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I. Kontaktní údaje 
 

Název: Komunitní škola Kašava, z.s. Předseda: Mgr. Zdeněk Vlk 
Právní forma: spolek Telefon: +420 731 440 493 
Adresa: Kašava 193, 763 19 Kašava Email: komskola@kasava.cz 
IČO: 01546643 Web: www.kskasava.cz 
Číslo účtu:  259735815/0300  
 

Datum vzniku spolku: 28. 3. 2013   

 

II. Seznam členů 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 jméno funkce vznik členství 

1 Zdeněk Vlk předseda 22. 4. 2013 

2  Jana Langerová koordinátor 22. 4. 2013 

3 Milana Michalíková pokladní 22. 4. 2013 

4 Petr Černoch člen 22. 4. 2013 

5 Patrik Danič člen 22. 4. 2013 

6 Josef Jarcovják člen 22. 4. 2013 

7 Stanislav Marcoň člen 22. 4. 2013 

8 Věra Vlková člen 22. 4. 2013 

9 Marie Zbranková člen 22. 4. 2013 

10 Kateřina Maděrová člen 11. 11. 2013 

11 Klára Černochová člen 11. 11. 2013 

12 Markéta Třísková člen 11. 11. 2013 

13 Aleš Maděra člen 6. 5. 2014 

14 Pavla Holíková člen 6. 5. 2014 

15 Hana Marušáková člen 6. 5. 2014 

16 Aleš Holík člen 6. 5. 2014 



III. Činnost komunitní školy 
 

1. Zájmové vzdělávání dětí 
 od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 
 

Název Vedoucí Určeno Dětí Hodin 
1 h = 60 min 

Angličtina pro 
nejmenší 

Věra Vlková MŠ 11 12 

Mažoretky I. Markéta Třísková MŠ – 4. třída 5 17 

Aerobik I. Andrea Jurčíková 1. – 3. třída 6 17 

Mažoretky II. Petra Maňásková 4. – 5. třída 7 17 

Šikovné ručičky Barbora Michálková 2. – 5. třída 8 17 

Pěvecký sbor 
Slunéčko 

Klára Černochová 1. – 9. třída 18 17 

Fotbalový kroužek Pavla Červenková 2. – 5. třída 11 24 

Aerobik II. Andrea Jurčíková 3. – 4. třída 7 17 

Divadélko Provaz Věra Vlková 2. – 9. třída 12 24 

Badminton Vladimír Drápal 6. – 9. třída 11 24 

Příprava na SŠ 
Martin Vávra/Daniela 
Zezulková 

9. třída 10 30 

CELKEM ODUČENÝCH HODIN 216 

  
 od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 

Název Vedoucí Určeno Dětí 
Hodin 

1 h = 60 min 
Angličtina pro 
nejmenší 

Věra Vlková/Petra 
Bořutová 

MŠ 8 7 

Mažoretky Markéta Třísková MŠ – 4. třída 6 10 

Zumbička Markéta Třísková MŠ – 5. třída 20 10 

Fotbal I. Marek Toufar MŠ – 2. třída 19 15 

Pěvecký sbor 
Slunéčko 

Klára Černochová 1. – 9. třída 24 10 

Breakdance Eduárd Kotikov 1. – 6. třída 9 15 

Aerobik Andrea Jurčíková 1. – 6. třída 9 10 

Volejbal Petra Bořutová 2. – 5. třída 11 10 

Badminton I. Petra Drábková 2. – 5. třída 8 10 



Šikovné ručičky Barbora Michálková 2. – 5. třída 5 10 

Fotbal II. Pavla Červenková 3. – 5. třída 8 15 

Zdravotnický Zdeňka Krmášková 2. – 5. třída 12 7 

Badminton II. Vladimír Drápal 6. – 9. třída 13 15 

Divadélko Provaz 
Věra Vlková/Pavla 
Holíková 

2. – 9. třída 16 15 

Příprava na SŠ 
Vladimír Drápal/Daniela 
Zezulková 

9. třída 16 15 

CELKEM ODUČENÝCH HODIN 147 

 
 
2. Dětský den v Kašavě 
 

Termín: neděle 5. 6. 2016 od 14 hodin 
Počet dětí: přibližně 200 

Letošní Dětský den byl organizován společně s oslavou 70. výročí založení kašavské školy. 
Do organizace dětského dne se zapojila většina spolků a organizací působících v Kašavě, 
učitelé a žáci ZŠ a MŠ Kašava. 

 

 
 
 
 



3. Příměstský tábor Harry Potter 
 

Termín: 11. 7. – 15. 7. 2016, od 7 do 16 hodin (1x s přespáním ve škole) 
Počet dětí: 51 dětí ve věku od 7 do 12 let + 7 instruktorek ve věku od 13 do 15 let 
Počet vedoucích: 6 – Zdeněk Vlk, Petra Bořutová, Kateřina Janků, Andrea Adámková, Klára 

Blažková, Lenka Gregorová 

 

4. Prázdninová školička 
 

Termín: 15. 8. – 19. 8. 2016, od 7 do 16 hodin (1x s přespáním ve škole) 
Počet dětí: 9 dětí ve věku od 3 do 8 let 
Počet dospělých: 3 – Petra Minaříková, Petra Bořutová, Lucie Mestická 



5. Adopce na dálku 
 

Již čtvrtým rokem přispívají žáci a zaměstnanci školy na dvě děti z Haity v programu Adopce 
na dálku. Finance od dobrovolníků shromažďují členové žákovského parlamentu ze ZŠ a MŠ 
Kašava. Ročně se přispívá na tyto děti 13 000 Kč. V roce 2016 bylo tímto způsobem vybráno 
mezi žáky a zaměstnanci školy 9 308 Kč. 

Program adopce probíhá pod záštitou Arcidiecézní charity Olomouc. Cílem projektu Adopce 
na dálku je umožnit dětem získat bezplatně základní vzdělání. Do Adopce jsou zařazeny děti 
z těch nejchudších chudých rodin, které z finančních důvodů nemohou školu navštěvovat. 
Podpora vzdělávání konkrétních dětí zahrnuje financování školného, školních pomůcek, 
uniforma a jedno teplé jídlo denně. 
 
 
 
 

IV. Dotační programy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordensky St. Bray (rok narození 2005) Genése Charles (rok narození 2005) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Projekty, dotace 
 
1. Rozvíjíme komunitní školu – ocenění Pečeť kvality 
 
Poskytovatel:  Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+ 
Registrační číslo: 2014-1-CZ01-KA104-000505 
Období realizace: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 
Autor projektu: Mgr. Kateřina Maděrová 

Projekt „Rozvíjíme komunitní školu“ získal 1. místo v Ocenění Pečeť kvality Grundtvig 
(Příloha č. 1), kterou vyhlašuje každý rok Dům zahraniční spolupráce pro projekty 
z ukončené výzvy. 
Každý přihlášený projekt byl posuzován dvěma nezávislými externími hodnotiteli 
působícími v oblasti vzdělávání dospělých. 
Tito experti se zaměřovali především na hodnocení kvality předložených projektů a jejich 
dopadu na zúčastněné organizace i cílovou skupinu. Při hodnocení vycházeli experti  
z vyplněné přihlášky, grantové žádosti, závěrečné zprávy a výstupů vytvořených v rámci 
projektu. Více informací o ocenění: Publikace Pečeť kvality 2016 (Příloha č. 2) 
 

 

 
2. Zájmové vzdělávání dětí 
Poskytovatel:  Obec Kašava v rámci výzvy Volnočasové aktivity 2014 
Období realizace: 1. 1. – 31. 12. 2015 
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk 
Rozpočet projektu: 14 868,- Kč  Obec Kašava:   10 000,- Kč 

Spoluúčast KŠ:   4 868,- Kč 
Stručná charakteristika projektu: 
V rámci projektu bylo pořízeno nezbytné vybavení pro zájmové kroužky, které probíhaly v ZŠ 
a MŠ Kašava.  

 

3. Branný závod pro děti 
Poskytovatel:  Obec Kašava v rámci výzvy Volnočasové aktivity 2014 
Období realizace: 24. 6. 2015 
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk 
Rozpočet projektu: 11 713,- Kč  Obec Kašava:   7 100,- Kč 

Spoluúčast KŠ: 4 613,- Kč 
Stručná charakteristika projektu: 
Z poskytnuté dotace byla financována organizace a materiální vybavení přespolního závodu 
dětí, který se odehrál v přírodě okolí Kašavy. 
 

 
Přebírání ocenění Pečeť kvality 2016, prezentace projektu Rozvíjíme komunitní školu 
(Praha, 1. 12. 2016) 

 

 



2. Dětský klub Kašava 
 
Poskytovatel:  Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF 
Název programu: Operační program Zaměstnanost 
Registrační číslo: CZ.03.1.1.0.15_013.05808 
Autor projektu: Mgr. Kateřina Maděrová 

Dne 15. 10. 2015 byla podána žádost o dotaci ve výši 1 735 641,25 Kč. Při schvalování dotací 
komisí v dubnu 2016 byl náš projekt zařazen do zásobníku projektů. Dotace nebyla 
schválena, proto projekt nebyl realizován. 

Cílem projektu bylo napomoci rodičům dětí 1. stupně ZŠ v obci Kašava a okolí ke sladění 
pracovního rytmu s péčí o děti, ulehčit jim starost o péči dětí v době mimoškolního 
vyučování, zlepšit jejich postavení na trhu práce, které je navíc ztíženo charakterem 
venkovského regionu s komplikovanou dopravní obslužností, a přispět k vyšší 
zaměstnatelnosti v regionu. Aktivity: zřízení dětského klubu, realizace příměstských táborů, 
zájmových kroužků. 

 

3. Zájmové vzdělávání dětí 
Poskytovatel:  Obec Kašava v rámci výzvy Volnočasové aktivity 2016 
Období realizace: 1. 1. – 31. 12. 2016 
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk 
Rozpočet projektu: 28 090,- Kč  Obec Kašava:   19 381,- Kč 

Spoluúčast KŠ:   8 709,- Kč 
Stručná charakteristika projektu: 
V rámci projektu bylo pořízeno nezbytné vybavení pro zájmové kroužky, které probíhaly v ZŠ 
a MŠ Kašava.  

 

4. Dětský den v Kašavě 
Poskytovatel:  Obec Kašava v rámci výzvy Volnočasové aktivity 2016 
Období realizace: 5. 6. 2016 
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk 
Rozpočet projektu: 27 201,52 Kč  Obec Kašava:   19 000,-     Kč 

Spoluúčast KŠ:    8 201,52 Kč  
Stručná charakteristika projektu: 
Z poskytnuté dotace bylo pořízeno nejnutnější vybavení pro pořádání akce Dětský den, 
atrakce pro děti a drobné občerstvení a odměny, které dostávaly děti za splnění úkolů. 
 

V. Hospodaření v roce 2016 

Náklady:  241 890,00 Kč 
Výnosy:  232 621,00 Kč 
Hospodářský výsledek:   -9 269,00 Kč 
 
Stav ke dni 31. 12. 2016 
Zůstatek na účtu: 20 829,49 Kč 
Zůstatek v pokladně: 12 845,00 Kč 
CELKEM: 33 674,49 Kč 
 



VI. Přílohy 

Příloha č. 1 
Ocenění Pečeť kvality 2016 

Příloha č. 2 
Publikace Pečeť kvality 2016 

 
 
 
V Kašavě 19. 2. 2017 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………….. 

          Mgr. Zdeněk Vlk, předseda 
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Úvodní slovo
vážení a milí čtenáři, 

po roce k vám opět přicházíme s novou publikací představující příklady dobré 
praxe evropských projektů realizovaných pod hlavičkou Programu celoživotního 
učení a nově také programu erasmus+. společným jmenovatelem pro oba typy 
programů je cílová skupina vzdělavatelů dospělých. Již po sedmé měl dům 
zahraniční spolupráce milou povinnost vyhlásit Pečeť kvality 2016. tato soutěž 
byla otevřena pro Projekty partnerství z Výzvy 2013 a pro Projekty mobility 
osob z Výzvy 2014. v publikaci se realizátoři oceněných projektů podělí o své 
zkušenosti, zážitky a příklady dobré praxe, které by čtenáře mohly inspirovat 
k vlastní projektové činnosti, případně k navázání mezinárodní spolupráce.  

Příjemné počtení přeje a na spolupráci se těší 
tým programu erasmus+ vzdělávání dospělých
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v  letošním ročníku soutěže Pečeť kvality byly naposledy oceněny Projekty partnerství 
z  Programu celoživotního učení (lifelong learning Programme – llP). Programové 
období llP bylo vymezeno lety 2007–2013. organizace tak měly poslední možnost se 
do aktivit tohoto programu zapojit v roce 2013 s tím, že realizace projektů partnerství 
probíhala v  následujících dvou letech. oceněné projekty v  letošním ročníku soutěže 
Pečeť kvality byly svého druhu poslední. i když již v současné době není možné projekty 
partnerství v  této podobě realizovat, stojí za to je alespoň v  krátkosti připomenout, 
neboť představovaly pro všechny zapojené organizace výbornou příležitost k navázání 
mezinárodní spolupráce, k  získávání zkušeností napříč evropou a  k  vytvoření mnoha 
zajímavých výstupů důležitých a užitečných pro sektor vzdělávání dospělých. 

Partnerství bylo tvořeno minimálně třemi organizacemi ze tří zemí, přičemž hlavním 
cílem partnerství byla výměna zkušeností, postupů a metod a následné začlenění evropské 
spolupráce a  zahraniční zkušenosti do chodu organizace. významným prvkem takto 
navázané projektové spolupráce byla motivace jednotlivců i organizací, která se odrážela 
nejen v přímém zapojení dospělých účastníků do aktivit projektu, ale také v návazné 
projektové kooperaci a šíření zkušeností a výstupů projektu. Mezi časté výstupy Projektů 
partnerství patřily i nové výukové metody zaměřené na specifické cílové skupiny (např. 
znevýhodněné osoby). o grant mohly v České republice žádat všechny typy organizací 
působící v oblasti vzdělávání dospělých (školy, univerzity, neziskové organizace, státní 
i soukromé instituce z oblasti vzdělávání dospělých, knihovny, muzea atd.).

Po skončení Programu celoživotního učení v dalším programovém období přímo navázal 
program erasmus+. administrací programu zůstává nadále pověřen Dům zahraniční 
spolupráce. nová programová etapa je stanovena na období 2014–2020. Program je určen 
pro všechny úrovně a oblasti vzdělávání, odborné přípravy a sportu včetně neformálního 
vzdělávání mládeže. od začátku programového období byly zatím vyhlášeny tři výzvy 
k  předkládání návrhů žádostí o  grantovou podporu. v  sektoru vzdělávání dospělých 
mohou předkladatelé žádat o finanční podporu na realizaci dvou typů projektů: Projektů 
mobility osob a Projektů strategických partnerství. 

do letošního ročníku soutěže v  sektoru vzdělávání dospělých se mohly (vedle 
organizací, které ukončily llP projekty partnerství) přihlásit také organizace, které 
úspěšně realizovaly Projekty mobility osob v  rámci programu erasmus+. s  kvalitními 
projekty strategických partnerství vás budeme moci seznámit až v příštím roce, neboť do 
data vyhlášení soutěže nebyl žádný ze schválených projektů ukončen.  

Rozloučení s Programem 
celoživotního učení

„Nováček“ soutěže – 
program Erasmus+

Projekty mobility osob

Pro lepší představu o oceněných projektech nám dovolte, abychom Projekty mobility 
osob krátce představili. Jedná se o aktivity v rámci programu erasmus+, se kterými se 
můžete setkat také pod názvem Klíčová akce 1 (ka1), a jejichž hlavní náplní jsou výjezdy 
(mobility) vzdělavatelů dospělých nebo managementu organizace do zahraničí za účelem 
něčemu se tam naučit. 

