdy se účastníci mimo jiné seznámili se základy práce s tlumočníkem. Součástí 
druhého dne byla také interaktivní hra Leila a Mohamed. Na konci pak byl prostor pro zhodnocení celého školení. 
 
Se školeními pod taktovkou vyškolených lektorů budeme pokračovat i v následujících měsících. Celkem jich 
máme v plánu do konce tohoto roku ještě dalších čtrnáct. Proškolovat budeme kromě zaměstnanců Úřadu práce 
také zaměstnance Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, příslušníky Policie ČR a další zaměstnance 
veřejné správy. Do konce projektu, tedy do 31. října 2022, bude dle plánu proškoleno celkem 900 zaměstnanců 
jak veřejné správy, tak bezpečnostních složek. 
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Nad čím momentálně pracujeme? 
 

 
Pokračujeme v 
implementaci projektu 
Posílení interkulturních 
kompetencí zaměstnanců 
státní správy a 
bezpečnostních složek! V 
rámci projektu má být 
celkem proškoleno 900 
zaměstnanců. Proběhlo 
školení hostů cizinců, 
byla natočena modelová 
situace na úřadu práce a 
dvě modelové situace na 
OAMP. Co dalšího jsme 
stihli za minulý měsíc se 
dozvíte v tomto článku. 

Školení hostů-cizinců 
20.května v prostorech 
školícího 
střediska Marianeum na 
Praze 2 proběhlo první 
kolo školení pěti hostů – cizinců, kteří budou později pozvány na školení zaměstnanců státní správy a 
bezpečnostních složek do bloku „křeslo pro hosta“. „Křeslo pro hosta“ poskytne pracovníkům veřejné 
správy a bezpečnostních složek možnost seznámit se s pohledem cizince a vznést tematické dotazy. Další 
kolo probíhalo ve stejných prostorech 8.června a byli proškoleni čtyři další cizinci. 
 

  
Natáčení modelových situací 
31. května byla natočena modelová situace na úřadu práce. Další natáčení probíhalo 26. června, jednalo 
se o dvě modelové situace na OAMP (prodloužení pobytu a scénka tlumočení). V současné době se 
videomateriály nachází v post-produkci a brzy se můžeme těšit na hotový materiál k proškolení 
zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. V naší organizaci zastáváme názor, že je vždy lepší 
jednou vidět, než stokrát slyšet, proto věříme, že tyto videomateriály budou nedílnou součástí kvalitních 
školení. Čtvrté a poslední video plánujeme natočit v červenci. 
  



Plánujeme fokusní skupiny pro lektory 
Aby si lektoři mohli nanečisto vyzkoušet budoucí kurzy, které budou školit, jsou naplánovány 2 fokusní 
skupiny (1 pro pracovníky OAMP a 1 pro pracovníky ÚP). Na těchto setkáních budoucí lektoři dostanou 
zpětnou vazbu od účastníků fokusní skupiny z řad zaměstnanců cílové skupiny a supervizorů. 
  
Metodika a první termín školení pro zaměstnance 
V současné době zpracováváme první verzi metodiky navazujícího typu školení a vytváříme navazující 
PowerPointovou prezentaci. Nově byl navržen první termín školení pro zaměstnance úřadu práce, a to 30. 
a 31. srpna 2021. 
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Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní 
správy a bezpečnostních složek - projektový banner 

 
  



Co nového připravujeme v rámci kurzů Posílení 
interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a 
bezpečnostních složek? 
  

 

  

  

Práce na projektu Posílení interkulturních kompetencí, v rámci kterého má být celkem proškoleno 900 osob z oblasti 

státní správy a bezpečnostních složek, pokračují. Chystá se natáčení výukových videí, připravuje se metodika 

k navazujícímu kurzu a plánují se také fokusní skupiny. 
  

Natáčíme výuková videa, která obohatí plánovaná školení 
  

Součástí školení budou pětiminutová videa, na nichž se právě intenzivně pracuje. Obsahem připravovaných videí 

vždy bude modelová situace, se kterou se cílová skupina školení může setkat během své pracovní náplně. 

Videa s modelovými situacemi mají za cíl ukázat, jak je možné se v takových situacích zachovat a také jak je 

vnímá samotný cizinec, což může pomoci k pochopení chování cizince v situacích, které videa ilustrují. Již brzy 

se natočí první video, která se bude odehrávat na Úřadu práce. Na tvorbě videí se podílí i samotní zástupci 

cílové skupiny školení, tedy příslušníci státní správy a bezpečnostních složek. Díky tomu videa mohou odrážet 

skutečné situace, v nichž se účastníci kurzů během výkonu svého povolání nacházejí. 
  

První metodika je hotová. Pracujeme na metodice k navazujícímu kurzu 
  

Máme vytvořenou metodiku k prvnímu kurzu – úvodnímu školení. Metodika úvodního typu školení obsahuje 

informace o migraci, integraci cizinců ze třetích států v ČR, přehled a projevy interkulturních rozdílů, reflexe 

pracovního prostředí účastníků a řešení zátěžových situací, prevenci konfliktu a další podobná témata. Již začala 

práce na tvorbě druhé metodiky. Tento dokument bude rozebírat komunikační nástroje, ukazovat a řešit 



konkrétní modelové situace i trénovat aktivní naslouchání. Dojde tak k prohloubení kompetencí, které účastníci 

získají během prvního školení. 
  

Školíme lektory i cizince 
  

V květnu bylo proškoleno celkem šest lektorů, už 20. května proškolíme také pět cizinců, kteří se samotných 

školení zaměstnanců státní správy i příslušníků bezpečnostních složek budou účastnit. Právě přítomnost cizince 

ze třetích zemí je účastníky kurzu hodnocena jako jedna z vůbec nejzajímavějších a nejpřínosnějších 

součástí školení. 
  

Během června jsou také v plánu fokusní skupiny, v nichž si lektoři budou moci školení vyzkoušet na nečisto. 

Kromě lektorů se fokusní skupiny zúčastní také zástupci z cílové skupiny školení a školitelé, kteří budou lektorům 

dávat během fokusní skupiny důležitou zpětnou vazbu. 
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Informační aktualizace projektu duben 2021 

 

Pilně pracujeme na implementaci projektu! První školení lektorů proběhne v termínu 8. 5. - 9. 5. 2021, a to pro 
úvodní typ školení. 

Dva dvoudenní školení povedou zkušení experti, kteří dlouhodobě pracují v oblasti integrace cizinců a vzdělávání 
zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. Tématem školení je problematika migrace, kulturní identity, 
interkulturní dimenze, práce s tlumočníkem a další. 

Po absolvování školení, budou noví lektoři přednášet ve spolupráci a pod dozorem zkušených lektorů a expertů 
projektu, což se odrazí na kvalitě školení a následném využití nabytých poznatků v praxi. 

Dokončili jsme 1. verzi metodiky úvodního typu školení pro lektory, která poslouží lektorům jako pomůcka k 
vedení školení v oblasti zvyšování interkulturních kompetencí. Metodika bude dotvářena a upravována během 
realizace projektu nejen ve spolupráci s lektory, ale také na základě zpětné vazby účastníků školení. Na základě 
získaných zkušeností budeme klást důraz na metodickou stránku a kvalitu vedení jednotlivých školení pro 
zaměstnance veřejné správy a bezpečnostních složek. 