Žádost o grantovou podporu předkládá organizace věnující se vzdělávání dospělých 
za své zaměstnance, nikoliv samotný účastník. v žádosti předkladatel uvede naplánované 
vzdělávací aktivity pro všechny vybrané zaměstnance, které mohou být zrealizovány 
v rámci projektového období, tedy v průběhu jednoho až dvou let. zaměstnanci mohou 
vyjíždět do zahraničí za účelem profesního rozvoje na vzdělávací kurzy nebo na stínování, 
případně na stáž do některé z evropských organizací věnujících se vzdělávání dospělých. 
další možností, které Klíčová akce 1  nabízí, je aktivní zapojení zaměstnance v  rámci 
výukového školícího pobytu, kde účastník sám vyučuje nebo školí v zahraniční organizaci. 
naplánované vzdělávací aktivity by měly vést k  rozvoji organizace jako celku, nejen 
samotných zaměstnanců. strategii rozvoje organizace popisují předkladatelé v žádosti 
do tzv. Evropského plánu rozvoje, přičemž zrealizované vzdělávací aktivity by měly vést 
k  naplnění potřeb organizace. na vzdělávací aktivity mohou zaměstnanci vyjíždět do 
28 členský zemí evropské unie a rovněž do norska, lichtenštejnska, turecka, Makedonie 
a na island. 
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veškeré dokumenty, informace o výzvách k předkládání návrhů a pravidla programu 
erasmus+ naleznete na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/

informace pro žadatele v České republice včetně formulářů žádostí naleznete na 
stránkách Domu zahraniční spolupráce: www.naerasmusplus.cz

každá klíčová aktivita, kterou lze v rámci programu erasmus+ realizovat, je rozdělena 
podle jednotlivých sektorů vzdělávání. každý vzdělávací sektor má specifická pravidla 
pro aktivity programu a také odlišnou cílovou skupinu. Před předložením žádosti by měl 
proto předkladatel zvolit správný sektor, v němž by chtěl svůj projekt realizovat. 

v  sektoru vzdělávání dospělých mohou o  grantovou podporu žádat jakékoliv veřejné 
či soukromé organizace působící v  oblasti vzdělávání dospělých. těmito organizacemi 
mohou být například centra či instituty vzdělávání dospělých, kulturní organizace, 
knihovny, muzea, neziskové organizace a nevládní asociace, instituce poskytující kariérové 
a profesní poradenství a mnohé další. 

Kde hledat informace

Cílová skupina programu Erasmus+ 
v sektoru vzdělávání dospělých

Projekty strategických partnerství 

další aktivitou programu erasmus+ určenou pro organizace vzdělávající dospělé jsou 
Projekty strategických partnerství označované také jako Klíčová akce 2 (ka2). cílem 
těchto projektů je vytváření, testování a  zavádění inovativních metod ve vzdělávání 
dospělých a šíření příkladů dobré praxe. Ještě před předložením žádosti si organizace 
může vybrat, zda bude chtít realizovat projekt partnerství zaměřený na podporu 
inovací nebo na výměnu zkušeností a dobré praxe. v obou typech projektů se musí 
jednat o partnerství minimálně tří organizací ze tří zemí, které v průběhu 12–36 měsíců 
spolupracují na realizaci projektu. 

v  případě, že je potřeba k  naplnění cílů projektu se něčemu v  rámci partnerství 
naučit, mohou řešitelé využít několika typů vzdělávacích aktivit. konkrétně se jedná 
o krátkodobá školení nebo dlouhodobé výměny pracovníků či kombinované mobility pro 
vzdělávané osoby. 

dopad projektů strategických partnerství by se měl odrazit na lokální, národní nebo 
mezinárodní úrovni. 

Žádost o grant předkládá koordinující organizace za celé partnerství u své národní 
agentury. organizátor pak v případě schválení obdrží celou grantovou podporu, kterou 
následně přerozděluje mezi partnerské organizace.

do strategických partnerství se mohou v  odůvodněných případech zapojit kromě 
evropských zemí také další státy světa. kompletní seznam je možné nalézt v Příručce 
k programu erasmus+, která je zdarma ke stažení na stránkách Evropské komise (ec.europa.
eu/programmes/erasmus-plus) či Domu zahraniční spolupráce (www.naerasmusplus.cz).

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
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S Platformou EPALE se měli možnost čtenáři seznámit již v minulém vydání publikace 
Pečeť kvality Grundtvig a také na mnoha seminářích, které dům zahraniční spolupráce 
každoročně pořádá. Platforma je celoevropská virtuální komunita pro odborníky z oblasti 
vzdělávání dospělých, která poskytuje prostor pro sdílení odborných materiálů, publikací, 
studií, zpráv a dokumentů. kromě toho nabízí aktuální kalendář akcí, seminářů, veletrhů 
a konferencí, které se konají ve všech státech eu. spoluutvářet platformu mohou jak 
organizace, tak jednotlivci z oblasti vzdělávání dospělých tím, že vkládají zajímavé výstupy 
z projektů, výukové materiály, sami zveřejňují plánované akce nebo píší blogy a články 
z oblasti jejich zájmu. k aktivnímu zapojení do platformy je nutná registrace uživatele, 
která je velice jednoduchým krokem k tomu, aby mohla být platforma využívána v celé 
šíři možností, které nabízí. 

v  případě, že organizace chtějí v  rámci programu erasmus+ navázat mezinárodní 
spolupráci, ale v  zahraničí zatím žádné kontakty nemají, může být Platforma ePale 
využita i za tímto účelem, neboť ePale hledání partnerů pro projekty umožňuje. Funkce 
pro vyhledávání partnerských organizací nabízí několik možností, jak najít vhodnou 
organizaci pro konkrétní projekt. První z nich je zveřejnění žádosti o partnerství, což 
je ideální nástroj v  případě, kdy organizace má jasnou představu o  tématu projektu 
i potenciálních partnerech. druhou možností je navržení aktivity, kterou se chce organizace 
v projektu zabývat a poslední variantou je vyplnění profilu a zařazení dané organizace 
do databáze, ke které mají přístup všechny zaregistrované organizace. zároveň je možné 
oslovit partnerské organizace, které jsou již v databázi zaregistrované a mají zde svůj 
profil se základními informacemi a kontaktními údaji. 

Používání ePale je velice jednoduché. vzhledem k tomu, že platforma je vícejazyčná, 
stačí si najít jazykovou verzi, která čtenáře zajímá a pustit se do četby toho nejzajímavějšího, 
co se v příslušné zemi ve vzdělávání dospělých děje.

zapojit se do této unikátní komunity a využívat plně nástrojů a možností, které tato 
platforma nabízí, můžete i vy na https://ec.europa.eu/epale/cs/home-page.

Platforma EPALE –  
ePlatform for adult  
learning in europe

1

Jednotlivé dokumenty 
a události je možné filtrovat 
dle zvoleného jazyka.

1

Blog – zde si můžete přečíst 
a komentovat blogy odborníků 
ve vzdělávání.

3 Zdroje – obsahují dokumenty 
a publikace z oblasti vzdělávání 
dospělých.

6

Hledat partnery – zde si 
můžete najít partnery pro 
projekt nebo spolupráci.

2

Události – sekce obsahuje 
nejdůležitější konference, 
semináře a další akce na 
národní i evropské úrovni.

4

Zprávy – tady najdete novinky 
a události ze světa vzdělávání 
dospělých.

5

32 4 5 6

Jak platforma vypadá a co na ní můžete nalézt?
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U oceněných projektů byla hodnocena následující kritéria:
 kvalita v realizaci a řízení projektu ve všech jeho fázích (příprava projektu, průběh 
a realizace, komunikace s partnery/ s přijímajícími organizacemi, inovativní a ori-
ginální prvky projektu); 

 výsledky a přínosy projektu pro účastníky a organizace zapojené do projektu;
 vytvoření nových metod, nástrojů a přístupů ve vzdělávání dospělých; 
 udržitelnost (využití výsledků v praxi, dopad šíření výsledků nejen na lokální úrov-
ni, prospěch z dosažených výsledků, další spolupráce a navazující činnosti);

 zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin. 

Kvalitativní kritéria  
a hodnocení přihlášených projektů

Ocenění Pečeť kvality Grundtvig vyhlašuje každý rok Dům zahraniční spoluprá-
ce pro projekty z ukončené výzvy. Poprvé bylo ocenění uděleno v roce 2010. 
v letošním roce byla soutěž naposledy otevřena pro projekty partnerství z Progra-
mu celoživotního učení realizované v projektovém období 2013–2015. zároveň se 
do letošního ročníku soutěže mohly poprvé přihlásit také organizace zapojené do 
navazujícího programu erasmus+ v rámci projektů mobility osob. vzhledem k tomu, 
že zaměření, cíle a průběh obou typů projektů jsou odlišné, bylo v roce 2016 oce-
nění uděleno ve dvou kategoriích: Projekty partnerství a Projekty mobility osob.

každý přihlášený projekt je posuzován dvěma nezávislými externími hodnotiteli 
působícími v oblasti vzdělávání dospělých. tito experti se zaměřují především na 
hodnocení kvality předložených projektů a jejich dopadu na zúčastněné organizace 
i cílovou skupinu. Při hodnocení vycházejí experti z vyplněné přihlášky, grantové 
žádosti, závěrečné zprávy a výstupů vytvořených v rámci projektu.

Pro hodnocení přihlášek do Pečetě kvality Grundtvig je používán strukturovaný 
formulář, ve kterém jsou jasně definována kritéria pro hodnocení a bodové rozhraní. 
výsledky schvaluje schvalovací komise programu erasmus+ vzdělávání dospělých.

vyhlášení ocenění Pečetě kvality Grundtvig probíhá každoročně na Valorizační 
konferenci a na Evaluačním semináři. obě akce jsou pořádané domem zahraniční 
spolupráce. Při této příležitosti mají vítězné organizace možnost prezentovat 
výsledky oceněných projektových aktivit a výstupů.

Soutěž  
Pečeť kvality Grundtvig
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Ocenění Pečeť kvality  
Grundtvig 2016
v roce 2016 se v České republice uskutečnil již 7. ročník soutěže 
Pečeť kvality Grundtvig, při jejíž příležitosti byly oceněny nejkvalit-
nější projekty partnerství realizované v letech 2013–2015 a první 
ukončené Projekty mobility osob z navazujícího programu erasmus+. 
soutěž byla vyhlášena 30. června 2016 a zájemci se mohli do soutěže 
přihlásit do 18. září 2016.  
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Přehled oceněných Projektů partnerství  
Program celoživotního učení – Grundtvig

Číslo žádosti Organizace Originální  
název projektu

Překlad názvu  
projektu do českého 
jazyka

Umístění

13-Pp-Gru-091 Knihovna města 
Olomouce

library. i love it! knihovno, miluji tě! 1. místo

13-Pp-Gru-186 ATHENA – Společnost 
pro rozvoj 
a vzdělávání žen

young Women 
orientation for 
labour integration 

orientace mladých žen pro 
začlenění na trh práce 

2. místo

13-Pp-Gru-105 Centrum sociálních 
služeb Tloskov

enabling disabled 
europeans through  
Theater Project 

Posilňování sociálních 
kompetencí lidí s mentálním 
postižením pomocí 
divadelních projektů

3. místo

Popis oceněných projektů 
Projekty partnerství
Popis oceněných projektů, které získaly Pečeť kvality Grundtvig 2016 za 
Projekty partnerství realizované v rámci Programu celoživotního učení 
(seřazeno podle výsledného bodového hodnocení expertů).



19    

1. místo 
Knihovno, miluji Tě!
library. i love it!

organizace: 

Knihovna města Olomouce

I. Kvalita v realizaci a řízení 
projektu 

Již samotná příprava projektu byla pro jeho další 
vývoj velice důležitá. Nápad vznikl mezi třemi 
knihovnami, jejichž města byla navzájem ses-
tersky propojena („sister cities“), ale na výměnu 
a sdílení inspirací mezi knihovnami se nedostalo. 
Aktivní knihovny (Piekary Śląskie, Arucas a Dorn-
birn) se nechtěly „plácat po ramenou“ jen mezi 
sebou, a proto oslovily přes místní knihovnické 
organizace i další země s výzvou aktivního za-
pojení do plánovaného projektu. Mezi řadou lidí 
jsou knihovny stále považovány jen za místa pro 
výměnu knih a roli knihovny jakožto instituce po-
skytující celoživotní vzdělávání si plně neuvědo-
mují. A právě o tom byla mezinárodní setkávání. 
Je zřejmé, že projekt zaujal i jednotlivé národní 
agentury, protože všech osm partnerských or-
ganizací, které si o příspěvek žádaly, obdržely 
grantovou podporu na jeho realizaci.

Vývoj projektu a plnění cílů bylo diskutováno 
na každém projektovém setkání. Vždy na násle-
dujícím setkání byl určitý čas věnován připome-

Projekt „Library. I love it!” spočíval ve spolupráci mezi osmi městskými knihovnami z Ra-
kouska, Chorvatska, Finska, Itálie, Polska, Španělska, České republiky a Turecka. Zaměřil 
se na roli knihoven v životě současné evropské společnosti. Díky projektu se podařilo 
knihovny dostat do povědomí lidí nejen jako místa, kde si mohou vypůjčit knihy, ale jako 
důležitá centra celoživotního vzdělávání. Cílem jednotlivých projektových setkání byl 
rozvoj a osvojení si znalostí, schopností a dovedností, jejichž používání v další práci má 
vliv na osobnostní, společenský a profesní růst knihovníků. Tím se výrazně zatraktivnilo 
vnímání evropských knihoven, což přineslo cenné výhody pro uživatele. Zvýšil se tak zájem 
místních občanů o knihovnu a potažmo i o další vzdělávání, čtení a občanské aktivity.
Každý z partnerů se v průběhu projektu zapojil a připravil setkání, které se skládalo 
ze tří částí: 

Pochlub se! – ukázky klíčových aktivit hostitelské země v oblasti celoživotního vzdělávání.
Nauč! – workshopy, semináře či ukázky osvědčených metod a přístupů.
Zhlédni! – návštěva míst, která v širším smyslu souvisejí se vzděláváním. 

Tento způsob výměny zkušeností a dobré praxe se v průběhu realizace projektu ukázal 
jako velice efektivní a pro všechny zapojené organizace také po všech stránkách přínosný.

nutí setkání předchozího – země, kde se setkání 
konalo, provedla shrnutí cílů a evaluaci a ostatní 
partneři se velice aktivně zapojili do zhodnocení 
přínosu pro svoji zemi. Právě tato aktivita umož-
nila soustředit se na plnění hlavních cílů celého 
projektu již v jeho průběhu a na rychlou reakci 
při řešení problémů a změn. 

Knihovna města Olomouce nabídla ostatním 
partnerům:
1. Setkání s představiteli knihovnické organi-

zace SKIP ČR spojené s návštěvou Národní 
knihovny ČR v Praze. Vzhledem k tomu, že 
v některých zemích působí slabé knihovnické 
organizace, případně nepůsobí vůbec, bylo 
setkání s vedením SKIP ČR od ostatních part-
nerů přímo vyžádáno.

2. Kurz IT pro veřejnost (nejen pro seniory) za-
měřený na vyhledávání v životě potřebných 
stránek, kdy si partneři mohli osobně vyzkou-
šet možnost vedení kurzu. 

3. Dětské tematické kufříky (půjčování kufříků, 
které kromě tematicky zaměřených knih ob-
sahují i hračky, dětské hry či různé kreativní 

KANáRSKé oSTRoVy



Pe
če

ť 
kv

al
it

y 
G

ru
nd

tv
ig

 2
01

6 

   20 21    

PolSKo

 ► Turecko zaujalo především svojí národní hr-
dostí. Vlajky nejen na státních budovách, 
ale i v ulicích či na domech občanů byly 
nepřehlédnutelné. Diskutabilní byl i vztah 
k ženám, jedná se o mužskou společnost, 
kde žena je sice uctívána, ale ne oceňována. 
Dalším zajímavým jevem, v Česku již téměř 
neznámým, byla úcta k autoritám. Ne poní-
žené pochlebování, ale důvěra ve vedoucí 
a nadřízené. Poznání mentality země, která 
se snaží o vstup do EU a která v sobě nese 
prvky Evropy i Asie, byla pro všechny velkým 
přínosem.

Ve Španělsku – Kanárské ostrovy
 ► Španělským partnerem projektu byla knihov-
na v Arucasu, dvacetitisícovém městě poblíž 
metropole Kanárských ostrovů las Palmas de 
Gran Canaria. Knihovna je centrem kulturního 
a společenského dění ve městě. Moderní vy-
bavení, živé barvy, prostorné studovny a míst-
nost pro výtvarné aktivity, které knihovna na-
bízí všem věkovým kategoriím. 

 ► Knihovna velice aktivně pracuje se seniory – 
pomohla prosadit projekt, na základě kterého 
se senioři s kvalitním lektorem učí umělec-
kému přednesu romancí (velice populárního 
literárního útvaru ve Španělsku), se kterým 
pak vystupují v místní komunitě a ve školách. 
Populární jsou i interaktivní besedy o hrač-
kách jejich dětství. Snaží se tak vzájemně 
přiblížit generace. Senioři také účinkují v zá-

pomůcky) podporující rodinnou soudržnost 
a rozvíjejí lásku k literatuře. 

4. Kurz trénování paměti – setkání s lektorem, 
aktivní zapojení do kurzu a možnost odnést 
si základní pracovní návyky pro vedení ob-
dobného kurzu.

Jakou inspiraci získala Knihovna města 
Olomouce v ostatních partnerských 
organizacích?

V Polsku:
 ► Kongres veřejných polských knihoven pod 
názvem „Biblioteka pelna ludzi“, kam se sjeli 
knihovníci a informační pracovníci z celého 
Polska, nabízel zajímavé přednášky a semináře 
věnující se např. vzdělávání v knihovnách, vzta-
hu mezi knihovnou a knihkupectvím, designu 
knihoven a podpoře handicapovaných čtenářů. 

 ► Vzdělávání dospělých předvedlo též Centrum 
Nauki Kopernik. Profesor lukasz A. Turski, 
polský fyzik a jeden z iniciátorů výstavby to-
hoto centra, vysvětlil princip koncepce učení 
prostřednictvím zajímavých pokusů, které 
provádějí sami návštěvníci. Součástí centra je 
Planetárium s velkou kulovou obrazovkou, kde 
se promítají výukové a populární 3D filmy.

bavných scénkách, kterými oživují prohlídky 
v Muzeu oděvů a řemeslné výroby. 

 ► Spolupráce se školami se neomezuje jen na 
knihovnické lekce. Např. v rámci Dne poezie 
21. března připravila ve spolupráci s hudeb-
ní školou velice zajímavý literárně-výtvarně-
-hudební program pro školy celého ostrova, 
kde dramatizaci známé pohádky četla sama 
autorka textu Santana Pérez.

V Itálii
 ► Italským partnerem projektu byla Provincia di 
Roma – Dipartimento Servizi per la cultura e 
restauri, což je regionální metodické středisko 
pro 82 knihoven v okolí Říma, které obsluhuje 
zhruba 200 000 obyvatel. Poskytuje metodic-
kou pomoc v oblasti moderního knihovnictví, 
nových informačních technologií, sdílení spo-
lečných katalogů (250 000 knihovních doku-
mentů), digitalizace fondů, připravuje společ-
né kulturní akce.

 ► Pracovníci střediska představili jeden z jejich 
projektů European Fund for Integration of Fo-
reigners Citizen věnující se začleňování cizinců 
do života 

 ► Partneři projektu se účastnili také mezinárodní 
konference The digitization of library materi-
als, services and digital reading in libraries, 
která se kromě ústředního tématu věnova-
la přechodu na nová katalogizační pravidla 

 ► Novinkou byl pro olomouckou knihovnu 
projekt „Dobrovolnictví v knihovnách“, kdy 
v knihovně pracují mladí lidé ze zahraničí (také 
díky projektu EU), kteří pomáhají zdarma ze-
jména s akcemi pro veřejnost, knihovnickými 
lekcemi pro mládež či s jazykovými kurzy pro 
veřejnost. 

 ► Další zajímavou polskou aktivitou byl projekt 
vzdělávání v oblasti IT nazvaný „Programování 
zvědavostí“, kdy se v knihovně scházeli zájem-
ci, kteří díky aktivnímu využití počítačových 
her pronikali do tajů programování.

V Turecku
 ► Tureckým partnerem bylo Centrum kultury 
a turistiky provincie se sídlem v Aydinu. V prů-
běhu projektového setkání právě probíhala 
výuka výtvarných technik, kdy se skupina žen 
učila malovat tradiční lidové ornamenty na 
talířky. Turečtí partneři předvedli oblíbenou 
metodu EBRU (v angličtině marbling). 

 ► Vztah náboženství a státu ozřejmily návštěvy 
dvou mešit a školy pro trávení volného času 
přiléhající k mešitě. Zajímavá byla i návštěva 
rodiny jednoho z tureckých kolegů. Tam se 
projevila pravá turecká pohostinnost a pro 
všechny zúčastněné to byl opravdu nevšední 
zážitek.

TURECKo ČESKo
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ITálIE FINSKo

RDA, změně, která se týká všech evropských 
knihoven. Konference probíhala v nově opra-
vené Ville Altieri, která je kromě kulturního 
a konferenčního centra i knihovnou (Province 
library) schraňující materiály týkající se Říma 
a Vatikánu, jeho dějin, umění, tradic a kultury. 

Ve Finsku
 ► Úroveň finského knihovnictví je vysoká. Po-
tvrdila to i návštěva Iisalmi City library, která 
zaujala širokou nabídkou knihovnických a in-
formačních služeb poskytovaných v architek-
tonicky dobře řešených prostorách. Navíc je 
knihovna organicky propojena s kulturním cen-
trem a společně poskytují kulturní a výchovně 
vzdělávací aktivity – hudební lekce, výtvarné 
kroužky, keramickou dílnu, jazykové vzdělávání 
či mateřské centrum. Součástí je prostorný 
divadelní sál a přírodovědné muzeum. Nový 
bibliobus, který v dopoledních hodinách zve 
do svého království školy a školky, odpoledne 
zajíždí do vzdálenějších částí města a do okolí. 

 ► Partnery velmi zaujal model státní podpory 
knihoven – kromě každoročního objemu finan-
cí věnovaných na rozvoj informačních služeb 
se postaví či opraví řada knihoven ze státních 
prostředků. Konsorcium veřejných knihoven 
(v současnosti 120) pracuje na společné mož-
nosti půjčování e-knih za příznivé ceny. 

 ► Výborně se osvědčilo i vytvoření svazku 7 ve-
řejných knihoven RUTAKKo NETWoRK v ob-

V Rakousku
 ► Jednou ze zajímavých aktivit dornbirnské 
knihovny jsou čtoucí nany, což jsou většinou 
dobrovolníci, kteří ve spolupráci s knihovnou 
připraví zajímavé a věkově vhodné knihy a ve 
velmi příjemném prostředí dětského odděle-
ní či na přilehlé zahradě čtou nahlas dětem 
různých věkových kategorií. Při rozvoji čte-
nářských návyků dětí s důrazem na porozu-
mění textu rozvíjejí své schopnosti i ti, kteří 
předčítají. Dalším kladem je spojování generací 
a upevnění sousedských vztahů.

 ► Přestože zřejmě z dětí „se specifickými potře-
bami“ nebudou nejpilnější čtenáři, knihovna 
jim věnuje řadu aktivit, a to jak uvnitř knihov-
ny, tak pro ně připravuje zajímavé pohybově 
vzdělávací setkání v přírodě. 

 ► Kurz kreativního psaní sdružuje skupinku 12 – 
15 lidí, kteří se scházejí (pod vedením knihov-
nice) 1x za měsíc na tři hodiny v knihovně. 
Začínají psaním na základě přečteného, ná-
sleduje vlastní krátká povídka na dané téma, 
a pak se směřuje k vlastní tvorbě. Důležitá je 
komunikace nejen s vedoucí kurzu, ale také 
mezi účastníky navzájem, diskuze o prioritách 
tvorby i jejím současném poslání.

V Barceloně – závěrečné setkání
 ► Tři dopoledne byla věnována společným téma-
tům – budoucnosti knihoven a knihovnictví, 

lasti Iisalmi, které mají jednotnou průkazku, 
společný katalog, metodiku, nákup knih, vzá-
jemnou výměnu knih a vzdělávání. 

V Chorvatsku
 ► Chorvatsko postavilo svůj program na návště-
vách různých typů knihoven s důrazem na 
knihovny veřejné a na práci s lokální historií 
– např. práce s odkazem kulturního fenomé-
nu – souboru bojového a tanečního umění 
Moraška, oživování díla korčulského rodáka 
ze 17. století – básníka Petara Kanaveliče či 
podpora chorvatské kuchyně. 

 ► Přednáška ředitelky městské knihovny 
v Dubrovníku „The operation and Use of 
libraries under Siege se věnovala činnos-
tem knihoven v Chorvatsku v období náletů 
1991–1992. Studie vycházela ze zkušenosti 
14 knihoven, 50 knihovníků a 17 čtenářů (vý-
zkum probíhal většinou formou rozhovorů). 
Většina knihoven provozovala svoji činnost 
dále, knihovníci často riskovali své životy; lidé 
si chodili nejen pro knížky, ale i teplé lidské 
slovo. V průběhu války značně vzrostl po-
čet uživatelů knihoven a vypůjčených knih, 
objevovali se noví uživatelé z řad vojáků či 
uprchlíků. 

 ► Partneři se zúčastnili workshopu občanského 
hnutí „Ko-žena“, které mapuje otázky ženské 
rovnoprávnosti ve světě a porovnává je se si-
tuací v Chorvatsku.

právnímu rámci, v němž knihovnické a infor-
mační služby v jednotlivých zemích probíhají, 
marketingu knihoven, a také vzdělávání, ke 
kterému v knihovnách jak uvědoměle, tak ne-
uvědoměle dochází. 

II. Výsledky a přínosy projektu
Téma knihoven jako centra celoživotního vzdě-
lávání je dlouhodobě evropskou dominantou 
a  je dobře, že knihovna v olomouci tímto 
způsobem sbírala zkušenosti. Přínosy projektu 
jsou bezesporu rozsáhlé a využitelné pro celý 
region. organizaci se díky projektu podařilo 
využít nabyté zkušenosti jak pro vlastní práci 
knihovníků a ostatních zaměstnanců, tak pro 
zavedení nových nabízených služeb zákazní-
kům. 

Konkrétní výstupy z projektu, které se 
organizaci podařily zrealizovat: 
1. zahájení kurzu Kreativního psaní v červnu 

2016 
2. inspirace výtvarným aktivitami z Arucasu 

a Aydinu
3. teze pro připravovanou koncepci knihov-

nictví pro MK ČR s finskými náměty ohled-
ně financování výstavby knihoven (březen 
2016)

4. propagace projektu sbližování generací z Aru-
casu v celostátním semináři pro práci knihov-
níků se seniory (září 2016)

ChoRVATSKo RAKoUSKo
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Souhrnné informace  
o projektu:

Projektový tým:
Koordinátor: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach 
Śląskich, Polsko

Partneři: 
 Stadtbücherei Dornbirn, Rakousko
 Gradska knjižnica Ivan Vidali, 
Chorvatsko

 Iisalmen kaupunginkirjasto, Finsko
 Provincia di Roma – Dipartimento 
Servizi per la cultura e restauri, Itálie

 Biblioteca Municipal de Arucas, 
Španělsko – Kanárské ostrovy

 Knihovna města olomouce, Česká 
republika

 l Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turecko

Kontakty:
Webové stránky projektu: 
http://www.kmol.cz/KMol/www.kmol.cz/
library-i-love-it/index.html

Webové stránky organizace: 
www.kmol.cz

Kontaktní osoba organizace:
RNDr. lenka Prucková 
pruckova@kmol.cz

Adresa organizace:  
nám. Republiky 1, 771 66 olomouc

5. Jedním z výstupů nad rámec projektu je také 
monitoring knihovnických zákonů a nařízení 
vztahujících se k práci knihoven, porovnání způ-
sobů financování knihoven, výhody a nevýhody 
různých způsobů řízení a vedení knihoven.

III. Udržitelnost
Knihovna města olomouce může být inspirativní 
pro další knihovny v České republice ve využívání 
finančních prostředků prostřednictvím projektů 
věnujících se celoživotnímu vzdělávání, neboť 
knihovny jsou klasickým příkladem celoživotního 
vzdělávání bez ohledu na sociální, vzdělaností, 
věkové, jazykové a další rozdíly a disponují ši-
kovnými a vzdělanými pracovníky;

 ► projekt dokázal, že Knihovna města olomouce 
je moderní institutce, která obstojí v novém 
tisíciletí a má veřejnosti co nabídnout v oblasti 
celoživotního vzdělávání;

 ► díky projektu se podařilo posílit vztahy se zři-
zovatelem;

 ► Knihovna prokázala schopnost kvalitně zor-
ganizovat mezinárodní setkání (19 účastníků 
ze 7 zemí);

 ► zapojení knihovníků ve všech pozicích do 
projektu představovalo značnou motivaci pro 
jejich další práci.

Všichni návštěvníci olomoucké knihovny byli 
díky pravidelným powerpointovým prezentacím 
a následné výstavě informováni o celém pro-
jektu. Zároveň měli možnost rozšířit si znalosti 
o zúčastněných zemích a obdivovat vzdělávací 
aktivity v jiných knihovnách.

olomoucká veřejnost díky informacím o pro-
jektu (4 články v tisku, 2 reportáže v regionální 
televizi, 1 on-line reportáž v rozhlase a 2 články 
na internetu).

Veřejnost projektu fandila, aktivně se o jeho 
průběh zajímala a také si uvědomila, že knihovna 

patří mezi moderní informační organizace rozšíře-
né po celé Evropě a že její „domovská“ olomoucká 
knihovna se v Evropě 21. století neztratí.

organizace zůstává i po ukončení projektu 
ve spojení s ostatními partnery, se kterými prů-
běžné sdílí výstupy z dalších projektů. První z na-
vazujících mezinárodních akcí je návštěva Istan-
bulu plánovaná na podzim roku 2016. Partneři 
rovněž uvažují o dalších navazujících projektech 
v rámci programu Erasmus+. V úvahu přichází 
např. projekt zaměřený na uchovávání národních 
tradic v oblasti orální historie, pověstí, legend 
a životních zkušeností nebo projekt věnující se 
práci s imigranty.

V mezinárodním srovnání je vidět, že české 
knihovny a knihovnictví jsou moderní a progre-
sivní. Velkým pozitivem českých veřejných kniho-
ven je obliba četby a vyšší poptávka po knihách 
a knihovnických službách. Knihovna města olo-
mouce získala díky projektu zdravé sebevědomí. 
ocenění projektu „library. I love it!“ kulturní 
veřejností se promítlo i do udělení titulu Nejlepší 
městská knihovna roku 2015.

* Editovaný autorský text poskytnutý realizátory projektu

ČESKo

KANáRSKé oSTRoVy

http://www.kmol.cz/KMOL/www.kmol.cz/library-i-love-it/index.html
http://www.kmol.cz/KMOL/www.kmol.cz/library-i-love-it/index.html
http://www.kmol.cz
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I. Kvalita v realizaci a řízení 
projektu 

Do partnerství se zapojilo devět vzdělávacích 
organizací, z nichž některé spolupracovaly ještě 
před zahájením vlastního projektu. Vzhledem 
k tom, že projektová žádost byla sestavena veli-
ce kvalitně, všech devět organizací bylo národní-
mi agenturami schváleno, a proto mohl projekt 
probíhat podle plánu bez větších úprav. Partneři 
byli velmi komunikativní (9 mezinárodních mee-
tingů) a také pilní (vznikly výstupy na zajímavá 
témata, týkající se žen a trhu práce). organi-
zace si rozdělily koordinaci vzniku jednotlivých 
výstupů – některé vznikaly společným přispěním 
všech, jiné byly zpracovány jednou partnerskou 
organizací. V rámci projektu se uskutečnila řada 
workshopů na nejrůznější témata, která byla 
součástí mezinárodních projektových setkání. 
Projekt přinášel všem realizátorům radost po 
celou dobu jeho trvání. Tím, že se během 2 let 
uskutečnilo devět projektových meetingů, se 
partneři projektu osobně setkávali často a došlo 
tak k navázání velmi intenzivních vztahů. 

Projekt „YWOLI“ vznikl na základě mezinárodní spolupráce devíti vzdělávacích organizací 
zaměřených na pomoc „mladým dospělým.“ Hlavní pozornost byla věnována zejména 
mladým dívkám, kterým měl projekt napomoci k tomu, aby byly úspěšné na trhu práce 
a mohly se rozvíjet ve své profesní dráze. Tato cílová skupina byla zvolena záměrně, neboť 
mladé dívky s dokončeným odborným vzděláním mají často potíže s hledáním přiměře-
ného zaměstnání. Hlavním záměrem projektu bylo proto pomoci mladým absolventkám 
a nezaměstnaným mladým ženám v orientaci na trhu práce. Partneři projektu se stali 
jakýmisi „katalyzátory“ tím, že mladé ženy inspirovali úspěšnými příklady z partnerských 
zemí, vtáhli je do projektu prostřednictvím interaktivních workshopů, které probíhaly 
na mezinárodních projektových setkáních, motivovali je cíleně ke konkrétním činnostem 
a všestranně je podporovali. Partnerské organizace se vzájemně učily využívat různé 
metody podporující sebedůvěru mladých žen a rozvoj sebevědomí, jejichž nedostatek 
často souvisí s obtížným hledáním adekvátního zaměstnání. V průběhu realizace projektu 
vzniklo velké množství srovnávacích studií, vzdělávacích materiálů a příruček zaměře-
ných na podporu mladých žen v integraci na trh práce. Důraz byl kladen i na emoční 
inteligenci, neboť se ukázalo, že pro myšlení, rozhodování a jednání mladých žen hrají 
emoce nezastupitelnou roli. Jejich zvládání a využití prostupuje mnohé výstupy projektu. 