Metodika obsahuje informace o migraci, integraci cizinců ze třetích států v ČR, přehled teoretických dimenzí a 
projevy interkulturních rozdílů, specifika jednotlivých komunit cizinců z třetích států žijících v ČR, reflexe 
pracovního prostředí účastníků a řešení zátěžových situací, prevence konfliktu, dovednosti při jednání s 
„klientem“ za přítomnosti tlumočníka, přehled pomocných nástrojů pro naplňování potřeb cizinců, technika 
aktivního naslouchání, techniky asertivního jednání, blok „Křeslo pro hosta“ s účastí zástupců cizinců a další. 

Dále vytváříme powerpointové prezentace, vycházející z metodiky pro úvodní typ školení (začátečníky). Tato 
prezentace bude obsahovat praktické, stručné a srozumitelné informace, které poslouží jak lektorům, tak i 
účastníkům školení. 

V rámci projektu mají být vytvořeny 4 videomateriály, které budou obsahovat různé modelové situace, týkající se 
běžné praxe ve které se ocitají zástupci cílové skupiny ve své práci. Dosavadní zkušenost při školení 
zaměstnanců veřejné správy a bezpečnostních složek ukázala, že nejvíce pozornosti vyvolávají diskuse a 
analýzy konkrétních situací a způsob jejích řešení, včetně předcházení a řešení konfliktů. 

Jedna se o 2 situace na OAMP MV ČR (přepážka a tlumočení), situaci na Úřadu práce a situaci s Policií ČR. 
V současné době probíhá výběr lokací a herců k natáčení situace OAMP. 
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Rozhovor s členem expertního týmu projektu Posílení 
interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a 
bezpečnostních složek Jiřím Kocourkem. 
Vedoucí týmu aplikovaná sociologie a člen expertního týmu projektu Posílení interkulturních kompetencí 
zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek Jiří Kocourek se podílí na tvorbě metodických materiálů, 
které poslouží jako pomůcka pro lektory interkulturních kompetencí k proškolení cílové skupiny. 
  
Povíte nám něco o projektu "Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a 
bezpečnostních složek"? Co inspirovalo vznik školení? 
Před několika lety dal lektorský tým dohromady soubor aktivit a seřadil je do bloku dvoudenního školení pro 
zaměstnance OAMP, jehož hlavním cílem bylo vybavit je základními interkulturními kompetencemi, které pro 
svou práci potřebují. Co to interkulturní kompetence jsou však nebylo nikde psáno. Prostřednictvím školení jsme 
byli svědky jedné z největších reorganizačních změn cizinecké policie, zakládání nových pracovišť OAMP, 
zavádění nových projektů pro migranty v ČR jako jsou např. adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“. Na 
lektorský podnět jsme díky spolupráci a vzájemné důvěře realizovali i pozorování průběhu tlumočníků na 
některých pracovištích, které jsme dále rovněž zpracovali a využili v rámci programu školení. Atmosféra mezi 
zaměstnanci a jejich pohled na migranty se natolik proměňovaly, že jsme některé aktivity v programu školení 
vyřazovali, některé přidávali. V některých obdobích nebylo vůbec jednoduché velký počet školení zajistit. Lektory 

hledáme a snažíme se doplnit stále. 
 
  
Co by měl umět lektor školení "Posílení 
interkulturních kompetencí zaměstnanců státní 
správy a bezpečnostních složek"? 
  
Program školení klade vysoké nároky na 
profesionální zázemí lektorů. Aby obsáhli celé 
školení, měli by mít výborné lektorské dovednosti, 
zkušenosti s práci s migranty, znalosti o některé 
z migrantských kultur v ČR a znalosti z oblasti 
integrace migrantů v ČR. Dále požadujeme 
zkušenosti s interakcí migrantů a úředníků a 
odborné znalosti alespoň v některých 
přednášených oborech (sociologie, psychologie, 
pedagogika, etnografie, antropologie, 
translatologie, sociální geografie, filologie, právo a 
administrativa). 
  
Jaký by měl mít přístup k problematice? Jaké 
cíle si klade školení? 
  
Podstatné je, aby se lektor snažil přistupovat 
k migrantům i k úředníkům spravedlivě, aby 
nestranil ani jedné ze stran, což někdy bývá 
relativně náročné. Je proto důležité, aby se lektor 
dokázal na daný problém podívat jak z pohledu 
migranta, tak i z pohledu úředníka. Posluchači 
mohou sdělit lektorovi svá očekávání, se kterými 
přiházejí, stejně jako základní přístup k dané 
problematice, dále si vzájemně předají své 
zkušenosti napříč různými pracovními pozicemi a 
odděleními v celé ČR. Školení dává cílové skupině 
možnost se zamyslet nad migrací jako běžnou 
součástí života. Pracovníci veřejné správy získají 
základní konkrétní informace o rozdílnosti kultur a 
základní nástroje k interkulturní analýze, uvědomí 

si možnosti integrace cizinců v praxi. Výhodou školení je určitě panel "křeslo pro hosta", kde se cílová skupina 
setká s migrantem v jiné atmosféře než na přepážce nebo pracovišti, získají informace o konkrétních integračních 
projektech realizovaných svým zaměstnavatelem, budou motivováni k aktivní úpravě metod a technik práce 
s cizinci na vlastním pracovišti a, v neposlední řadě se naučí komunikovat s klientem prostřednictvím tlumočníka. 
  
V jaké fázi je projekt nyní? Co připravujete? 
  



Nyní disponujeme skupinou velmi zkušených potencionálních lektorů. Pro účastníky lektorského školení se 
připravuje jednak metodika s podrobným popisem aktivit a jednak prezentace, kterou by lektoři mohli využít. 
V současné době již byl vytvořen text základním způsobem představující světovou migraci i migraci v ČR. Text 
slouží jako základ pro realizaci jedné z aktivit v rámci školení pro zaměstnance veřejné správy a bezpečnostních 
složek. Nyní dáváme dohromady pracovní materiály, které lektorům poslouží jako metodika a do kterých mohou 
navrhovat úpravy a změny, výsledkem na závěr bude finální podoba metodiky pro lektory prvních dvou dní 
školení. Jedná se o úvodní texty k metodice (úvodní informace o organizaci Slovo21 a realizovaném projektu, o 
modelu interkulturních kompetencí, na kterých je školení založeno), programu školení a o konkrétních aktivitách 
standardně v rámci školení realizovaných (úvodní kolotoč, závod kulturní identity, interkulturní dimenze, Laijla a 
Mohamed, komunikace prostřednictvím tlumočníka, světová migrace). 
Moc se těšíme na další spolupráci s novými lektory. Ti si sami dále metodiku ve spolupráci s námi dotvoří do 
výsledné podoby tak, aby vyhovovala také jim. Předpokládaný termín školení je v dubnu, budeme se ale řídit 
aktuálními nařízení vlády. 
  

 
Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek 
AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a 
integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 
Datum aktualizace 31.03.2021 
  



Připravujeme metodické materiály pro školení 
pracovníků státní správy a bezpečnostních složek! 
 