Na prvním setkání v Birminghamu v září 2013 
byl stanoven pevný termín všech zbývajících se-
tkání. Partnerská organizace z Velké Británie se 
ujala zpracovávání a aktualizace webové stránky 
a jazykové korekce všech výstupů v angličtině. 
Součástí každé projektové schůzky bylo setkání 
s místními obyvateli a tamějšími organizacemi. 
V Anglii navštívili partneři projektu krásnou no-
vou knihovnu v Birminghamu, setkali se s Britka-
mi indického původu, diskutovali o možnostech 
jejich uplatnění. Německá organizace připravila 
setkání s místním job centrem a představila 
jejich spolupráci s nezaměstnanými ženami. 
Zde byl kladen důraz na sice dražší, ale zato 
dlouhodobější a intenzivní podporu, která pak 
znamená trvalejší začlenění mladých žen na trh 
práce. Ve Španělsku se partneři seznámili s prací 
příměstských organizací zaměřených na podporu 
vzdělávání žen. Na Islandu absolvovali partneři 
zkrácenou verzi místního kurzu orientovaného 
na podporu podnikání slabšího pohlaví a setkali 
se na několika odlehlých místech se ženami zpra-
covávajícími rostliny a ovčí vlnu do nejrůznějších 
výrobků. Partneři také představili, jak efektivně 
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dovedou zorganizovat prodej svých výrobků tu-
ristům v síti malých obchůdků v rámci regionu. 
Belgičtí partneři připravili diskusi s mladými že-
nami – muslimkami, které se snaží žít v souladu 
s většinovou společností a pracovat samostatně. 
Byla mezi nimi postižená paní, úžasně pozitiv-
ně naladěná a akční. Její příběh by přesvědčil 
snad všechny škarohlídy. Je založen na neustá-
lém vzdělávání a zlepšování kompetencí s cílem 
překonat všechny handicapy. Inspirativní bylo 
také setkání s mladou básnířkou, s majitelkou 
restaurace, a s klubem žen. Polsko přivítalo 
své projektové partnery neotřelými aktivitami, 
jež by se daly nazvat „Ve zdravém těle zdra-
vý duch“. Účastníci setkání cvičili v tělocvičně 
a v rámci řešení jedné úlohy museli balancovat 
na provaze. Tělocvik se promítal i do dalších 
neobyčejných vzdělávacích postupů. Na projek-
tovém setkání v ostravě se uskutečnila disku-
se se starostkou a radními jednoho městského 
obvodu a byla představena strategie podpory 

komunitního učení a občanských aktivit, spoje-
ných se vzděláváním dospělých občanů města 
a podporou mladých žen. Irsko nabídlo hravé 
vzdělávací aktivity podporované internetem 
a médii. Místní ženy ukázaly, jak díky těmto 
aktivitám mohou pracovat z domova a krásně 
skloubit pracovní povinnosti s péčí o malé děti. 
Poslední meeting v Rumunsku se nesl ve zna-
mení propojení a souhry vzdělávání dospělých 
s hudbou a tancem. Diskutovalo se se členy folk-
lórního souboru a s mladými ženami živícími se 
hudbou a zpěvem. Závěrečná, velmi příjemně 
zorganizovaná minikonference, umožnila všem 
partnerkám zavzpomínat na všechny meetingy 
a napomohla rozproudit diskusi o všech typech 
možností začlenění mladých žen na trh práce. 
Na závěr byly vyhodnoceny metody práce, spo-
lupráce, ale také postupů tvorby, využitelnosti 
a udržitelnosti všech výstupů projektu. yWolI 
byl projekt, na jehož konci všichni zúčastnění 
litovali, že už skončil. Díky projektu se ukázalo, 

že ženy umějí velmi účinně spolupracovat a že 
si dovedou poradit i ve svízelných situacích bez 
ohledu na region, ve kterém žijí. 

Velká pracovní a časová náročnost projektu si 
vyžadovala flexibilní, jednoduchou a spolehlivou 
komunikaci. Za tímto účelem byly využívány IT 
nástroje, jako je Dropbox, e-mail, Skype, Face-
book, telefon. Drop box umožňoval archivaci 
materiálů, což celý proces zjednodušilo. Každý 
z partnerů připravoval určitý výstup s konkrétní 
tematikou, a proto byla diskuse a komunikace 
v mezidobí partnerských setkání nutná a velmi 
živá. Koordinátorka projektu sledovala systema-
ticky průběžné plnění úkolů, což přispělo k do-
končení všech naplánovaných výstupů. Partneři 
projektu si dobře rozuměli, vznikla nová přátel-
ství; některá z nich přetrvávají nadále a partner-
ské organizace i po skončení projektu spolupra-
cují na příbuzných tématech.

Metoda realizace projektu byla velmi podnět-
ná v tom, že každá organizace přijala závazek 
nejvyšší kvality a snažila se ho průběžně napl-
ňovat. Inovativnost spočívala zejména v těchto 
bodech:

 ► stanovení osobních cílů, 
 ► kaskádová evaluace,
 ► rozmanitost workshopů na partnerských se-
tkáních,

 ► učení vlastní realizací (learning by doing),
 ► spolupráce s místními mladými ženami a or-
ganizacemi na podporu jejich pracovních 
aktivit,

 ► nápadité poznávání různých metod a forem 
vzdělávání dospělých,

 ► dobře naplánovaný a průběžně kontrolovaný 
time-management,

 ► spolupráce na výstupech a dokumentech pro-
jektu.

MEETING V BoRGARNES – PoDNIKATElKA, KTERá VyRáBí 
PlETENé VýRoBKy Z VlASTNoRUČNě oBARVENé VlNy

MEETING V BoRGARNES – SETKáNí S MíSTNíMI PoDNIKATElKAMI
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II. Výsledky a přínosy projektu

Všechny výstupy a celou dokumentaci mají do-
dnes partneři projektu přístupné v Dropboxu 
založeném pro účely archivace všech dokladů 
o projektu a pro další využívání partnery projek-
tu. Cílovou skupinou byly mladé ženy, často mat-
ky, které se chtějí (re)integrovat na trh práce. 
AThENA oslovila několik desítek mladých žen, 
projektu se v Česku aktivně zúčastnilo 44 žen. 
Výstupy jsou vytvořeny tak, aby měly široké vy-
užití jak organizacemi vzdělávání dospělých, tak 
i dalšími institucemi, jež se starají o integraci 
mladých žen na trh práce.

Všechny srovnávací studie a výstupy jsou 
užitečné pro organizace vzdělávání dospělých, 
neboť obsahují návody, jak účinně pomáhat 
mladým ženám při integraci na trh práce. Mo-
hou z nich těžit i další organizace podporující 
návrat žen po mateřské dovolené na trh práce. 
Produkty typu „brožura“ slouží přímo ženám, 
tedy např. účastnicím kurzů různých vzdělávacích 
organizací. 

Na webu AThENy jsou všechny výstupy vol-
ně přístupné, což umožňuje široké využití všemi 
zájemci, kteří o ně projeví zájem. 

Při projektových workshopech se velmi osvěd-
čila metoda práce, založená na postupných kro-
cích:

 ► Krátké představení tématu
 ► Představení přítomných místních žen, jejich 
příběhů a souvislostí s tématem

 ► Zadání tématu a možných cest nebo nástrojů 
k jeho řešení

 ► Diskuse s místními ženami
 ► Nalézání vzdělávací cesty nebo řešení problé-
mu skloubením návrhů přítomných

 ► Prezentace výsledků diskuse
 ► Sběr nových myšlenek a jejich případné začle-
nění do produktů yWolI

Tato metoda funguje s podmínkou vzájemné-
ho respektu všech všemi a snahou o přátelskou 
a flexibilní komunikaci s možností vysvětlovat 
důvody svých stanovisek. Počet projektových 
setkání tuto metodu vylepšoval. 

Pro šíření výsledků byly využity tradiční me-
tody (webová stránka, prezentace v místech 
působení partnerů, sociální sítě, e-maily, vystou-
pení na nejrůznějších seminářích, konferencích 
a workshopech, apod.), a také prezentace pro-
jektu a jeho výstupů při samotných vzděláva-
cích aktivitách partnerů s využitím newsletterů 
z každého projektového setkání. 

 III. Udržitelnost 
Všechny vzdělávací brožury předává AThENA 
ženám ve svých dalších projektech i mimo ně. 
Jelikož se na AThENU díky její známosti obra-
cejí mnohé další ženy, slouží tyto příručky jako 
podklad pro konzultace při jejich nasměrování 
na trh práce. Důležitá je i nadčasovost srov-
návacích studií, neboť tyto ukazují možnosti 
podpory mladých žen, jež jsou praktikovány 
v zahraničí a které u nás nejsou zatím příliš 
využívány v praxi. Také pozice ženy ve společ-
nosti, její uplatnitelnost a další prvky obsažené 
ve studiích jsou užitečné pro další zkvalitňování 
podpory mladých žen prostřednictvím vzdělá-
vání.

Síťování AThENy při šíření výstupů projek-
tu má již konkrétní výsledky. I další organizace 
v regionu využívají myšlenek projektu yWolI 
a nechaly se inspirovat jejími výstupy. Zajíma-
vým dopadem je prohloubení spolupráce AThE-
Ny se starostkou a místostarostkou pro sociální 
rozvoj městského obvodu ostrava – Mariánské 
hory, které při přípravě vzdělávacích aktivit pro 
občany vycházejí z výstupů projektu. AThENA 
dále spolupracuje v oblasti genderové problema-
tiky (zejména v otázkách rovného odměňování 
žen a mužů za stejnou práci) s organizacemi 
z Prahy i celorepublikovými sítěmi; podporu-
je ženy, aby dokázaly nabídnout své znalosti 
a dovednosti, a aby si uměly stanovit cenu za 
svou práci. I v této činnosti pomáhají výstupy 
projektu yWolI.

AThENA má širokou síť kontaktů na vzdělá-
vací organizace v regionu, na sociální partnery 
a na lokální politiky, což umožňuje šířit výsledky 

oNESTI, RUMUNSKo – UVíTáNí NA ZáVěREČNé KoNFERENCI

MEETING V BoRGARNES – SETKáNí S MíSTNíMI PoDNIKATElKAMI

BoRGARNES – oSlAVA NARoZENIN ČlENEK TýMU 
Z ISlANDU A IRSKA, KTERé JE Měly VE STEJNý DEN

ZáVěREČNé hoDNoCENí VýSlEDKů PRoJEKTU yWolI 
U RUMUNSKé KooRDINáToRKy V oNESTI 

projektu v daném regionu. Povědomí o organi-
zaci mají i jednotlivé ženy (buď z dřívějších pro-
jektů, na doporučení či začínající podnikatelky), 
které chtějí konzultovat problematiku postavení 
žen a trhu práce. Výstupy projektu yWolI jsou 
v tomto ohledu velmi názornými podklady pro 
konzultantskou a poradenskou činnost. 
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Souhrnné informace  
o projektu:

Projektový tým:
Koordinátor: 
Asociatia AMICII ColEGIUlUI PETRU 
PoNI oNESTI, Rumunsko

Partneři: 
 AThENA – Společnost pro rozvoj 
a vzdělávání žen, Česká republika

 INSTyTUT PoSTĘPoWANIA 
TWÓRCZEGo SP. Z o.o., Polsko

 Go-Woman! limited, Velká Británie
 CEPA MANCoMUNIDAD DEl 
SURoESTE, Španělsko

 Vereniging voor ontwikkeling en 
Emancipatie van Moslims, Belgie

 Símenntunarmidstödin á Vesturlandi, 
Island

 Momentum Marketing Services ltd, 
Irsko

 ChANCENGlEICh in Europa e. V., 
Německo

Kontakty:
Webové stránky projektu: 
http://athena-women.webnode.cz/
projekty2/ywoli/

Webové stránky organizace:  
http://athena.webnode.cz

Kontaktní osoba organizace:
PhDr. Ing. hana Danihelková 
athena.hd@seznam.cz

Adresa organizace:  
Nivnická 331/23, 709 00 ostrava

Všechny výstupy mají dlouhodobou platnost 
a přispívají k podpoře žen, která bude nezbytná 
a potřebná i v následujících letech. Výstupy jsou 
tedy nadčasové a neztrácejí svou aktuálnost, ne-
boť mladé ženy, hlavně matky s malými dětmi, 
budou bohužel i nadále vzhledem k trhu prá-
ce velmi zranitelnou skupinou. Svým rozsahem 
a rozmanitostí jednotlivých výstupů poskytuje 
projekt ucelený nástroj pro začleňování mladých 
žen na trh práce.

Výstupy projektu yWolI obohatily organiza-
ci AThENA o užitečné dokumenty vhodné pro 
vzdělávání a rozvoj žen – mladých matek a žen 
nad 50 let. Tyto zkušenosti jsou sdíleny v České 
republice i v zahraničí a vzájemná spolupráce 
bude pokračovat i do budoucna. 

* Editovaný autorský text poskytnutý realizátory projektu

oNESTI, RUMUNSKo – ZáVěREČNá VEČEŘE

MADRID, PRáCE – MEETING V GRIňoNU
oNESTI, RUMUNSKo – KláŠTER, 
KTERý ÚČASTNICE NAVŠTíVIly

NEFoRMálNí VZDěláVACí DISKUSE PARTNEREK PRoJEKTU 
yWolI V TěloCVIČNě: CVIČENí MoZKU Po PRoCVIČENí TělA

http://athena-women.webnode.cz/projekty2/ywoli/
http://athena-women.webnode.cz/projekty2/ywoli/


3. místo 
Posilňování sociálních kompetencí  
lidí s mentálním postižením pomocí 
divadelních projektů 
enabling disabled europeans through  
Theater Project 

organizace: 

Centrum sociálních služeb Tloskov

„DěKoVAČKA” Po PŘEDSTAVENí V BERlíNě
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I. Kvalita v realizaci a řízení 
projektu 

Čtyři partnerské organizace z České republiky, 
Slovenska a Německa navázaly spolupráci v čer-
venci 2013, která se rozvíjela v průběhu dvouleté-
ho projektového období Projektu partnerství rea-
lizovaného v rámci programu Grundtvig. hlavním 
cílem projektu organizací pomáhající osobám se 
specifickými potřebami bylo posilňování sociálních 
kompetencí těchto osob, přičemž hlavním tera-
peutickým nástrojem se stalo divadlo. 

První seznamovací setkání kick-off meeting 
uspořádala organizace Zukunfssicherung Berlin 
eV v říjnu 2013 v Berlíně. Prvotním záměrem 
mezinárodního projektového setkání bylo nejen 
vzájemné představení a seznámení partnerských 
organizací navzájem, ale také vyspecifikování 
jednotlivých speciálních potřeb pro všechny 
zúčastněné klienty – herce, dále pak praktické 
a konkrétní záležitosti, jako je délka představení, 
technika, rozsah verbální složky atd. 

Druhý německý partner Spastikerhilfe Berlin eV  
pozval všechny zúčastněné organizace na premiéru  

Projekt s názvem Posilňování sociálních kompetencí lidí s mentálním postižením pomocí 
divadelních projektů byl založen na spolupráci organizací z České a Slovenské republiky 
a dalších dvou institucí z Německa. Všechny zapojené organizace se věnují pomoci lidem 
s různým stupněm postižení buď přímo v zařízeních pro osoby se speciálními potřebami, 
nebo prostřednictvím volnočasových aktivit. Hlavním cílem projektu bylo posilňování soci-
álních kompetencí lidí se speciálními potřebami. Významným terapeutickým nástrojem se 
stalo divadlo, které může představovat jakési zrcadlo osobních zážitků, emocí a pohledů 
na realitu. Herci i vzdělávané osoby se věnovali práci s výrazem těla (Spastikerhilfe), 
loutkové hře (Zukunftssicherung), režii a pantomimě (DSSpKM) a Muzikoterapii (CSS 
Tloskov). Výměny názorů a odpovědi na otázky přístupu a metodiky práce jednotlivých 
partnerů ovlivnily tvorbu divadelních her, které v dalším kroku každý partner tvořil 
v rámci lokálních aktivit projektu. V průběhu projektových setkání byla zrealizována 
také celá řada workshopů s výtvarnou a kreativní tematikou. Projekt se stal přínosem 
pro všechny zapojené organizace, a to nejen z důvodu navázání mezinárodní spolupráce 
a předávání zahraničních zkušeností, ale také proto, že umožnil vidět osoby s postižením 
ve zcela jiných rolích a pozicích. Ze zkušeností Centra sociálních služeb Tloskov mohou 
čerpat další organizace věnující se práci s osobami se specifickými potřebami.

divadelní hry „Drunter und Drüber“ („Nahoru 
a dolů“), kterou se svými klienty zrealizoval. Tak 
se mohli všichni zúčastnění hned v úvodu part-
nerství seznámit s tvorbou divadelního tělesa 
„Piloti Storti“, které bylo hostem setkání v Tlos-
kově v květnu 2015. 

Dalším důležitým úkolem prvního setkání 
bylo ujasnění organizačních záležitostí. Partneři 
se dohodli na termínech a obsazenosti dalších 
setkaní, domluvili se na finančních podmínkách, 
počtech a charakteru mobilit. Během přestávky 
probíhala exkurze prostor chráněného bydlení 
hostitelské organizace. Třetí den byl věnován 
workshopům. Christine Voigt (partner Spastiker-
hilfe) vedla workshop na téma Divadlo – prkna 
na kterých stojí můj svět. Náplní workshopu byla 
práce s tělem a hlasem jako zdrojem výrazu na 
jevišti. Velkým přínosem workshopu byla přítom-
nost jedné imobilní herečky s mentálním posti-
žením z tělesa „PilotiStorti“. Franziska offink 
(Zukunfssicherung) představila ve druhém 
workshopu stručný průřez možnosti používání 
loutek na jevišti a v tvůrčí části nechala účastníky 
vytvořit vlastní jednoduché maňásky. 
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Doprovodným programem pak byla večerní 
návštěva divadelní hry „hlADAM ta EVA” v Domě 
Kultury v Dubravke, kde se první den konal 
také projektový workshop. „hlADAM ta EVA” 
je vystoupením dvouleté procesně orientované 
divadelní práce kolektivu KAMKo v zařízení slo-
venského partnera. Slovenští herci získali za rea-
lizaci této hry ocenění Scenickej Zatvy v Martine 
v létě v roce 2013 na celoslovenské přehlídce 
amatérských divadelních souborů. Po skončení 
představení vzbudil hlavně inovační charakter 
této divadelní hry živou diskusi mezi partner-
skými organizacemi. 

Na závěr setkání představil Miro Kasprcyk 
na pódiu v Dubravke své pantomimické umění. 
hosty v hledišti byly nejen účastníci partnerství 
ale také asi 300 dobrovolníků, kteří se v bra-
tislavském kraji angažují v různých sociálních 
projektech. 

Další celodenní workshop ve V-Klubu s do-
centem Mirom Kasprzykom na téma pantomima 
a její využití v práci s lidmi s postižením. Panto-
mima může být důležitou formou komunikace 
pro lidi s postižením nejen jako náhrada za ver-
bální projev, ale i jako možnost vyjádření emocí. 
Účastníci prošli několika tematickými celky. Dů-
ležitým aspektem workshopu bylo hledání ne-
verbálního výrazu jedince nebo kolektivu, který 
divák rychle pochopí a přijme. Evalvace setkání 
ukázala, že tento workshop dal partnerům vý-
znamný impulz k tvorbě divadla v evropském 
kontextu.

Následující půldenní workshop ve V-Klubu 
vedený ředitelem CSS Tloskov PhDr. Matějem 
lipským Ph.D. s názvem Muzikoterapie v dra-
materapii významně doplnil spektrum znalos-
tí a zkušeností z prvních dnů. Zaměřil se na 
terapeutické účinky divadelní tvorby. Partneři 
v DEpTh pracují s lidmi s postižením na různých 
úrovních – buď volnočasových (německý part-
ner) nebo profesionálních – v zařízeních (český 
a slovenský partner). Terapie není vždy hlavním 
cílem práce. Přesto terapeutické účinky mohou 
provázet proces tvorby. PhDr. Matěj lipský Ph.D. 
demonstroval hloubku tohoto procesu na příkla-
du cvičení z muzikoterapie. Ukázal možnost vyu-

Na závěr partneři společně vyhodnotili setká-
ní, stanovili si priority zájmů na témata worksho-
pů v Bratislavě a vyměnili si první tematické 
a technické nápady na tvorbu projektových di-
vadelních her. Jak výstup ze setkání vznikl článek 
publikovaný na webových stránkách organizace 
Centrum sociálních služeb Tloskov. 

období mezi prvním a druhým setkáním 
využily partnerské organizace mimo jiné ke ko-
munikaci s národními agenturami a rozvržení 
dalších mobilit učících se osob zapojených do 
projektu. Druhé setkání se uskutečnilo v Bra-
tislavě v dubnu 2014 a bylo věnováno inten-
zivnímu vzájemnému učení. Slovenský partner 
zastřešoval ve spolupráci s organizací CSS Tlo-
skov workshopy zaměřené na tzv. „velké setkání 
s žáky v projektu. Celodenní workshop s ná-
zvem Divadlo jako lék vedla lektorka Mgr. Art. 
Viera Dubačová, významná slovenská režisérka, 
která uvedla účastníky do světa tvorby divadla 
jakožto zrcadla osobních zážitků, emocí a po-
hledů na realitu. Názorně vyprodukovala ko-
lektivní tvorbu a prošla fázemi vzniku myšlenky 
vyjádřené na jevišti. Workshop byl uzavřený 
společnou divadelní akcí všech zúčastněných 
(autorů i herců).

žití hudebně-terapeutických prvků v individuální 
i v kolektivní práci.

Inspirováni novými možnostmi pokračovalo 
Centrum sociálních služeb Tloskov v mezidobí 
s tvorbou divadelního představení. Ve spoluprá-
ci s vlastní hudební skupinou Kabrňáci-Tloskov 
vytvářeli divadelní projekt. Silný hudební základ 
byl v rámci projektu DEpTh rozšířen o divadelní 
prvky.

Další projektové setkání se uskutečnilo v Ber-
líně. Uskutečnilo se představení her partnerských 
organizací z České republiky a ze Slovenska, na 
kterých dlouho pilně pracovali. Během pobytu 
byl pro všechny zúčastněné připraven krásný 
program, který začal hned po příjezdu návště-
vou slovenského velvyslance v jeho rezidenci. 
Druhý den se všichni vrhli do příprav na večerní 
představení. Dopoledne a odpoledne se pilovalo 
představení a seznamovalo se s jevištěm v Ber-
líně v Alte Pumpe.

Pro herce a kapelu z řad klientů nastal oka-
mžik vystoupení před naplněným sálem. Diva-
delní představní souboru Šumajzl, s názvem Měj 
své sny!..., doprovázela kapela Kabrňáci. Námět 
a scénář této hry byl týmovým výsledkem práce 
celého souboru Šumajzl a kapely Kabrňáci. her-
ci zdramatizovali písničky a dali jim svou živou 
podobu.

Po celou dobu představení neměli čeští herci 
na jevišti podporu asistentů (jako jediný z vystu-
pujících souborů), což pro ně bylo velice náročné 
a nutno říci, že to zvládli na jedničku. odměnou 
jim byl velký potlesk nadšených diváků.Druhé 
představení partnerské organizace ze Slovenska 
bylo od 20. hodin. Představení s názvem JA NO 
byl profesionálně provedený kus a diváci ho ná-
ležitě ocenili.Poslední den návštěvy byl věnován 
workshopům pro klienty/herce s tématy: Práce 
s hlasem, loutková hra, performace, práce a vý-
raz těla na jevišti. Všechny oblasti byly přínosné 
pro nová představení.

Setkání v květnu 2015 přicestovaly německé 
divadelní skupiny „piloti storti“ (Spastikerhilfe) 
a Divadlo EMA (Zukunftssicherung) do českého 
Tloskova. Divadlo EMA proniklo přes biblický pří-
běh „Jakob a Ezau“ do prapůvodu lidské hádky. 

Ve hře My Home ist My Castle II divadelního 
tělesa „piloti storti“ každý herec s postižením 
dostal na jevišti prostor, aby zobrazil své touhy 
a přání.

Vzhledem k tomu, že do Tloskova zavítalo 
celkem 38 osob, z nichž většina byla s posti-
žením, objevil se problém související s časo-
vou ztrátou a ztrátou informací vyplývající 
ze skutečnosti, že se veškeré aktivity musely 
překládat. Pro zdárný průběh celé akce oslo-
vila organizace CSS Tloskov ředitele gymná-
zia v Benešově za účelem možnosti účasti 
jejich studentů (angličtinářů a němčinářů) 
jako dobrovolníků. Studenti projevili veliký 
zájem zúčastnit se takovéto akce. Zajišťovali 
překlad nejen všem hercům (učícím se) mezi 
sebou, ale i těm, kteří si chtěli popovídat. Ze 
strany gymnázia byla tato akce hodnocena 
velice kladně. Nejen proto, že studenti měli 
možnost být součástí projektu, ale hlavně 
pro zkušenost a možnost setkat se s lidmi se  

1. SETKáNí – BERlíN 13 – 15. 10. 2013 – SEZNáMENí 
A PREZENTACEJEDNoTlIVýCh PARTNERů PRoJEKTU – 
ZUKUNFTSSIChERUNG BERlIN EV, 
SPASTIKERhIlFE BERlIN EV, 
CSS TloSKoV A DSSPKM Z BRATISlAVy

VZNIKlA NoVá PŘáTElSTVí – „JAZyKoVá BARIéRA??“ – 
V DIVADlE NENí, UMíME SE DoRoZUMíVAT VýRAZEM
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Souhrnné informace  
o projektu:

Projektový tým:
Koordinátor: 
Zukunftssicherung Berlin e.V. für Menschen 
mit geistiger Behinderung, Německo

Partneři: 
 Centrum sociálních služeb Tloskov,  
Česká republika

 Dom Sociálnych Služieb profesora  
Karola Matulaya pre děti a dospelých, 
Slovenská republika

 Spastikerhilfe Berlin e. V., Německo

Kontakty:
Webové stránky projektu: 
www.tloskov.eu
http://www.facebook.com/
CentrumSocialnichSluzebTloskov

Webové stránky organizace:  
www.tloskov.eu

Kontaktní osoba organizace:
PhDr. Matěj lipský, Ph.D.  
lipskym@tloskov.cz
Ing. hana Bačíková  
bacikovah@tloskov.cz

Adresa organizace:  
Tloskov 1, 257 56 Neveklov

specifickými potřebami. CSS Tloskov a gymná-
zium tak navázali spolupráci s možností další 
vnější podpory. To, co se na začátku jevilo jako 
problém, se nakonec v dobré obrátilo. 

Druhý den CSS Tloskov připravilo pro učící se 
prožitkové programy v jejich ateliérech – muzi-
koterapie, keramický ateliér a ateliér s výrobou 
z recyklovaného papíru. Muzikoterapeutický 
program byl čistě prožitkový, v ostatních dvou 
ateliérech si učící vyráběli drobné předměty, 
které si odvezli na památku. Na závěr návštěvy 
německých partnerů strávili účastníci společné 
chvilky u táboráku, zatancovali si a měli možnost 
sdílet mezi sebou své zážitky a dojmy. Největším 
přínosem bylo navázání nových přátelství mezi 
herci/ učícími se.

V  červnu 2015 se uskutečnilo poslední 
projektové setkání v Bratislavě, na kterém byl 
projekt vyhodnocen. Depth umožnil 35 odbor-

ných mobilit a 36 mobilit studujících Proběhla 
společná evalvace. Edita Kruzslikova, ředitelka 
DSSpKM a hostitelka celého setkání, zachytila   
očekávání účastníků před začátkem workshopů 
a po jejich skončení. Všichni účastníci vyplnili 
evalvační dotazník, ve kterém zaznělo: „Zahra-
niční i domácí byli s druhým setkáním velmi spo-
kojeni. Workshopy byly jak po odborné stránce, 
tak po stránce relevance s projektem na vysoké 
úrovni. Všichni partneři využijí nové poznatky 
a zkušenosti v práci s lidmi s postižením na tvor-
bě projektových divadelních her.“

Němečtí partneři oceňovali zejména vyso-
kou kulturní hodnotu setkání. Česká organizace 
pak v projektu profitovala hlavně z dlouhodobé 
zkušenosti ostatních partnerů v divadelní prá-
ci. Návštěva divadelních her v Berlíně a Brati-
slavě, rozhovory s partnery, jakož i poznatky 
z workshopů, byly pro CSS Tloskov důležitým 
odrazovým můstkem pro nadcházející práci. 

II. Výsledky a přínosy projektu
Cílem setkávání a projektové spolupráce bylo 
nejen vzájemné představení a seznamování 
partnerů projektu, ale také předem stanovené 
vyspecifikování jednotlivých speciálních potřeb 
pro všechny zúčastněné klienty – herce (délka 
představení, technika, rozsah verbální složky). 
Projekt Depth umožnil 35 odborných mobilit 
a 36 mobilit studujících. Proběhla rovněž spo-
lečná evaluace.

Partneři projektu si na svých partnerských 
setkáních vyměňovali zkušenosti v oblastech 
práce s tělem, loutkové hry, režie, pantomimy 
a muzikoterapie při práci s postiženými. Výměny 
názorů a odpovědi na otázky přístupu a meto-
diky práce jednotlivých partnerů ovlivnily tvorbu 
divadelních her, které partneři tvořili v rámci lo-
kálních aktivit. V rámci projektu vzniklo několik 
divadelních představení. 

Návštěva divadelních her v Berlíně a Brati-
slavě, rozhovory s partnery, jakož i poznatky 
z workshopů, byly důležitým odrazovým bodem 
do nadcházející práce. 

Výsledky projektu byly shrnuty v hodnotící 
zprávě následovně: 

Zkušenost se spoluprací na mezinárodním 
projektu.

 ► Mezikulturní obohacení – partneři z Německa 
a Slovenska.

 ► Z dlouhodobého hlediska – získání nové do-
vednosti a navázání mezinárodních kontaktů 
a spolupráce.

 ► Zaměstnanci zařízení měli možnost vidět uži-
vatele/učící se ve zcela jiných rolích a pozicích, 
než je přijímání podpory a péče.

 ► Po několikaleté pauze byl obnoven divadelní 
soubor v CSS Tloskov a i ostatní uživatelé soci-
álních služeb v Tloskově projevili zájem stát se 
členy tohoto souboru. od skončení projektu 
soubor funguje i nadále v obnovené podobě 
a přináší uživatelům stále nové zkušenosti.

 ► Výstupy projektu mohou být příkladem pro jiná 
zařízení či subjekty – příkladem je posilování 
kompetence lidí se specifickými potřebami.

 ► Navázání další spolupráce se zahraničními part-
nery – zejména sportovní akce, kulturní akce.

III. Udržitelnost
Navázaná spolupráce a partnerství zapojených or-
ganizací v mnoha směrech předčila cíle stanovené 
v žádosti. Kormě navázání evropské spolupráce, 
udržování stálého kontaktu s partnerskými orga-
nizacemi a zakomponování získaných zkušeností 
do běžného chodu organizace CSS Tloskov vznik-
la celá řada výstupů, které jsou využívány i po 
skončení projektu. Jako příklad uveďme divadelní 
hru Měj svůj sen!, která byla týmovým výsledkem 
práce celého souboru. V divadelní hře ztvárnili 
herci své sny a přání, která jinak nejsou reálná. 
Veřejnost tak měla možnost vidět herce, kterými 
byli lidé se specifickými potřebami, v jiné dimenzi 
a jiné roli. Díky projektu došlo po několikaleté 
pauze k obnovení divadelního souboru v CSS Tlo-
skov, který přilákal nové členy. 

 Výstupy projektu mohou být příkladem pro 
jiná zařízení a subjekty, které se věnují práci 

s osobami se specifickými potřebami, například 
formou posilování kompetencí. Divadelní před-
stavení bylo nabídnuto jako doprovodný pro-
gram v rámci celostátní přehlídky amatérských 
divadel Krakonošův podzim. Byly uskutečněny 
prezentace výstupů projektu v Alzheimer centru 
v Praze Průhonicích.

* Editovaný autorský text poskytnutý realizátory projektu

„DěKoVAČKA” Po PŘEDSTAVENí V BERlíNě

http://www.tloskov.eu
http://www.facebook.com/CentrumSocialnichSluzebTloskov
http://www.facebook.com/CentrumSocialnichSluzebTloskov
mailto:lipskym@tloskov.cz
mailto:bacikovah@tloskov.cz
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Přehled oceněných Projektů mobility osob 
Program celoživotního učení – Grundtvig

Číslo žádosti Organizace Názvev projektu Umístění

2014-1-cz01-ka104-000505 Komunitní škola Kašava, 
z. s.

rozvíjíme komunitní 
školu

1. místo

2014-1-cz01-ka104-000552 Hvězdárna a planetárium 
Brno, příspěvková 
organizace

naši hvězdáři za 
vzdělávacími programy 
planetárií a science center 
v evropě 

2. místo

2014-1-cz01-ka104-000542 MATAPE do světa oblastní charita Pardubice 3. místo

Popis oceněných projektů 
Projekty mobility osob
Popis oceněných projektů, které získaly Pečeť kvality Grundtvig 2016 
za Projekty mobility osob realizované v rámci programu erasmus+ 
vzdělávání dospělých 
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JEDNáNí S PARTNERSKoU oRGANIZACí CAST CyMRU, 
PREZENTACE oRGANIZACE CoNWy CoMMUNITIES FIRST, WEA CyMRU

1. místo 
Rozvíjíme komunitní školu

organizace: 

Komunitní škola Kašava, z. s.