Metodické materiály jsou jednou z nejdůležitějších součástí školení. Proto se musí jednat o kvalitní látku, která 
bude přínosem cílové skupině. Slovo 21, z.s. má dlouholetou praxi v tvorbě metodických materiálů a spolupracuje 
s nejlepšími experty z celé České republiky. 
V současné době náš expertní tým pracuje na tvorbě textu metodických materiálů, které poslouží lektorům jako 
pomůcka k vedení školení na posílení kompetencí pracovníků státní správy a bezpečnostních složek.Do tvorby 
těchto materiálů budou zapojeni také metodici z řad cílové skupiny, kteří pomůžou expertnímu týmu přizpůsobit 
jak metodiky, tak i následně samotná školení specifickým požadavkům jednotlivých skupin zaměstnanců státní 
správy a bezpečnostních složek. Celkem vzniknou 2 publikace - metodika úvodního typu školení (pro 
začátečníky) a metodika navazujícího typu školení (pro pokročilé). 
Co budou tyto publikace obsahovat? 
Každá metodika bude obsahovat cca 60 stránek. V úvodní metodice rozebíráme informace o migraci a integraci 
cizinců ze třetích států v ČR, řešení zátěžových situací, techniky aktivního naslouchání a asertivního jednání. 
Součástí je i blok "křeslo pro hosta" s účastí zástupců cizinců, který poskytne pracovníkům veřejné správy a 
bezpečnostních složek možnost seznámit se s pohledem cizince a vznést tematické dotazy.   
Metodika navazujícího typu školení je určena zkušenějším pracovníkům státní správy a bezpečnostních složek a 
bude obsahovat komunikační nástroje, procvičení technik zrcadlení, komunikační styly. Znovu se zde objeví blok 
"křeslo pro hosta". Jedná se o hosty - cizince, pocházející z třetích států, kteří zaměstnancům veřejné správy 
přiblíží specifika jejích kultury, odlišnosti, specifika atd. 
Dále v rámci projektu budou natočeny 4 videomateriály, které budou obsahovat různé modelové situace, ve 
kterých se ocitají zástupci cílové skupiny v běžné praxi. Pracovníci státní správy a bezpečnostních složek budou 
tak mít možnost zažít tyto situace "na vlastní oči" a vytvořit si vlastní postup řešení pracovních situací. Tyto 
materiály vzniknou na základě konkrétních příběhů z praxe pracovníků státní správy. 
Pro potřeby projektu též vzniknou 2 powerpointové prezentace, které budou vycházet z výše uvedených metodik. 
Tyto prezentace budou obsahovat praktické, stručné a srozumitelné informace pro lektory a účastníky školení. 

  

 
  
Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek 
AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a 
integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 
  
Datum aktualizace 19.02.2021 

  



Nový projekt - Posílení interkulturních kompetencí 
zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek 

 



Integrace cizinců  je velmi důležité téma v české společnosti a naše organizace se jí kontinuálně zabývá už 

léta.  Na toto téma se můžeme dívat z různých úhlů a tento projekt má za cíl navýšit kompetence zaměstnanců 

státní správy a bezpečnostních složek. Stava se, že je komunikace mezi těmito zaměstnanci a cizinci z třetích 

státu obtížná z důvodu nedostatečné informovanosti a pochopení odlišností občas vznikají i zbytečné konflikty. 

  

Zkušenosti, které máme jasně poukazují na nutné posílení kompetence zaměstnanců státní správy a 
bezpečnostních složek  a dalším, kteří se v práci setkávají s cizinci a často zbytečně naráží na komunikační 
problémy. 

V rámci projektu budou vytvořeny metodické materiály, které poslouží lektorům jako pomůcka k vedení těchto 

školení. Metodika úvodního typu školení (pro začátečníky) bude obsahovat informace o migraci, integraci cizinců 

ze třetích států v ČR, přehled a projevy interkulturních rozdílů, reflexe pracovního prostředí účastníků a řešení 

zátěžových situací, prevence konfliktu a další podobná témata. Metodika navazujícího typu školení (pro pokročilé) 

je další podpůrný materiál, který bude rozebírat komunikační nástroje, ukazovat a řešit konkrétní modelové 

situace, trénovat aktivní naslouchání. 

V návaznosti na dosavadní zkušenosti plánujeme realizovat školení lektorů v oblasti interkulturních a 
komunikačních kompetencí. Školení povedou zkušení experti, kteří dlouhodobě pracují v oblasti integrace cizinců a 
vzdělávání cílové skupiny. Uskuteční se 2 dvoudenní školení lektorů: 1 úvodního a 1 navazujícího typu. V rámci 
této aktivity proběhne také školení lektorů – cizinců z třetích států, kteří se představí pracovníkům veřejné správy 
v bloku“ Křeslo pro hosta“. Role těchto lektorů je přiblížit cílové skupině specifika jejich kultury, odlišnosti, 
diskutovat o různých situacích které mohou vznikat kvůli nedorozumění kultur 

Školení pracovníků veřejné správy a bezpečnostních složek  z cele České republiky budou vždy dvoudenní. 
Program školení bude vycházet z metodických materiálů. Školení budou mít interaktivní formu , necháme prostor 
účastníkům aby diskutovali o různých situacích, které zažili v kontaktu s cizinci.  Společné budou hledat řešení, 
která umožní lepší komunikaci a zabrání vzniku konfliktu. Pro lepší pochopení problematiky vzniknou 4 
videomateriály, které budou názorně ukazovat běžnou praxi zástupců pracovníků veřejné správy a 
bezpečnostních složek ve svém povolání. 
Během realizace projektu bude možné upravovat program jednotlivých školení dle zpětných vazeb účastníků a 
jejích specifických potřeb. Díky prožitkovým interaktivním aktivitám se účastníci školení ocitnou v pozici, ve které 
se v běžné praxi ocitá cizinec. 
Úvodní typ školeníje určen pro nové nebo prozatím neproškolené zaměstnance veřejné správy a bezpečnostních 
složek. Hlavní náplní tohoto typu školení bude migrace a integrace cizinců, interkulturní psychologie, základy 
komunikačních dovedností, specifika různých skupin cizinců v ČR a modelové situace. Součástí školení bude i 
blok „Křeslo pro hosta“, kterého se zúčastní zástupci cizineckých komunit. Navazující typ školení má za cíl zvýšit 
kompetence a komunikační dovednosti účastníků a to formou nácviku konkrétních složitých situaci, řešení 
konfliktů atd. 

Účastníci na závěr každého školení vyplní anonymní dotazníky s cílem hodnocení kvality a obsahu školení. Tato 

zpětná vazba bude zpracována experty projektu ve formě evaluační zprávy a poslouží k eventuálním úpravám 

metodik a programu školení. 

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2022 

   

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek 
AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a 
integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 
Datum aktualizace 13.1.2021 

  



 

Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP 
 

 

realizace projektu: leden 2015 - prosinec 2015 

Projekt, který funguje již od roku 2011, se od svého počátku zaměřuje na pracovníky Odboru azylové a 
migrační politiky Ministerstva vnitra, jejichž každodenní náplní práce je komunikace s migranty ze všech 
koutů světa. Cílem projektu je tak zlepšení jejich komunikačních dovedností s ohledem především na 
interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity jejich práce.  
  
ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Projekt běží od roku 2011 a průběžně reaguje na měnící se situace a potřeby pracovníků, kteří školením 
procházejí. 
V týmu expertů a lektorů, kteří zpracovávají metodiku a aktivně se účastní seminářů, naleznete kapacity jako je 
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Iveta Němečková a další. Program kromě teoretických 
výkladů obsahuje interaktivní hry, nácvik modelových situací, diskuze s pozvanými hosty a využíváme v něm i pro 
tento projekt speciálně vytvořené filmy. 
 