I. Kvalita v realizaci a řízení 
projektu 

Předkladatelem projektu bylo občanské sdružení 
(nově spolek) Komunitní škola Kašava. Cílem 
této komunitní školy je být centrem celoživot-
ního učení se zvláštním důrazem na dospělou 
venkovskou populaci, která je znevýhodněna 
jak v přístupu k dalšímu vzdělání, tak v přístupu 
k zaměstnání na venkově a k jejímu uplatnění 
na trhu práce. 

Myšlenka komunitních škol je novodobou zá-
ležitostí, která se v posledních letech neustále 
vyvíjí. Komunitní škola Kašava se řadí mezi ven-
kovské komunitní školy – tj. vzdělávací zařízení 
ve venkovské obci do 5 000 obyvatel. Venkov je 
prostorem, který má ve srovnání s městem sníže-
ný přístup k některým specializovaným službám, 
a celoživotní vzdělávání je jednou z nich. 

V dnešní době, kdy je využíváno jen malé 
procento znalostí získaných ve škole, je velmi dů-
ležité mít přístup k vhodným formám vzdělávání 
i v průběhu dalšího života. Z tohoto hlediska je 
ztížený přístup ke všem formám celoživotního 

Projekt s názvem Rozvíjíme komunitní školu vzešel z potřeby zvyšovat kompetence 
pracovníků Komunitní školy Kašava. Hlavním projektovým záměrem bylo dále rozvíjet 
komunitní školu tak, aby vzniklo kvalitní centrum celoživotního vzdělávání, jaké funguje 
například ve Velké Británii. Vzhledem k tomu, že venkov je prostorem, který má ve 
srovnání s městem snížený přístup k některým specializovaným službám, do kterých 
spadá i oblast celoživotní vzdělávání, může koncept komunitního vzdělávání a komu-
nitních škol napomoci tento hendikep vyrovnat. Realizátorům projektu se podařilo 
vyhledat partnerskou organizaci Communities and Schools Together přímo ve Velké 
Británii. Tato instituce má za úkol poskytovat technickou podporu všem vzdělávacím 
úřadům v Anglii, Walesu a v Severním Irsku, které pomáhají státním školám v pře-
měně na školy komunitní. Účastníci projektu měli v rámci mobilit možnost navštívit 
několik komunitních center a škol a zblízka se podívat na to, jak fungují zaběhnutá 
komunitní centra s dlouholetou tradicí. Aktivity v rámci projektu obohatily účastníky 
nejen z hlediska profesního rozvoje (porovnání komunitních škol v zahraničí, fungo-
vání managementu, navazování místních partnerství), ale též v osobní a interkulturní 
rovině. Komunitní škola Kašava plánuje v budoucnu realizovat společně s hostitelskou 
organizací další mezinárodní projekty.

vzdělávání velkým hendikepem venkova a kon-
cept komunitního vzdělávání a komunitních škol 
pak může napomoci tento hendikep vyrovnat. 

Komunitní škola Kašava si jako zahraničního 
partnera vybrala neziskovou organizaci CaST 
Cymru (Communities and Schools Together). 
Tato organizace má ve Velké Británii za úkol 
poskytovat technickou pomoc všem vzdělávacím 
úřadům v Anglii, Walesu a v Severním Irsku, kte-
ré pomáhají státním školám v přeměně na školy 
komunitní. Continyou je rozvojová agentura,  

ESGol BRyN ElIAN SECoNDARy SChool
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která zkouší nové přístupy, šíří jejich výstupy 
a poskytuje služby. Ve Velké Británii se komu-
nitní vzdělávání stalo běžnou součástí života 
a existuje tam velká podpora rozšiřování této 
myšlenky. 

Partnerská organizace má bohaté zkušenosti 
s projekty obdobného typu, je zvyklá pracovat 
se zahraničními partnery, rozvíjet mezinárodní 
partnerství a velmi ochotně spolupracovala na 
programu. Komunikace byla pravidelná, včasná 
a důkladně připravená, tedy efektivní po všech 
stránkách. Ke komunikaci partneři využívali 
především e-mailovou korespondenci či Skype. 

Společně s partnerskou organizací byl na-
plánován týdenní výjezd 10 účastníků (členů 
Komunitní školy Kašava – management, peda-
gogové, lektoři dalšího vzdělávání) do Velké 
Británie. 

Účastníkům byla zajištěna jazyková, kulturní 
a odborná příprava. Na základě zjištění jazy-
kové úrovně jednotlivých účastníků byly zor-
ganizovány tři úrovně skupinových jazykových 
kurzů. V průběhu jazykové přípravy seznámila 
lektorka účastníky i s kulturními zvláštnostmi 
dané země. Jazyková příprava byla zaměřena 
na odbornou terminologii a schopnost poro-
zumět dané problematice a konverzovat o ní. 
Dále proběhla odborná příprava. Jednalo se 
o schůzku, na které koordinátorka Komunitní 
školy PhDr. Jana langerová seznámila účastníky 
s fungováním komunitních škol v zahraničí (ko-

ordinátorka čerpala z vlastních zkušeností, kdy 
v rámci projektu oPlZZ navštívila komunitní 
školy v lotyšsku, Estonsku a Švédsku…). 

Aktivity byly organizovány v souladu s po-
třebami účastníků a cíli projektu. Během prv-
ních dnů stáže pracovníci hostitelské organi-
zace seznámili účastníky s dlouhodobými cíli 
organizace, aktuálními projekty, financováním, 
personálním zajištěním jednotlivých projektů, 
fundraisingovými aktivitami organizace, pro-
gramy celoživotního vzdělávání pro dospělé 
(zaměřenými zejména na vesnickou populaci), 
spoluprací s dobrovolníky, navazováním part-
nerství aj. 

V dalších dnech se stáž zaměřovala na po-
znávání jednotlivých vesnických škol a organiza-
cí zabývajících se mj. i dalším vzděláváním do-
spělých. Návštěva každé organizace byla vždy 
zahájena společným úvodem, poté se účastníci 
věnovali formou stínování určité problematice, 
při které měli možnost fyzicky sledovat přidě-
leného mentora při každodenních činnostech. 

Zástupci Komunitní školy Kašava v rámci 
stáže navštívili:

 ► Esgob Morgan Junior School, St Asaph, kde 
proběhlo představení systému základních ko-
munitních škol, prohlídka školy, práce základní 
školy s komunitou a rodinou, možnosti zapo-
jování členů komunity do vzdělávání. 

 ► Neziskovou organizaci Conwy Communities 

First, která se zabývá znevýhodněnými skupi-
nami, a je zaměřená na program proti chudo-
bě a pomoc znevýhodněným. Tato organizace 
ukázala nabídku služeb a vzdělávacích progra-
mů pro sociálně znevýhodněné. 

 ► ysgol Bryn Elian (střední škola), která předsta-
vila systém středních komunitních škol, práci 
školy s komunitou, rodinou a možnosti zapo-
jování členů komunity do vzdělávání. 

 ► Neziskovou organizaci Golygfa Gwydyr, která 
je sociálním podnikem se sídlem v llanrwst. 
organizace představila nabídku kurzů pro 
dospělé k lepší zaměstnatelnosti, dále probí-
hala diskuze o fungování sociálního podniku 
a celé komunity. 

 ► Návštěva vzdělávacího kurzu pro dospělé, ve 
kterém probíhala výuka velštiny (Tony Ellis), 
diskuse s účastníky kurzu a komunity. 

 ► Návštěva labyrinthu, resp. trvalý lesní laby-
rinth vytvořený v přírodním prostředí a udr-
žovaný dobrovolníky a místní komunitou. Byl 
postaven v roce 2005 jako největší labyrint 
na světě, první svého druhu ve Velké Británii 
a stává se místem pro různá vystoupení a ak-
tivity po celý rok, včetně proslulého „Smyslové 
labyrinth Představení“. 

II. Výsledky a přínosy projektu 
Z hlediska rozvoje kvality organizace je pro 
Komunitní školu Kašava potřebné seznámit 
se a získat co nejvíce informací o současném 
i budoucím fungování komunitních škol v za-
hraničí, porovnat a dále rozvíjet moderní me-
tody a nástroje v oblasti vzdělávání dospělých, 
seznámit se s managementem a fundraisingem 
zahraničních komunitních škol i celým systémem 
školství, seznámit se blíže s metodami rozvoje 
a formami místního partnerství, získat užitečné 
kontakty pro další rozvoj, aj. 

Projekt tedy vyšel z potřeby zvyšovat kom-
petence pracovníků Komunitní školy Kašava. 
hlavním cílem bylo přispět k profesnímu rozvoji 
pedagogů a lektorů dalšího vzdělávání dospě-
lých, zvýšit prostřednictvím přenosu dobré praxe 

ze zahraničí jejich odbornou přípravu a podpořit 
tak rozvoj celé organizace. 

Výsledky a přínosy pro jednotlivé partnery 
a účastníky projektu jsou neocenitelné a nena-
hraditelné. 

Aktivity projektu obohatily účastníky nejen 
profesně (porovnání komunitních škol v za-
hraničí, fungování managementu, navazová-
ní místních partnerství, metody ve vzdělávání 
dospělých, projektování vzdělávacích kurzů pro 
dospělé atd.), ale také osobnostně (seznámení 
se s kolegy ze zahraničí), interkulturně (možnost 
poznat práci v cizí zemi) a v neposlední řadě 
také jazykově. 

Výsledky a přínosy jsou především v praktic-
kých zkušenostech účastníků, kdy měli možnost 
vyzkoušet si prakticky v interkulturním prostře-
dí své znalosti a dovednosti, prezentovali své 
metody práce v angličtině, měli přímo možnost 
porovnání a zpětné vazby od účastníků kurzů 
či zahraničních lektorů a ostatních účastníků 
projektu. 

Přínosná byla také inspirace jednotlivými 
programy navštívených neziskových organizací, 
které se zabývají znevýhodněnými skupinami. 
Tyto organizace jsou zaměřeny na program 
proti chudobě a pomoc znevýhodněným a do 
svých programů zapojují místní obyvatele, ko-
munitní skupiny, podniky a další klíčové agen-
tury v nejchudších oblastech. Nabízí celou řadu 
projektů na zlepšení zdraví a pohody, vzdělání 
a dovedností, na maximalizaci příjmů a přístupu 

ESGoB MoRGAN JUNIoR SChool

ESGol BRyN ElIAN SECoNDARy SChool
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k zaměstnání obyvatel. Zapojení místních lidí ve 
všech aspektech této práce je jejich základním 
rysem. 

Myšlenka komunitního školství by se pak dala 
pěkně demonstrovat při návštěvě školy Esgob 
Morgan. Tato juniorská škola se nachází v ma-
lebném prostředí na okraji sídliště v západní části 
St. Asaph. Cíle školy jsou: kvalita, kontinuita, 
rozvíjení nezávislosti žáků a koncept komuni-
ty. Důraz je kladen na úroveň práce, chování 
a vzhled dětí a školního prostředí. Děti by měly 
prosperovat a být úspěšné a šťastné v bezpeč-
ném rodinném prostředí, kde se oceňují přátel-
ské a produktivní vztahy mezi všemi členy školy 
a komunity. Škola má výborné vztahy s komu-
nitou prostřednictvím účasti na bohoslužbách, 
návštěvách seniorů v jejich domovech a ve škole 
a podporuje místní události a organizace. Důvě-
ra ve školu pochází z poznání a pochopení toho, 
co se děje uvnitř. 

Informace o projektu jsou uveřejněny na 
webových stránkách a byly uveřejněny jak v míst-
ním, tak zahraničním tisku. Dále byl uspořádán 
workshop pro občany místní komunity na půdě 
místní základní školy, kde byly prezentovány 
výsledky projektu. Výstupy projektu byly také 
představeny v červnu 2015 na valné hroma-
dě „Národní sítě vesnických komunitních škol“ 
v Borech. Jelikož na valné hromadě byli zástupci 
ostatních komunitních škol a zastupitelé obcí, 
proběhla výměna zkušeností, osvědčených po-
stupů, zkušeností a modelů vývoje při realizaci 
konceptu venkovské komunitní školy a dalšího 
vzdělávání dospělých. 

III. Udržitelnost 
S hostitelskou organizací plánuje Komunit-
ní škola Kašava další mezinárodní projekty na 
bázi vzájemného sdílení zkušeností. Partnerská 
organizace má velký zájem navštívit českou 
organizaci. Tímto způsobem by mohla britská 
organizace lépe pochopit a identifikovat potřeby 
české komunitní školy a pomoci jí nalézt další 
cesty k jejímu rozvoji. 

Díky projektu poznala organizace nové prvky 
v oblasti fundraisingu, vzdělávání, spolupráce 
partnerů aj., kterými je možno obohatit činnost 
komunitní školy či se jimi inspirovat. Účastníci 
si ověřili, že kvalita jejich práce nezaostává za 
činností partnerské organizace a dalších navští-
vených organizací, což jim umožňuje spolupra-
covat na kvalitativně stejné úrovni. 

Znalosti získané v  rámci projektu budou 
pracovníci uplatňovat nejen v komunitní škole, 
ale principy komunitního vzdělávání budou šířit 
i dalším zájemcům, aktérům a organizacím zají-
majících se o tuto problematiku v České repub-
lice a tím naplňovat motto projektu „Rozvíjíme 
komunitní školu“. 

* Editovaný autorský text poskytnutý realizátory projektu

Souhrnné informace  
o projektu:

Projektový tým:
Žadatel o grant:
Komunitní škola Kašava, z. s.

Partneři: 
 CaST Cymru, Velká Británie

Kontakty:
Webové stránky projektu: 
http://kskasava.cz/rozvijime-komunitni-
skolu/

Webové stránky organizace:  
http://kskasava.cz 

Kontaktní osoba organizace:
Mgr. Kateřina Maděrová 
k.maderova@seznam.cz

Adresa organizace:  
Kašava 193, 763 19 

ESGol BRyN ElIAN SECoNDARy SChool
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V PoZoRoVATElNě SloVENSKé ÚSTŘEDNí hVěZDáRNy hURBANoVo

Organizace Hvězdárna a planetárium Brno se zapojila do mobilitního projektu podle 
motta „Veřejnost ke hvězdám, naši hvězdáři do Evropy“ s cílem zvýšit kompetence svých 
zaměstnanců, kteří působí v oblasti celoživotního vzdělávání a neformálního vzdělávání. 
Smyslem zahraničních výjezdů bylo stínování činnosti planetárií a hvězdáren v dalších 
evropských zemích. Instituce je příspěvkovou organizací zřízenou městem zabývající se 
vědeckým výzkumem a aplikací získaných poznatků do vzdělávacích programů a pořadů 
pro všechny věkové skupiny. Organizace se chtěla v rámci projektu například seznámit 
s procesem tvorby vzdělávacích pořadů ve velkých planetáriích, vyměnit si zkušenosti 
související s provozem interaktivních astronomických a přírodovědných expozic, získat 
kontakty pro ediční činnost a společně s ostatními zahraničními organizacemi položit 
základ sítě středoevropských planetárií a science center. Záměr se Hvězdárně a planetáriu 
Brno podařil zrealizovat a cenné zkušenosti nabyté prostřednictvím projektu tak mohly 
být okamžitě využity při přípravě vzdělávacích programů pro veřejnost. V průběhu pro-
jektového období vycestovalo celkem 22 účastníků do čtyř evropských zemí, ve kterých 
navštívili 18 institucí. S projektovými partnery byly navázány nejen formální, ale i osobní 
a přátelské vztahy, na jejichž základě je možné stavět další spolupráci.

vaných jedinců, seniorů a jiných specifických 
skupin obyvatel),

 ► diskuze nad podobou i každodenním provo-
zem interaktivních astronomických a příro-
dovědných výstav, pokud v instituci existují, 
diskuze nad jejich provozem a logistikou,

 ► výměna zkušeností s provozem digitálních pla-
netárií a podobných audiovizuálních expozic,

 ► rozvoj neformálního vzdělávání s důrazem na 
přírodovědné a technické obory, 

 ► získávání kontaktů pro ediční činnost,
 ► položení základu sítě středoevropských plane-
tárií a science center.