Pro pracovníky OAMP jsou připraveny dva semináře: 
První je úvodní a zabývá se vhledem do teorie komunikace, interkulturních rozdílů, problematiky migrace. 
Obsahuje několik interaktivních cvičení, v rámci nichž si účastníci mohou vyzkoušet různé pohledy na migraci, 
techniky a kreativně se zapojit do procesu vylepšování svých pracovních podmínek. Součástí programu je 
oblíbené křeslo pro hosta, které umožňuje osobní prezentaci specifik dané kultury či komunity a interaktivní 
diskuzi. Druhý seminář pracuje s již nabytými teoretickými znalostmi, prohlubuje především téma komunikace a 
skrze modelové situace velmi efektivně pomáhá účastníkům lépe pracovat s typickými situacemi, do nichž se ve 
své práci dostávají (komunikace s „mlčícím“ klientem, s tlumočníkem, stresové situace apod.). Součástí je také 
prezentace pomocných nástrojů 

  
PROŠKOLILI JSME STOVKY PRACOVNÍKŮ OAMP 

 OD ROKU 2011 BYLO PROŠKOLENO V ÚVODNÍM ŠKOLENÍ PŘES 370 PRACOVNÍKŮ OAMP 

 OD ROKU 2011 BYLO PROŠKOLENO V NAVAZUJÍCÍM ŠKOLENÍ PŘES 60 PRACOVNÍKŮ OAMP 
       

ÚSPĚCH PROJEKTU 

Vidíme velký posun v přístupu pracovníků OAMP k jejich práci a k cizincům obecně. Zaznamenáváme rozdíl mezi 

lidmi, kteří se školení účastnili na začátku, a těmi, kdo přicházejí dnes. Současní pracovníci OAMP jsou mnohem 

otevřenější v komunikaci a také je vidět, že je jejich práce většinou baví. To samozřejmě není jen naše zásluha, 

ale věříme, že ti, kteří přicházejí z našich školení, přinášejí na svá pracoviště nové impulsy přenositelné na 



ostatní pracovníky. Za úspěch považujeme nejen to, že MV ČR má zájem o další – navazující školení pro ty, kteří 

již na prvním školení byli a chtějí si prohloubit či zdokonalit své dovednosti, ale také to, že o tento typ školení 

projevily zájem další skupiny pracovníků státní správy, pro které jsme realizovali v rámci projektu EIF 2013-14 z 

roku 2015 dalších 9 jednodenních školení. 
  

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Jedním z výstupů projektu je evaluační zpráva, jež zpracovává výsledky anonymního dotazníkového šetření, 

kterého se na závěr školení účastní všichni dosud proškolení pracovníci OAMP. Výsledky poslední evaluace 

z roku 2014 dokazují úspěch celého projektu. Zpětná vazba potvrdila, že účastníci školení ve valné většině 

považují projekt za užitečný. Poznatky, které získali na školení, využijí v praxi. Nejoceňovanějším přínosem 

školení je pro většinu účastníků schopnost vnímat a více naslouchat potřebám nově příchozích cizinců, 

uvědomění interkulturních rozdílů a schopnost vcítit se do jejich situace. Dále účastníci školení považují za 

užitečné nové poznatky z oblasti komunikačních dovedností, schopnost asertivní komunikace, správného kladení 

otázek a efektivního vedení rozhovoru. Z jednotlivých témat patří mezi nejoceňovanější část školení „křeslo pro 

hosta“, kde měli účastníci možnost poznat specifika různých komunit. Mezi oblíbené aktivity patří také interaktivní 

hra Ostrov a dále pak jednotlivá cvičení určená k nácviku komunikačních dovedností. 
Odpovědi v dotaznících slouží celému týmu jako inspirace pro vylepšení programu školení tak, aby co nejvíce 
vyhovoval potřebám účastníků. Danou formu školení - tedy dvoudenní společný pobyt ve vybraném školicím 
středisku – i lektorské obsazení vnímá většina účastníků jako zcela vyhovující. 

  

CO SE JIŽ POVEDLO 

V roce 2015 jsme realizovali šest školení pro pracovníky OAMP. Z toho byli čtyři školení úvodní a dvě 

navazující. V rámci  úvodních školení se účastníci dozvěděli nejen o teorii ke komunikaci v rámci různých 

kulturních společenství, ale také o migraci na našem území ČR z hlediska demografického i 

sociologického. Dále se setkali s hostem, který zastupoval danou komunitu v ČR a přiblížil specifika 

vybrané menšiny jako příklad interkulturní komunikace. 

V rámci navazujícího školení si účastníci prohloubili své znalosti nabyté z úvodního školení. Měli možnost 

diskutovat s hosty z IN-BÁZE nad prací interkulturních asistentů působících na OAMP. 

V květnu 2015 jsme také proškolili nové lektory mezikulturních kompetencí. Toto školení vedli Mgr. Iveta 

Němečková a Mgr. Jiří Kocourek. První den byl zaměřený na předávání vědomostí, pokud se jedná o 

různé kultury a představení bloků, které se přednáší v rámci projektu. Druhý den si vyzkoušeli 

odpřednášet jeden z představených bloků dle metod, které se předchozí den naučili. S těmito lektory 

nadále plánujeme spolupracovat. 

  

  

  

  

            

Aktivita probíhá v rámci projektu na integraci cizinců financovaného Ministerstvem vnitra ČR. 

  

  

Aktualizováno: 7. 1. 2016 

 
  



Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a 
dalších pracovníků veřejné správy leden 2016 – 
prosinec 2016 

 

 
 
Cílem projektu je posílit interkulturní kompetence, komunikační dovednosti a odbornou připravenost 
pracovníků Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a dalších pracovníků veřejné 
správy, samosprávy a institucí. Prostřednictvím speciálních školení se snaží u zaměstnancům zajistit 
využitelnost získaných informací ve výkonu práce se státními příslušníky ze třetích zemí. Po absolvování 
školení se zlepší zlepšení jejich komunikační dovednosti s ohledem především na interkulturní 
komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity jejich práce. 

 
Přípravy a realizaci těchto kurzů zajišťují zkušení experti a lektoři, kteří mají již dlouhodobou praxi v oblasti 
interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie (Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Iveta Němečková, Mgr. 
Shumran Hafoudh, Mgr. Jana Bilíková a další). Mezi lektory jsou také zástupci cizinců, kteří mají osobní 
zkušenost s komunikací s úřady v oblasti interkulturních kompetencí. 
  
Součástí projektu je dotazníkové šetření, ve kterém účastníci jednotlivých školení odpovídají na otázky týkající se 
průběhu školení a užitečnosti získaných informací. Výsledky budou zpracovány experty projektu a zahrnuty do 
Evaluační zprávy. 

  
Ze zpětných vazeb účastníků vyplívá, že je nejvíce zaujal blok Křeslo pro hosta a přáli by si i více hostů nebo více 
času věnovat tomuto bloku. Většina účastníků uvádí, že jim tento kurz pomůže lépe pochopit jinou mentalitu, že se 
budou více snažit nebít zaujatí a zbavit se předsudků. Všichni účastníci kurz hodnotí jako užitečný a dobře 
organizačně zajištěn. 

  

ŠKOLENÍ NOVÝCH LEKTORŮ 

  
Ve dnech 26. března a 2. dubna proběhlo školení nových lektorů. 