Účastníky mobilit byli zaměstnanci hvězdárny 
a planetária Brno. Všichni mají vysokoškolské 
vzdělání v oblasti přírodních věd – astronomie 
či příbuzných přírodovědných oborů, někteří 
zároveň vykonávají manažerské funkce v orga-
nizaci a působí jako vědečtí a vzdělávací pracov-
níci, ostatní jsou vědečtí a vzdělávací pracovníci. 
V instituci všichni pracují v kumulovaných funk-
cích (vědecký, produkční, programový a kultur-
ní pracovník), jsou autory vzdělávacích pořadů 
s přírodovědnou či technickou tematikou. Všichni 

2. místo
Naši hvězdáři za vzdělávacími programy 
planetárií a science center v Evropě

organizace:

Hvězdárna a planetárium Brno,  
příspěvková organizace

I. Kvalita v realizaci a řízení 
projektu

V rámci mobilit v programu Erasmus+ vzdělávání 
dospělých byl v první polovině roku 2014 vypra-
cován projekt s plným názvem Naši hvězdáři za 
vzdělávacími programy planetárií a science center 
v Evropě, který byl v červnu 2014 doporučen 
k realizaci. 

Cílem projektu bylo podle motta „Veřejnost 
ke hvězdám, naši hvězdáři do Evropy“ zvýšení 
kompetencí pracovníků hvězdárny a planetá-
ria Brno, kteří působí v oblasti celoživotního 
vzdělávání a v neformálním vzdělávání. Institu-
ce je příspěvkovou organizací zřízenou městem, 
zabývající se vědeckým výzkumem a aplikací 
získaných poznatků do vzdělávacích programů 
a pořadů pro všechny věkové skupiny veřejnosti. 
Smyslem těchto mobilit bylo stínování činnosti 
zahraničních planetárií a hvězdáren. hlavním 
úkolem bylo:

 ► poznání, zda je v budoucnu možné připravovat 
společné projekty nebo si je vyměňovat,

 ► prohloubení systému individuálního přírodo-
vědného vzdělávání (včetně podpory talento-
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jsou dobře jazykově vybaveni (skupina mohla ko-
munikovat anglicky, německy, slovensky i polsky) 
a zajímají se o přírodovědné vzdělávání, nové 
technologie ve vzdělávání, o digitální projekč-
ní techniku a cizí kulturu. Jejich výběr proběhl 
s ohledem na perspektivu dalšího rozvoje hvěz-
dárny a planetária Brno tak, aby se mobility zú-
častnili pracovníci všech typů vzdělávání (drama-
turgové pořadů, tvůrci vzdělávacích programů, IT 
pracovníci, pedagogičtí pracovníci zodpovědní za 
e-learningové vzdělávání, manažeři i odborníci 
na práci s veřejností a médii). Protože hvězdár-
na podporuje genderovou rovnost, zaměstnává 
v technických, vědeckých i vzdělávacích pozicích 
muže i ženy, na mobility vycestovali zástupci 
obou pohlaví.

II. Výsledky a přínosy projektu 
Cílem projektu bylo navštívit řadu návštěvnických 
a science center cílených na popularizaci přírodo-
vědných a technických oborů, která v České re-
publice postupně teprve vznikají, protože s tímto 

formátem dalšího vzdělávání mají v zahraničí již 
dlouhodobé zkušenosti. Pracovníci organizace 
měli na cestách možnost porovnat interaktivní 
pořady realizované v desítce navštívených institucí 
a prakticky si ověřit a rozšířit své znalosti a do-
vednosti, propojující poznatky z přírodovědných 
oborů, science communication i jiných způsobů 
neformálního vzdělávání. Velmi přínosnými byly 
i poznatky z oblasti managementu, nově nabyté 
jazykové znalosti, zejména pak odborná termino-
logie v oblasti projekčních digitálních technologií. 
Přidanou hodnotou projektu bylo poznání od-
lišných kultur, společenského chování a běžných 
každodenních zvyklostí v navštívených zemích. 
Aktivity byly směřovány zejména k rozvoji klíčo-
vých kompetencí k učení, k organizaci provozu 
a ke zvýšení komunikačních kompetencí směrem 
k širokému spektru návštěvníků včetně těch se 
zvláštními potřebami (např. exponáty s popiskami 
v Braillovu písmu, bezbariérové prostředí a zázemí 
pro vozíčkáře v planetáriích, cizojazyčné popisy, 
tlumočení do znakové řeči), k řešení problémů 
v provozu (realizace rychlých obměn interaktivních 
exponátů, které je potřeba obratem nahradit) atd.

Při rozhovorech s nejvyššími zástupci navští-
vených institucí (celkem 18 planetárií, muzeí, sci-
ence center a dalších vědeckých a akademických 
institucí) měli účastníci vzdělávacích aktivit mož-
nost diskutovat o denním fungování a logistice 
interaktivních výstav, byli seznámeni se širokým 
spektrem programů. Ve Francii, zemi výrobců špič-
kových digitálních planetárií a projekční techniky 
světové úrovně, se účastníci mobilit inspirovali 
a porovnali své vybavení s planetárii v Turecku, 
zemi, kde se zrodila evropská astronomie. 

III. Udržitelnost
S kolegy v Polsku a na Slovensku diskutovali 
účastníci projektu možnost položení základu sítě 
středoevropských planetárií a science center, kte-
rá bude jako kooperující a kompaktní, avšak ote-
vřená platforma schopna nabídnout veřejnosti 
širší škálu vzdělávacích pořadů, audiovizuálních 
přírodovědných programů a interaktivních vý-
stav, než jednotlivé hvězdárny samy. Tak mohou 

planetária a science centra nadále poskytovat 
celoživotní vzdělávání na nejvyšší úrovni, což je 
dlouhodobým strategickým cílem. V tomto smě-
ru projekt splnil veškeré cíle. Nad rámec očeká-
vání bylo získání kontaktu na výrobce exponátů, 
které odpovídají potřebám organizace.

Všech 22 osob, které celkem vycestovaly do 
4 zemí a navštívily 18 institucí, absolvovalo iden-
tickou aktivitu – profesní rozvoj pracovníků. Vý-
sledky jejich stínování v institucích prošly jednak 
vnitřní reflexí s ohledem na široké zaměření čin-
nosti účastníků (všichni pracují v kumulovaných 
funkcích vědeckých, výzkumných, vzdělávacích, 
programových a kulturních, někteří i manažer-
ských), jednak skupinovou reflexí mezi účastníky 
jednotlivých běhů v průběhu akce, a jednak byly 
sdíleny v sérii setkání s ostatními pracovníky 
hvězdárny a planetária vždy po jednotlivých 
návštěvách. Zde byly ostatním pracovníkům 
předneseny nové impulsy pro práci s veřejností  
(přednáškové cykly, interaktivní přírodověd-
né expozice, workshopy a akce k  jednotli-
vým  astro nomickým událostem během roku),  

DISKUZE NAD MAPoU TURECKýCh SCIENCE CENTER

MlADí hVěZDáŘI Z hAP BRNo NA NáVŠTěVě V CITé DES SCIENCES 
ET DE ĺ INDUSTRIE, PRohlíDKA PŘíRoDoVěDNé ExPoZICE
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možnosti rozšíření publikační činnosti (také 
navštívené instituce vydávají vlastní vědecké 
publikace, metodické materiály a pomůcky), 
předány kontakty z navštívených institucí a ze-
jména shromážděn výčet programů digitálních 
planetárií, které je možno se znalostí nejno-
vějších ICT transformovat nebo si s partnery 
vyměňovat. o volbě možností rozhodne Dra-
maturgická rada hvězdárny a planetária v čele 
s ředitelem. Závěry budou testovány ve vlastní 
instituci a využívány v praxi. Bez nadsázky lze 
říci, že se u všech pracovníků podstatnou měrou 
zvýšily kompetence k řešení problémů, organi-
zace a provozu návštěvnických a science center 
a komunikační dovednosti. Profesní rozvoj vy-
slaných pracovníků se odrazil ve vyšší kvalitě, 
atraktivitě a pestrosti vzdělávacích pořadů a při-
pravovaných aktivit.

V případě slovenských institucí se zlepšily 
jejich představy o přípravě a realizaci jimi chys-
taných projektů instalací digitálních planetárií. 
Instituce ve Francii a Polsku projevily zájem 
o prezentaci na IPS Fulldome Festivalu Brno 
2016, který organizuje hvězdárna a planetárium 
Brno. Tamní planetária dostala možnost šířeji 
prezentovat své aktivity na tomto mezinárodním 
setkání. Rahmi Koc Museum v Istanbulu získalo 
lepší, všeobecný přehled o ekonomice provozu 
tzv. příspěvkových organizací, resp. jejich ekvi-
valentu. 

S projektovými partnery byly navázány ne-
jen formální, ale i osobní a přátelské vztahy, na 
kterých je ochota stavět další spolupráci. orga-
nizace uvažuje o přípravě širšího projektu v rám-
ci klíčové akce KA2, jehož výsledkem by byla 
databáze programů digitárií včetně technických 
parametrů, která by účastníkům umožnila sdílení 
a výměnu programové nabídky. Se slovenským 
partnerem je plánována spolupráce na realizaci 
evropského projektu „Astronet, comprehensive 
long-term planning for the developement of Eu-
ropean Astronomy“. Francouzský partner, jehož 
sídlo se podobně jako schválená instituce nachá-
zí ve velkém městském parku, se chce inspirovat 
při přípravě venkovní interaktivní expozice pro 
čekající návštěvníky i náhodné kolemjdoucí, která 

byla v planetáriu otevřena. Navázáním partner-
ství s Tureckem se instituce stala průkopníky 
mezi českými planetárii a tuto spolupráci by ráda 
dále rozšiřovala. Zástupce tureckého planetária 
přijede na návštěvu do České republiky. Všichni 
partneři byli pozváni na klíčovou mezinárod-
ní akci – Central European Fulldome Festival  
Brno 2016.

* Editovaný autorský text poskytnutý realizátory projektu

NáVŠTěVA hVěZDáŘů Z hAP BRNo 
V RAhMI M. KoC MUZEU V TURECKU 

SPECIálNí PRohlíDKA BUDoVy, KoPUlE 
A ZáZEMí PlANETáRIA lA CoUPolE VE FRANCII

ZAMěSTNANCI hVěZDáRNy A PlANETáRIA BRNo 
NA NáVŠTěVě CITé DES SCIENCES ET DE ĺ INDUSTRIE VE FRANCII

NETRADIČNí VýZDoBA V MUZEU ENERGIE – PŘíKlAD NoVého 
žIVoTA TEChNICKé PAMáTKy A REKUlTIVACE BRoWNFIElD

Souhrnné informace  
o projektu:

Projektový tým:
Žadatel o grant:
hvězdárna a planetárium Brno,  
příspěvková organizace

Partneři: 
 Rahmi M Koç Museum, Turecko
 Turkey Science Centers Foundation, 
Turecko

 Astronomical Institute of the Slovak 
Academy of Sciencis, Slovenská 
republika

 Instytut Fiziki Polskiej Akademii Nauk, 
Polsko

 Cite des Sciences et de l‘Industrie, 
Francie 

Kontakty:
Webové stránky projektu: 
www.zeremevesmir.cz

Webové stránky organizace:  
www.hvezdarna.cz 

Kontaktní osoba organizace:
Jiří Dušek 
reditel@hvezdarna.cz

Adresa organizace:  
Kraví hora 522/2, 616 00 Brno
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lEKToRKy K BARToNíČKoVá, M. PAVlISoVá, 
KTERé NAČERPAly KNoW-hoW PŘI MoBIlITáCh NA KyPRU 
VZDěláVAJí žENy V RáMCI PRoJEKTU WoMEN WElCoME

Projekt MATAPE do světa byl zaměřený na profesní odborné stáže vysílající organiza-
ce, která chtěla posilovat nejen zkušenosti svých pracovníků, ale rozvíjet i projektové 
partnerské aktivity na mezinárodní úrovni. Všechny tyto atributy projektu KA1 našly 
svá naplnění v reálné praxi a charitě se podařilo připravit a realizovat další projekty 
s mezinárodní účastí. Čtyři členové realizačního týmu uskutečnili zahraniční cesty do 
evropských zemí s cílem studovat v Bruselu evropské dotačních zdroje, prezentovat 
projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ na mezinárodní konferenci ICERI ve španělské 
Seville a získat inspiraci z oblasti vzdělávání dospělých na Kypru. Výsledkem této 
intenzivní roční práce byly čtyři podané mezinárodní projektové žádosti, kde byla 
Oblastní charita Pardubice dvakrát v  roli realizátora a dvakrát v  roli projektového 
partnera. Do projektu v rámci mobilit nebyly zapojeny osoby ze sociálně znevýhodně-
ných skupin, nicméně využitím získaných informací a dovedností v praxi, budou tyto 
osoby následně osloveny. Výsledkem projektu bylo nejen zkvalitnění vzdělávání, které 
poskytuje charita, ale také poskytnutí inspirace ostatním organizacím a jednotlivcům 
doma i v zahraničí.

3. místo 
MATAPE do světa

organizace: 

Oblastní charita Pardubice

I.  Kvalita v realizaci a řízení 
projektu

Na začátku projektu MATAPE do světa byl 
originální nápad, jak využít přirozenou touhu 
jednotlivých členů týmu po prohlubování pro-
fesních znalostí a posunout tak společnou práci 
v oblasti vzdělávání dospělých na nadnárodní 
úroveň. Jeho cílem bylo, aby tento tým dokázal 
vyhledat dotační zdroje, propojil se s vhodnými 
zahraničními partnery a vytvořil nový mezinárod-
ní vzdělávací projekt.

Za kvalitou MATAPE do světa stojí pečlivá 
příprava žádosti, která už v počáteční fázi zahr-
novala komunikaci s mnoha potenciálními přijí-
majícími zahraničními organizacemi. 

Realizace projektu proběhla ve čtyřech fá-
zích. Nejprve všichni členové týmu absolvovali 
jazykovou přípravu a samostudiem si doplnili 
znalosti o mezikulturních rozdílech. V dru-
hé fázi vycestovaly lektorka a manažerka na 
mezinárodní konferenci ICERI, kde originální 
prožitkovou formou prezentovaly své zkuše-
nosti získané realizací vzdělávacího projektu 
MATAPE. Přínosem těchto mobilit byla cenná 
profesní inspirace a řada navázaných kontaktů. 

Ve třetí fázi proběhly další 4 mobility. lek-
torka se zúčastnila pětidenního vzdělávacího 
kurzu na Kypru, kde si osvojila učební princi-
py a strategie založené na neurolingvistickém 
programování a prohloubila tak svou schopnost 
tvořit vzdělávání pro různé cílové skupiny do-
spělých za respektování odlišností stylů, jimiž 
se učí. Další lektorka absolvovala pětidenní kurz 
Teach and love it, odkud přivezla know-how, 
jak motivovat dospělé účastníky ke vzdělávání 
a budovat u nich nadšení pro sebevzdělávání. 
Šestidenní školící stáže v Bruselu zaměřené 

MATAPE Do SVěTA V. KREJČíKoVá 
A K. BARToNíČKoVá NA KoNFERENCI ICERI 2014
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Souhrnné informace  
o projektu:

Projektový tým:
Žadatel o grant:
oblastní charita Pardubice

Partneři: 
 IlC Inspired learning Centre limited 
(Kypr)

 International Academy of Technology, 
Education and Development, Španělsko

 SPRl Bohemia EU Planners, Belgie 

Kontakty:
Webové stránky projektu: 
http://pardubice.charita.cz/o-nas/evropske-
projekty/matape-do-sveta/

Webové stránky organizace:  
http://pardubice.charita.cz 

Kontaktní osoba organizace:
Vladimíra Krejčíková 
vladimira.krejcikova@matape.cz

Adresa organizace:  
V Ráji 732, 530 02 Pardubice 

na tvorbu projektů ve vzdělávání dospělých 
se zúčastnili další zaměstnanci organizace. Na 
stáži si osvojili znalosti a dovednosti potřebné 
k vytvoření, řízení a administraci mezinárod-
ního projektu. Ve čtvrté fázi proškolený tým 
vytvořil a podal dva vlastní projekty z oblas-
ti vzdělávání dospělých s mezinárodní účastí 
a v roli projektového partnera spolupracoval 
na přípravě projektů s dalšími 8 evropskými 
organizacemi.

Inovativním prvkem MATAPE do světa bylo 
bezesporu promyšlené využití znalostí, doved-
ností a kontaktů získaných čtyřčlenným týmem 
na mobilitách v Belgii, na Kypru a ve Španělsku, 
které vyústilo v mezinárodní spolupráci na dal-
ších čtyřech vzdělávacích projektech.