  



Program školení obsahoval následující témata: lektorské dovednosti, interkulturní odlišnosti, terminologii, 
stereotypy a předsudky, koncept strachu a potřeb, výklad a řízení hovorů a diskuzí, metody práce, role 
tlumočníků a překladatelů, příprava lektorského vystoupení, výstupy lektorů a reflexe výstupů. 

  
Celkem bylo proškoleno 5 osob. 

Pro pracovníky OAMP jsou připraveny dva semináře: 
První je úvodní a zabývá se vhledem do teorie komunikace, interkulturních rozdílů, problematiky migrace. 
Obsahuje několik interaktivních cvičení, v rámci nichž si účastníci mohou vyzkoušet různé pohledy na 
migraci, techniky a kreativně se zapojit do procesu vylepšování svých pracovních podmínek. Součástí 
programu je oblíbené křeslo pro hosta, které umožňuje osobní prezentaci specifik dané kultury či komunity 
a interaktivní diskuzi. Druhý seminář pracuje s již nabytými teoretickými znalostmi, prohlubuje především 
téma komunikace a skrze modelové situace velmi efektivně pomáhá účastníkům lépe pracovat s typickými 
situacemi, do nichž se ve své práci dostávají (komunikace s „mlčícím“ klientem, s tlumočníkem, stresové 
situace apod.). Součástí je také prezentace pomocných nástrojů 
  

VÝSTUPY 
V roce 2016 jsme realizovali dohromady 10 školení pro pracovníky OAMP (z toho 6 úvodních a 4 
navazující). V úvodním školení jsme letos proškolili 65 osob a v navazujícím 43 osob. Dle zpětných vazeb 
se nejvíce účast na úvodním typu školení projeví v práci při komunikaci s cizincem a tlumočníkem. 
Pracovníci budou více naslouchat, udržovat oční kontakt, buodu mít větší porozumění, vcítí se více do 
pozice klienta a využijí nonverbální komunikaci. Nejvíce inspirativní část programu byla pro ně část 
s hostem cizincem, práce s tlumočníkem a teorie komunikace. Účastníci považovali trénink modelových 
scének za náročný, ale většina účastníků by na školení nic neměnila. Dále na navazujícím školení ocenili 
informace ke komunikačním technikám. V roce 2017 plánujeme se školením pracovníků OAMP pokračovat. 
  
  

KONTAKT 
V případě, že máte zájem o bližší informace, kontaktujte prosím koordinátorku projektu Ing. Denisu 
Horváthovou na tel. čísle 222 511 434 nebo na e-mailové adrese  slovo21@centrum.cz (do předmětu 
napsat "Školení OAMP"). 
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„Efektivní komunikace je základem každého soužití,“ říká Ing. Denisa Horváthová, koordinátorka 
projektu Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy. 
Hlavním cílem projektu je zlepšit komunikaci mezi pracovníky veřejné správy a cizinci žijící v ČR. 
 
Kdo má nejvíce o školení zájem? A kolik 
účastníků již školením prošlo? 
Tento projekt funguje od roku 2011. Školení je 
určené pracovníkům, kteří při své práci komunikují s 
cizinci. Ze začátku jsme školili pouze pracovníky 
Odboru azylové a migrační politiky, kteří jsou 
dennodenně v kontaktu s cizinci. Minulý rok jsme 
také začali školení nabízet úředníkům, pedagogům, 
policistům a dalším pracovníkům veřejné 
správy. Primárně školení realizujeme pro již 
zmíněný OAMP, jelikož odbor patří mezi první 
instituce, s nimiž cizinci přichází po příjezdu do ČR 
do styku a je důležité, aby komunikace proběhla 
oboustranně bez šumu a konfliktů. Vyhneme se tak 
následným potížím. Doposud školením prošlo více 
než 400 pracovníků. V případě, že má někdo z 
veřejné správy o školení zájem, může nás 
kontaktovat na e-mailové 
adrese: slovo21@centrum.cz  
Co vše v rámci školení nabízíte? 
Účastníci na školení obdrží informace k teorii kultur, 
teorii komunikace. Následně mají možnost si 
získané poznatky vyzkoušet na modelových 
situacích z praxe. V rámci školení také přichází 
lektor - cizinec žijící v CŘ, který představuje 
konkrétní kulturu a její specifika. Díky tomu 
zprostředkujeme jiný kontakt s cizincem, než mají 
za přepážkou, v přátelském prostředí s prostorem 
pro dotazy. Absolvent školení by měl následně 
umět lépe komunikovat a řešit dané pracovní 
situace s cizinci. 
Co nejvíce účastníky zajímá, na co se nejvíce informují? 
Zajímají je důvody migrace a specifika různých kultur. Chtějí se dozvědět, jak komunikovat s konfliktním 
klientem a jak předcházet případným nedorozuměním. 
Myslíte si, že účastníci školení zavedou nové poznatky o cizincích do praxe? 
Myslím si, že ano. V rámci projektu provádíme také navazující školení pro účastníky, kteří prošli již úvodním 
školením. Z úvodního školení si toho většinou dost pamatují. Jejich přistup k cizincům, je po absolvování 
školení jiný - mají větší pochopení. 
Máte od účastníků zpětnou vazbu? 
V drtivé většině se účastníkům školení libí, připadá jim přínosné. Projekt má smysl a význam pro celou 
společnost, což považujeme za důležité. 
  

  
Křeslo pro hosta 
V rámci školení pracovníků odboru azylové a migrační politiky máme blok Křeslo pro hosta, kam 
zveme cizince žijící v ČR. Host přiblíží specifika vybrané menšiny jako příklad interkulturní 
komunikace, situaci dané menšiny v ČR, s jakými potřebami nově příchozích z dané země lze počítat. 
V rámci bloku je možné se ptát hosta na konkrétní situaci imigrantů z jeho země v ČR. Smyslem 
tohoto bloku je bourat stereotypy, ty totiž ovlivňují jejich práci. 
 „Vidím smysl v setkávání pracovníků veřejné správy s cizinci žijícími v ČR - jakožto s lidmi z jiného 
kulturního prostředí,“ říká Del Kanými z Afgánistánu 
Proč jste se rozhodl do projektu zapojit? 
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Myslím si, že tato činnost přinese objektivní pohled pro vytváření relevantního názoru pracovníků ve veřejné 
správě na cizince žijící v ČR. 
Má podle Vás školení pracovníků odboru 
azylové a migrační politiky smysl? 
Ano, je to zásadní a velmi důležitý přínos pro 
jejich vědomí, znalost problému přinese určité 
empatie.  
Jaký je Váš názor na přístup veřejné správy 
k menšinám žijícím v ČR? 
Prosadit se v majoritní společnosti je velice 
těžké.  Jsou sice zákony chránící menšiny, ale 
lidé a represivní orgány dělají něco jiného. Je 
to oboustranný problém.    
Jaká je Vaše osobní zkušenost s veřejnou 
správou? 
Má zkušenost, jakožto cizince žijícího v ČR 
není moc dobrá. Spravedlnost je těžko 
dosažitelná a právo už vůbec ne. Přesto, že 
mám českou příslušnost, tak jsem zde bran 
stále jako cizinec a ne jako rovnocenný občan. 
Myslíte si, že účastníci školení zavedou do 
praxe něco ze setkání s Vámi? 
Minimálně budou mít reálnou představu o 
cizincích žijících v České republice. Také 
budou znát určité věci, které jsou jiné než na 
co jsou zvyklý.  
  
  
  
 TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA 

ČESKÉ REPUBLIKY 
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Posílení mezikulturních kompetencí pracovníků 
veřejné správy 

 

 

realizace projektu: červenec 2014 - červen 2015 
EIF 2013 – 14 
 
Projekt, jehož čtvrté pokračování běží od července 2014, se od svého počátku zaměřuje na 
pracovníky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, jejichž každodenní náplní práce 
je komunikace s migranty ze všech koutů světa. Cílem projektu je tak zlepšení jejich komunikačních 
dovedností s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity jejich 
práce. V letošním roce je zaměření projektu rozšířeno také na další zaměstnance státní správy, jako 
jsou policisté, úředníci či učitelé. 
  

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Projekt běží od roku 2011 a průběžně reaguje na měnící se situace a potřeby pracovníků, kteří školením 
procházejí. 
V týmu expertů a lektorů, kteří zpracovávají metodiku a aktivně se účastní seminářů, naleznete kapacity 
jako je PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., PhDr. Dana Potočková, Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Iveta Němečková a 
další. Program kromě teoretických výkladů obsahuje interaktivní hry, nácvik modelových situací, diskuze s 
pozvanými hosty a využíváme v něm i pro tento projekt speciálně vytvořené filmy. 
 

Pro pracovníky OAMP jsou připraveny dva dvoudenní semináře: 
První je úvodní a zabývá se vhledem do teorie komunikace, interkulturních rozdílů, problematiky migrace. 
Obsahuje několik interaktivních cvičení, v rámci nichž si účastníci mohou vyzkoušet různé pohledy na 
migraci, techniky a kreativně se zapojit do procesu vylepšování svých pracovních podmínek. Součástí 
programu je oblíbené křeslo pro hosta, které umožňuje osobní prezentaci specifik dané kultury či komunity 
a interaktivní diskuzi. Druhý seminář pracuje s již nabytými teoretickými znalostmi, prohlubuje především 
téma komunikace a skrze modelové situace velmi efektivně pomáhá účastníkům lépe pracovat s typickými 
situacemi, do nichž se ve své práci dostávají (komunikace s „mlčícím“ klientem, s tlumočníkem, stresové 
situace apod.). Součástí je také prezentace pomocných nástrojů 
 

Pro pracovníky veřejné správy (jako jsou policisté, pracovníci úřadů práce atd.) organizujeme 
jednodenní semináře, které se zaměřují na základní vhledy do komunikačních situací z interkulturního 
hlediska a jsou metodicky přizpůsobeny potřebám daných státních zaměstnanců. 
  
  

PROŠKOLILI JSME UŽ PŘES 440 LIDÍ 



  

     OD ROKU 2011 BYLO PROŠKOLENO PŘES 440 LIDÍ 

     POSUN V PŘÍSTUPU PRACOVNÍKŮ OAMP K 
CIZINCŮM 

     SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM INBÁZE A ZÁSTUPCI 
KOMUNIT 

     NOVÁ JEDNODENNÍ ŠKOLENÍ PRO PRACOVNÍKY 
VEŘEJNÉ SPRÁVY 
  
Od září 2014 proběhlo šest dvoudenních školení pro 
pracovníky OAMP – jak úvodní, tak navazující, jedno 
jednodenní školení pro pracovníky Úřadu práce, a zároveň 
také dvě jednodenní školení pro pracovníky z odboru 
Cizinecké Policie. O termínech a podmínkách realizace 
školení v roce 2015 podá všem zájemcům bližší informace 
koordinátorka projektu Ing. Ing. Denisa Horváthová na e-
mailu slovo21@centrum.cz 

  
 

ÚSPĚCH PROJEKTU 

Vidíme velký posun v přístupu pracovníků OAMP k jejich práci a k cizincům obecně. Zaznamenáváme 
rozdíl mezi lidmi, kteří se školení účastnili na začátku, a těmi, kdo přicházejí dnes. Současní pracovníci 
OAMP jsou mnohem otevřenější v komunikaci a také je vidět, že je jejich práce většinou baví. To 
samozřejmě není jen naše zásluha, ale věříme, že ti, kteří přicházejí z našich školení, přinášejí na svá 
pracoviště nové impulsy přenositelné na ostatní pracovníky. Za úspěch organizátoři považují nejen to, že 
MV ČR si objednalo další – navazující školení pro ty, kteří již na prvním školení byli a chtějí si prohloubit či 
zdokonalit své dovednosti, ale také to, že o tento typ školení projevily zájem další skupiny pracovníků státní 
správy, jako třeba Policie ČR. 
  

 
 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
Jedním z výstupů projektu je evaluační zpráva, jež zpracovává výsledky anonymního dotazníkového 
šetření, kterého se na závěr školení účastní všichni dosud proškolení pracovníci OAMP. Za rok 2013 tuto 
zprávu připravila expertka projektu Mgr. Iveta Němečková a výsledky evaluace dokazují úspěch celého 
projektu. "Z výzkumu vyplývá, že většina zúčastněných (92 %) považuje školení za užitečné a očekává 
pozitivní dopad školení na svou každodenní práci na přepážce. Nejoceňovanějším přínosem školení je pro 
většinu účastníků schopnost porozumění problémům nově příchozích cizinců, schopnost vnímat jejich 
potřeby a postoje s vědomím interkulturních rozdílů a schopnost vcítit se do jejich situace. Dále účastníci 
školení považují za užitečné nové poznatky z oblasti komunikačních dovedností, schopnost asertivní 
komunikace, správného kladení otázek a efektivního vedení rozhovoru," prozrazuje Němečková. Z 
jednotlivých témat patří mezi nejoceňovanější část školení „křeslo pro hosta“, kde měli účastníci možnost 
poznat specifika vietnamské nebo mongolské komunity. Mezi oblíbené aktivity patří také interaktivní hra 
Ostrov a dále pak jednotlivá cvičení určená k nácviku komunikačních dovedností. 
Odpovědi v dotaznících slouží celému týmu jako inspirace pro vylepšení programu školení tak, aby co 
nejvíce vyhovoval potřebám účastníků. Danou formu školení - tedy dvoudenní společný pobyt ve vybraném 
školícím středisku – i lektorské obsazení vnímá většina účastníků jako zcela vyhovující. 
  

Z REAKCÍ NA ŠKOLENÍ 
J.Hladík,Policie ČR: "Přednášející Karla a Jirka byli skutečně výborní. Mám z toho velmi pěkný pocit a rád 
se zúčastním Vašich dalších školení. Děkuji. 
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plk. Mgr. Miroslav Tóth, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje: "Dovolte mi touto cestou 
poděkovat za provedené školení, které jste pro nás připravili. Policisté si školení chválili a budu se těšit na 
případnou další spolupráci." 
  
OAMP Brno,Z.Poláková: "Školení se nedá nic vytknout! Naopak! Profesionální, příjemní školitelé, zajímavá 
a potřebná témata. Hezké prostředí. Zaujaly mne komunikační nástroje, při práci s klientem asi nejvíce 
uplatním „aktivní naslouchání“ a zdokonalím práci s tlumočníkem." 

ROZHOVOR S LEKTORKOU IVETOU NĚMEČKOVOU: 

 
V navazujícím projektu je školení rozšířeno také na další 
zaměstnance státní správy, jako jsou policisté a úředníci. Jak 
moc se podle vás liší od školení s pracovníky Odboru azylové a 
migrační politiky ministerstva vnitra? 
Školení se v zásadě tolik neliší. U obou typů se snažíme o praktické 
seznámení s obecnými informacemi a teoretickými poznatky jak z 
oblasti sociologie, psychologie, tak multikulturní výchovy a jejich 
zasazení do konkrétní situace z pracovní oblasti daných účastníků. 
Vždy zjišťujeme, co je pro účastníky v danou chvíli nejpalčivějším 
problémem, co aktuálně řeší, a s využitím našich znalostí jak 
teoretických, tak tzv. "z terénu", tato témata otevíráme a společně 
hledáme východiska. Hlavním rozdílem tedy je v podstatě časová 
dotace, kdy školení pro OAMP trvá dva dny a je zde tudíž prostor na 
více skupinové práce, nácviky komunikačních technik skrze 
modelové situace a podobně. 
 
Na co se během školení jednotliví pracovníci státní sféry nejvíce 
ptají? S čím si v práci s migranty nevědí moc rady především? 
Jedná se právě o otázky související s interkulturními rozdíly - každý 
cizinec ze zemí, které nám nejsou kulturně tolik podobné (tzn. třeba 
Vietnam, Mongolsko, Čína nebo arabské státy), přichází se svými 

zvyky, způsobem komunikace, představami o autoritě, vymahatelnosti zákona apod. Nelze samozřejmě mít 
dokonalý přehled o specifikách každé kultury, s kterou se potenciálně zaměstnanec státní správy může při 
své práci potkat. Ale lze si osvojit komunikační techniky, kterými si prostor vzájemné interakce "ošetříme" a 
nemusí tak docházet k zbytečným nedorozuměním nebo stresovým situacím. Kromě těchto technik se 
samozřejmě věnujeme i těm základním kulturním rozdílům, které vzájemnou interakci ovlivňují (např. 
nonverbální komunikace vietnamské komunity - kolega lektor Jiří Kocourek je vietnamista a tlumočník 
vietnamského jazyka- nebo náboženské zvyky muslimů). 
 
V čem podle vás v praxi může takové školení policistům či úředníkům reálně pomoci? 
Kromě lepšího přehledu o zásadách komunikace a jednání (s kýmkoli, neomezujeme se jen na pracovní 
oblast) je to také vytvoření prostoru, v kterém lze celý den sdílet poznatky z praxe související s 
interkulturními rozdíly, věnovat se jejich řešení i teoretickému zarámování pro lepší pochopení a vhled do 
budoucna. V neposlední řadě je to také seznámení se s možnostmi, které poskytuje neziskový sektor. V 
oblasti integrace cizinců se nyní velmi rozvíjí síť služeb, které jsou zde jak pro ulehčení orientace cizinců, 
tak pro ulehčení práce zaměstnanců veřejné správy. Ať již jde o možnosti tlumočení, interkulturní 
pracovníky či volně dostupné osvětové příručky a videa. 
  

CO SE JIŽ POVEDLO 

  

Školení pracovníků veřejné správy z ÚMČ Praha 13, 19. 6. 2015, Praha 
  

V prostorách ÚMČ Praha 13 se konalo poslední jednodenní školení tohoto projektu. 
Zúčastnilo se jej 12 zdejších pracovníků. Lektoři školení Mgr. Iveta Němečková a 
Mgr. Jiří Kocourek si vyslechli zkušenosti účastníků při práci s cizinci. Poté 
následoval krátký výklad k interkulturní komunikaci. Během dne se konaly aktivity, které 
pomohly účastníkům vyzkoušet si nové poznatky v tréninkové situaci. Po reflexi pocitů 
v průběhu cvičení nastoupil host - Sang Tran Van pocházejí z Vietnamu.  
  

Školení pracovníků veřejné správy z ÚMČ Praha 17, 18. 6. 2015, Praha 



  
V prostorách ÚMČ Praha 17 proběhlo školení pro tamějších 8 pracovníků. Spolu s Mgr. Ivetou Němečkou a 
Mgr. Jirkou Kocourkem diskutovali nad zkušenostmi s cizinci a možnostmi, jak konfliktní situace řešit. Do 
křesla pro hosta usedl Uddai Zabdi z Palestiny, který nám přiblížil specifika dané menšiny a zodpovídal na 
různé dotazy účastníků.  
  

Školení pracovníků veřejné správy z různých ÚMČ Praha, 16. 6. 2015, Praha 
  
V Domě národnostních menšin v Praze proběhlo další jednodenní školení pro pracovníky veřejné správy. 
Školení se účastnilo 6 osob z ÚMČ Praha 5 a ÚMČ Praha 3. Mgr. Jiří Kocourek dopoledne odpřednášel 
dva bloky k interkulturní komunikaci a po obědě Mgr. Iveta Němečková hovořila o komunikačních 
technikách. V posledním bloku se účastníci seznámili se situací vietnamské menšiny v ČR od Sang Tran 
Vana.  
  

Školení pracovníků veřejné správy z ÚMČ Praha - Libuš, 15. 6. 2015, Praha - Libuš 
  
Dalšího červnového školení se zúčastnilo 14 pracovníků veřejné správy. Na školení byli pedagogové, 
starosta Prahy 14, zástupkyně starosty Praha-Libuš a další. Mgr. Iveta Němečková uvedla na mnoha 
příkladech ze školského prostředí vliv interkultury na profesní praxi. Mgr. Jiří Kocourek vysvětlit základní 
komunikační techniky při práci s cizincem. Specifika vietnamské menšiny v ČR nám přibližíl Sang Tran 
Van.  
  

Školení pracovníků OAMP navazující, 11. 6. - 12. 6. 2015, Kozojedy u Prahy 
  
Ve čtvrtek 11. 6. dorazilo 10 pracovníků OAMP do Kozojed u Prahy, aby si prohloubili své znalosti nabyté z 
posledního školení pracovníků OAMP. První aktivita spočívala v opakovaní a diskuzi o praktickém využití 
získaných poznatků z prvního dílu školení. Následovala skupinová práce o roli a využívání potenciálu 
OAMP. Poté během dne proběhli další krátká cvičení a přednášky ke komunikačním nástrojům. Druhý den 
Timur Uzbekov spolu s Tomášem Verčimákem představili práci interkulturního pracovníka a diskutovalo se 
nad prací interkulturních asistentů působících na OAMP. 
  

Školení pracovníků Úřadu p ráce, 9. 6. 2015, Praha 
  
Vzhledem k dobrým zpětným vazbám bylo možné naplnit další termín školení pro pracovníky Úřadu práce. 
Tohoto školení se zúčastnilo 11 pracovníků ÚP. Mgr. Iveta Němečková nejprve začala s  úvodem do 
problematiky interkulturní komunikace a poté Jitka Marelová vyjasnila účastníkům školení jaké jsou 
významy pojmů "interkulturní" "mezikulturní" "transkulturní", které se v dnešní době hojně využívají. Na 
krátkých cvičení si mohli účastníci procvičit interkulturní komunikaci. Do křesla pro hosta se usadil Sang 
Tran Van. 
  

Školení pracovníků Úřadu práce, 4. 6. 2015, Praha 
  
První v řadě červnových školení bylo určené 12 pracovníkům Úřadu práce. Přechozí únorové školení pro 
pracovníky Úřadu práce se setkalo s ohlasem, proto nyní dorazilo na školení více lidí než posledně. 
Program obsahoval kombinaci teorie a krátkých cvičení na interkulturní komunikaci. Programem účastníky 
doprovázel Mgr. Jiří Kocourek a Mgr. Iveta Němečková, kteří mají dlouholeté zkušenosti s výukou 
interkulturní komunikace. 
  

Školení nových lektorů Mezikulturních kompetencí, 19. - 20. 5. 2015, Praha 
  
V rámci projektu jsme v květnu vyškolili nové lektory Mezikulturních kompetencí, kteří mají zkušenosti v 
oblasti interkulturní komunikace. Na školení, které probíhalo v kanceláři Slova 21, dorazilo 9 nových lektorů. 
Toto školení vedli Mgr. Iveta Němečková a Mgr. Jiří Kocourek. První den byl zaměřený na předávání 
vědomostí, pokud se jedná o různé kultury a představení bloků, které se přednáší v rámci projektu. Druhý 
den si vyzkoušeli odpřednášet jeden z představených bloků dle metod, které se předchozí den naučili. 
  

Školení pracovníků MV, 14. 5 .2015, Praha 
Na půdě Ministerstva vnitra proběhlo dne 14. května jednodenní školení, na kterém se sešli pracovníci z 
odboru prevence krimininality, pracovníci krajských úřadů a jeden zástupce neziskového sektoru. 
Dohromady se sešlo 8 účastníků. Programem provázeli lektoři Mgr. Jiří Kocourek a Mgr. Iveta Němečková. 
Odpoledne se Ing. Sang Tran Van ujal křesla pro hosta a přiblížil specifika vietnamské menšiny z hlediska 
možné prevence kriminality. Účastníci ocenili interaktivní cvičení s názvem Leila. Na základě této 



aktivity  reflektovali, nakolik naše vlastní interpretace toho, co vidíme a slyšíme, ovlivňuje následné 
hodnocení jednajících osob. 
  

Školení pracovníků OAMP - úvodní, 26.- 27. 3 .2015, Kozojedy u Prahy 
Na březnovém školení se sešlo 10 pracovníků OAMP. První den se mimo jiné účastníci dozvěděli od 
socioložky PhDr.Jiřiny Šiklové, CSc. více o migraci na našem území ČR z hlediska demografického i 
sociologického. Nejvíce ocenili část „Křeslo pro hosta“. Hostem byl Sang Tran Van, který sdílel svůj osobní 
příběh jako příklad odlišností vietnamské komunity. Druhý den měli možnost účastníci názorně nahlédnout 
na vnímání (nevnímání) verbální i neverbální komunikace. 

Školení zaměstnanců Úřadu práce, dne 12.2.2015. v Praze 
Jednodenního školení se účastnilo osm zaměstnanců Úřadu práce z různých pracovišť v Praze. Účastníci 
získali nejen teoretické znalosti k interkulturní komunikaci, ale také příklady z praxe, které mohou využít při 
své práci bezprostředně po absolvování tohoto školení. Lektorka Mgr. Iveta Němečková přednášela mimo 
jiné o základních komunikačních technikách při práci s cizincem. Křesla pro hosta se ujmul Sang Tran Van, 
který přiblížil specifika vietnamské menšiny jako přiklad interkulturní komunikace. 
  

Projekt Posílení mezikulturních kompetencí v průběhu celého roku 2014 proškolil celkem 122 lidí 
 
Tým Slova 21 realizoval v tomto roce tři typy školení: 
 
OAMP I. – pro nové pracovníky OAMP, dvoudenní úvodní školení, představující tématiku interkultury a 
komunikace s cizinci, s účastí lektorů jako je PhDr.Jiřina Šiklová i s účastí cizinců, kteří sdíleli své 
zkušenosti a v rámci besed objasňovali interkulturní rozdíly mezi kulturou českou a svou. 
OAMP II. – pro stávající pracovníky OAMP, kteří již prošli úvodním školením. Program dvoudenního školení 
byl zaměřen na interaktivní procvičování komunikačních nástrojů a seznámení s pomocnými integračními 
nástroji v ČR (příručky, interkulturní pracovníci apod.) 
Školení pro veřejnou správu – jednodenní školení, kterým prošli pracovníci Oboru cizinecké Policie ČR ve 
třech různých krajích. 

Školení pracovníků OAMP navazující, 25.- 26. 9. 2014 v Kozojedech u Prahy 
Dvanáct pracovníků, kteří již získali základní přehled a dovednosti v rámci školení v minulosti, si v tomto 
navazujícím mohli rozšířit používání komunikačních technik stejně jako praktické řešení nejběžnějších 
situací ze své pracovní náplně. Program vedli zkušení lektoři Mgr. Iveta Němečková a Mgr. Jiří Kocourek, 
pozváni byli hosté Shumran Hafoudh a Timur Uzbekov z organizace InBáze, kteří představili profesi 
interkulturních asistentů. 
  

Školení zaměstnanců Odboru cizinecké Policie v Jihomoravském kraji, 3.10.2014 v Brně 
Jedenáct účastníků prošlo celodenním školením, které kromě obecných poznatků a principů komunikace 
aktivně pracovalo s interkulturním porozuměním aktuálním situacím, jež policisté v nedávné době v rámci 
svého výkonu práce řešili. Do křesla pro hosta usedl Marco Escalier, který přiblížil zkušenost cizince z 
Bolívie, který v ČR pracuje pro nadnárodní společnost a jehož partnerka pochází také z jiné kultury, 
konkrétně ruské. 

Školení pracovníků OAMP úvodní, 16. - 17. 10. 2014 a 23. - 24. 10. 2014 v Kozojedech u Prahy 
Školení se účastnilo 12 a 10 pracovníků, kteří pod vedením lektorů nahlédli do problematiky interkultury a 
technik komunikace. V rámci prvního dne u obou seminářů přednášela PhDr.Jiřina Šiklová, CSc. 
problematiku multikulturalismu a migrace z demografického a historického pohledu, do křesla pro hosta 
usedl Sang Tran Van z Klubu Hanoi, který přiblížil kulturu a jazyk vietnamské komunity, stejně jako 
problematiku tlumočení a kurzů češtiny pro cizince. 

Školení zaměstnanců Odboru cizinecké Policie ve Zlínském kraji, 30. 10. 2014 v Holešově 
Dvanáct účastníků prošlo celodenním školením, které kromě obecných poznatků a principů komunikace 
aktivně pracovalo s interkulturním porozuměním aktuálním situacím, jež policisté v nedávné době v rámci 
svého výkonu práce řešili. Do křesla pro hosta usedla paní Cend-Ajúš Staňková, která přiblížila specifika 
tlumočníkovy práce, mongolské kultury i aktivitu zlínského CPIC. 

Školení pracovníků OAMP navazující, ve dnech 7. - 6. 11. 2014 v Kozojedech u Prahy 
Dvanáct zaměstnanců OAMP z šesti různých pracovišť po celé ČR prošlo dvoudenním školením, které 
vedli zkušení lektoři Mgr. Iveta Němečková a Mgr. Jiří Kocourek. Hostem byla Van Anh Tranová, která se 
věnuje profesionálně práci interkulturní asistentky pro vietnamskou komunitu. Kromě praktické náplně kurzu 



mohli účastníci využít i prostoru pro soukromé sdílení zkušeností ze své profese, které je dalším bonusem, 
jenž přináší možnost pobývat dva dny mimo klasické pracovní prostředí.  
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