II. Výsledky a přínosy projektu 
Každé obyčejné setkání dvou lidí má potenciál 
obě strany obohatit. Setkání zkušených odbor-
níků z oblasti vzdělávání dospělých navíc z od-
lišných kultur je o to cennější. Úkolem účastníků 
mobilit bylo čerpat v partnerských organizacích 
inspiraci, nové dovednosti, znalosti a proto je 

přínos do běžných aktivit na straně realizátora 
projektu oblastní charity Pardubice jednoznačně 
vyšší, než na straně partnerských organizací.

Nově nabyté informace a dovednosti jed-
notliví členové týmu ihned aplikovali do praxe. 
Zejména lektorky zkvalitnily poskytované vzdě-
lávací kurzy v rámci projektu Women Welcome 
zařazením nových vzdělávacích metod. Získané 
lektorské know-how je a bude využíváno v pro-
jektu Ženy PRO http:/(www. zenypro.cz/, ve 
kterém bude oblastní charita Pardubice až do 
roku 2019 prostřednictvím vzdělávání pomáhat 
ženám zapojit se opět do komunity a získat práci.

Manažerce a administrátorovi projektů umož-
nila stáž v Bruselu posílit jejich dovednosti ze-
jména v oblastech: manažerské řízení a admi-
nistrace vzdělávacích projektů, řízení integrace 
a rozsahu projektu, řízení informací a dokumen-
tace, řízení změn a finanční řízení.

Všichni čtyři účastníci mobilit vykazují význam-
né zvýšení komunikačních a prezentačních doved-
ností v anglickém jazyce. Došlo také k navýšení 
profesionality týmu jako celku. Bylo posíleno 
a rozšířeno pozitivní vnímání Charity jako orga-
nizace, která lidem pomáhá zlepšovat své životy 
prostřednictvím kvalitního vzdělávání dospělých.

III. Udržitelnost
Po absolvovaných mobilitách se proškolenému 
týmu podařilo vytvořit a předložit dva vlastní 
projekty z oblasti vzdělávání dospělých s me-
zinárodní účastí, z nichž jeden získal finanční 
podporu. Jedná se o vzdělávací projekt Women 
Welcome http://womenwelcome.cz/, který byl 
ve spolupráci s Caritas Norway realizován v ob-
dobí od dubna 2015 do března 2016 a přinesl 
inspiraci ke kariernímu rozvoji celkem 139 že-
nám. Druhý projekt, jehož tvorbu vedl český 
tým ve spolupráci se vzdělávacími organizace-
mi z Německa, Nizozemska, Kypru, Chorvatska 
a Slovinska, s názvem Change is an Opportunity 
byl vyhodnocen jako kvalitní, ale grant na rea-
lizaci nezískal. Na tvorbě dalších dvou projek-
tových žádostí do výzvy Erasmus+ KA2 a sice 
The electronic Platform for Empowering Women, 
a Fostering Resilience in Women Entrepreneurs 
spolupracoval tento český tým s dalšími 8 ev-
ropskými organizacemi v roli projektového part-
nera.

Zaměstnanci, kteří se průběžně vzdělávají 
a pronikají do nových oblastí, rozvíjejí nejen svou 
organizaci, ale i všechny spolupracující subjekty. 
Výsledkem projektu MATAPE do světa je tedy 
nejen zkvalitnění vzdělávání, které poskytuje 
oblastní charita Pardubice, ale také poskytnutí 
inspirace ostatním organizacím a jednotlivcům 
v tuzemsku i v zahraničí.

* Editovaný autorský text poskytnutý realizátory projektu

V. KREJČíKoVá, V. ČERNíK V EVRoPSKéM PARlAMENTU, BRUSEl 2014

http://pardubice.charita.cz/o-nas/evropske-projekty/matape-do-sveta/
http://pardubice.charita.cz/o-nas/evropske-projekty/matape-do-sveta/
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Číslo žádosti Organizace Originální  
název projektu

Překlad názvu  
projektu do českého 
jazyka

13-Pp-Gru-128 METER Silesia, s. r. o. lifelong learning for 
adults to become 
sustainable

celoživotní učení pro 
trvale udržitelný rozvoj

Speciální cena udělená  
za společensky odpovědný projekt

v letošním ročníku byla v rámci Pečetě kvality udělena speciální cena 
organizaci, která dokázala připravit a zrealizovat projekt respektující 
principy společenské odpovědnosti. Projekt organizace Meter silesia, 
s. r. o. byl vyhodnocen z tohoto hlediska jako nejlepší mimo jiné proto, 
že jeho výsledky jsou přenositelné do všech sektorů vzdělávání.
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Projekt LLABS je vyústěním snahy reagovat na vzdělávací potřeby dospělých (učite-
lů, trenérů, lektorů i samotných účastníků kurzů) ve vztahu k udržitelnému rozvoji 
společnosti a ochrany životního prostředí. Tyto potřeby jsou ve vzdělávání dospělých 
průřezové, ale ještě nebyl učiněn pokus o jejich zachycení a rozpracování a také nebyly 
vytvořeny příručky a materiály sloužící vzdělavatelům k určení, nalezení a uspoko-
jování těchto vzdělávacích potřeb. Touha po udržitelném rozvoji je implicitně skryta 
v nejrůznějších kurzech vzdělávání dospělých, v celoživotním učení a ovlivňuje jednání 
lidí. Proto v projektu LLABS byly v počáteční fázi osloveny desítky osob v partner-
ských zemích – v Česku, na Slovensku a v Itálii, aby zodpověděly na otázky krátkého 
dotazníku. Na základě vyhodnocení výsledků byly v projektu uspořádány v každé zemi 
workshopy a vzdělávací lekce v rámci mezinárodních setkání partnerů a téma udrži-
telnosti bylo pojato vždy jako informální učení. Tím partneři ukázali metodu a směr, 
jakým se dá téma udržitelnosti skloubit s cíli nejrůznějších kurzů a jak může hravou 
formou a velmi účinně odpovědět na vzdělávací potřeby dospělých. Partneři projektu 
zpracovali vzdělávací materiály a příručky, pomáhající skloubit téma udržitelného 
rozvoje a ochrany životního prostředí s prvotními cíli kurzů vzdělávání dospělých. 
Důležité jsou také shromážděné příklady hodné následování.

Projekt LLABS je řešen tak, aby výstupy byly nadčasové a mohly sloužit co nejdelší 
dobu. 

I.  Kvalita v realizaci a řízení 
projektu 

Téma udržitelného rozvoje se neobjevuje ve 
vzdělávání dospělých příliš často, a pokud ano, 
je upozaděno jinými, „důležitějšími“ tématy. 
Několik dlouholetých partnerů z evropských 
zemí se rozhodlo tento klíčový aspekt pro-
zkoumat blíže a zjistit, zda a jak ho vzdělávání 
dospělých reflektuje. Prvním krokem byl prů-
zkum v partnerských zemích sondující důleži-
té aspekty udržitelného rozvoje a jeho vazbu 
na zájem a potřeby dospělých v jejich dalším 
vzdělávání. Výsledky průzkumu byly natolik za-
jímavé, že iniciovaly nejen plánované výstupy, 
ale i úvahy o dalším pokračování nastoleného 
směru v podpoře a obohacování vzdělávání do-
spělých. organizace z Česka, Řecka, Španělska, 
Rumunska, Itálie a Slovenska vnesly do projektu 
své mnohaleté zkušenosti ve vzdělávání do-
spělých a definovaly hlavní potřeby účastníků 
svých vzdělávacích aktivit v oblasti udržitelného 

rozvoje a ochrany životního prostředí. To ur-
čilo strukturu očekávaných výstupů projektu, 
jež mají mít dlouholetý dopadový přesah nad 
rámec životnosti projektu. Tento záměr se daří 
podle ohlasů a kontaktování českého partnera 
plnit, neboť zaujal další vzdělávací instituce 
svou „nenápadností“ a „prohlubující se neod-
bytností“. 

 ExKURZE V oRGANIZACI DolNí oBlAST VíTKoVICE

Speciální cena za společensky  
odpovědný projekt

Celoživotní učení pro trvale  
udržitelný rozvoj
lifelong learning for adults  
to become sustainable

organizace:

METER Silesia, s. r. o.

DISEMINACE PRoJEKTU
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oSTRAVA

Český partner, METER Silesia, přinesl do 
projektu určité renomé, neboť obdržel cenu 
Evensovy nadace v Belgii za jeden z nejlepších 
evropských vzdělávacích projektů v boji proti 
rasismu a xenofobii za rok 2003 a cenu za 
1. místo v soutěži Pečeť kvality v roce 2011 
za projekt EuBia EU Broadning people’s mind 
in ageing. 

Schvalovací řízení v jednotlivých zemích vy-
řadilo 3 partnery projektu včetně koordináto-
ra. Realizace se tak mohli účastnit pouze tři 
partneři z Itálie, Slovenska a České republiky, 
přičemž koordinátorem projektu byla po dohodě 
ustanovena italská organizace Fondazione Men-
tore. Na prvním setkání sestavili partneři nový 
plán práce, který respektoval jejich odbornou 
způsobilost. Kvalita a počet výstupů se nezmě-
nily, partneři více pracovali s účastníky svých 
kurzů a lokálními partnery. Vzhledem k úmrtí 
italského koordinátora převzal koordinaci po 
prvním roce projektu METER Silesia za účin-
né pomoci přátel z TRANSFERU (Slovensko). 
V rámci projektového období proběhlo 6 plá-
novaných projektových setkání a tím byly spl-
něny všechny mobility. Každý z partnerů přispěl 
svou měrou do všech výstupů projektu a spo-
luprací všech partnerů vznikla webová stránka  
http://www.fondazionementore.com. 

Při řešení projektu hrál významnou roli výsle-
dek průzkumu vzdělávacích potřeb dospělých, 

který se pak odrážel v obsahu všech dalších vý-
stupů.

od začátku projektu bylo jasné, že ocho-
ta komunikovat, domluvit se a dohodnout, 
vůle hledat nejlepší řešení a velká flexibilita 
a přesnost v komunikaci jsou klíčovými prvky 
pro úspěch projektu. Partneři využívali všechny 
dostupné prostředky komunikace, včetně osob-
ních setkání českých a slovenských partnerů 
i mimo pravidelné projektové meetingy, zejmé-
na ve druhém roce projektu, kdy šlo o kvalitu 
výstupů a jejich šíření mezi zájemce a relevant-
ní uživatele.

Projektová setkání byla velmi neformální, 
což umožnil malý počet partnerů projektu. Tak 
se nevýhoda obrátila ve výhodu, neboť jednání 
mohla být velmi věcná a přitom živá, s bohatou 
a inspirující diskusí. Neotřepanost řešení projek-
tu byla založena na dlouhodobém prostupování 
neformálního a informálního učení s prvky her, 
překvapení, humoru, objevování cest a výsledků, 
diskusí, obhajování argumentů, možností volby 
různých řešení, atd.

Tak v ostravě proběhlo seznamování se 
s rozvojem města, jeho historií a urbanistickou 
koncepcí v areálu Dolní oblasti Vítkovic, kde 
se vyrábělo ve vysokých pecích železo z uhlí, 
těženého na místě. Dopad rozvoje a zániku 
průmyslu na město, na vzdělávací aktivity, na 
profese a na budoucnost byl tématem infor-

mální vzdělávací lekce přímo v areálu bývalých 
hutí, nyní muzea pod širým nebem. Itálie zase 
předvedla cyklus odpadového hospodářství 
spojený se zahradnickou činností a tepelným 
hospodářstvím, partneři ze Slovenska rozšířili 
téma o sociální a ekonomickou udržitelnost. 
Účastníci projektu se setkali se zajímavými 
osobnosti regionu a diskutovali o vztazích mezi 
životním prostředím, ekonomikou a sociálními 
potřebami dospělých lidí.

Základem projektu bylo propojování nefor-
málního a informálního vzdělávání s vysokým 
stupněm interaktivity. Každý z partnerů mo-
deroval informální vzdělávací lekci, jež byla 
zařazena do programu všech projektových 
setkání. Vybízel k všímavosti, sledování okolí 
a jeho prvků, kladl nečekané otázky a přinášel 
na ně odpovědi. Na závěr proběhla rekapitula-
ce vzdělávací metody i výsledků, jejich shrnutí 
a formulace poznatků včetně jejich významu 
pro vzdělávání dospělých. 

II. Výsledky a přínosy projektu
Při tvorbě všech výstupů projektu vycházeli 
partneři ze Zprávy z průzkumu vzdělávacích po-
třeb dospělých. Tato zpráva vznikla na základě 
dotazníku, který zjišťoval vzdělávací potřeby.

Pro účastníky mobilit a dospělé, vzdělávané 
v kurzech partnerů projektu, měly význam ze-
jména následující výstupy: Příručka o evropské 
legislativě, Příklady dobré praxe a Praktický 
průvodce vzděláváním dospělých pro udržitel-
ný rozvoj. Ty mohou najít hodně zajímavých 
informací, jak vzdělávací organizace z různých 
zemí vnímají, reflektují, zapracovávají a násled-
ně pak uplatňují poznatky o udržitelném rozvoji 
a ochraně životního prostředí v učební praxi. 

Partneři projektu si cení zejména Zprávy 
z průzkumu vzdělávacích potřeb dospělých, 
který pomohl doplnit prázdné místo v průzku-
mu vzdělávacích potřeb dospělých. I když šlo 
o průzkum malého rozsahu, přece jen nastínil, 

BRATISlAVA

http://www.fondazionementore.com
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jak může téma udržitelného rozvoje a ochrany 
životního prostředí obohatit vzdělávání do-
spělých a dát mu nový rozměr. Také Praktický 
průvodce vzděláváním dospělých pro udržitelný 
rozvoj přináší vzdělavatelům dospělých hodně 
užitečných informací a tipů pro zlepšení práce 
směrem k tématu udržitelného rozvoje.

Všichni partneři projektu zapojili do projek-
tu hodně místních organizací, neboť se snažili 
přinést co nejvíce osobitých pohledů na zpra-
covávané téma. Právě různé přístupy k pojetí 
tohoto tématu může být velmi inspirativní pro 
další organizace a může jim významnou měrou 
obohatit jejich portfolio metod v kurzech vzdě-
lávání dospělých.

Český partner, vzdělávací společnost ME-
TER Silesia, s. r. o., byl zaujat přístupy italských 
partnerů, kdy se vzdělávaní lidé přímo pohybují 
v prostředí, o němž se učí. lépe tak vnímají 
různé souvislosti a aktivněji se ptají a sami se 
zapojují do procesu zkoumání cest vedoucích 

k možnému řešení. Takové metody přinášejí 
i diskusi o možných řešeních a přístupech ke 
zpracování učební látky nebo tématu, jež je 
předmětem vzdělávání v konkrétním kurzu. 
Všechny produkty jsou  volně přístupné na 
webu METER Silesia, takže si je zájemci mohou 
stáhnout a využívat je. 

Partneři projektu llABS absolvovali celkem 
šest společných meetingů, kde probíhaly inter-
aktivní lekce o určitém tématu. Vždy se jednalo 
o spojení informálního a neformálního vzdělá-
vání, celý proces byl rozdělen na úseky; v kaž-
dém z nich se uskutečnila řízená diskuse. Velmi 
zřetelným prvkem byla snaha o zapojení všech 
zúčastněných a podpora jejich aktivity. Vždy byla 
patrná vůle oživit téma, podpořit návrhy myšle-
nek vedoucích k poznání jádra problému, rozvíjet 
názory na možnosti jeho uchopení a zpracování, 
řešení a aplikace v praxi. Proces byl založen na 
jednotě v rozmanitosti názorů, myšlenek a cest, 
vedoucích k řešení. 

Pro celý průběh projektu bylo klíčové zapojení 
dalších subjektů zejména v místech, kde partneři 
přímo působili. Tak spolupracovaly další orga-
nizace vzdělávání dospělých, sociální partneři 
– hlavně municipality (organizace veřejných de-
bat), neziskové organizace různého zaměření, 
média, dobrovolníci, rodiny, ekonomicky činné 
v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního 
prostředí, zemědělských aktivit, šetrných k příro-
dě a v bezodpadových technologiích.

METER Silesia navázala spolupráci přímo 
s 60 osobami z místních organizací, jež se ak-
tivně zapojily do tvorby produktů a do dalšího ší-
ření myšlenek a výstupů projektu. K informování 
a oslovení lokálních partnerů a zájemců sloužily 
v průběhu projektu letáky o projektu a tři publi-
kované zpravodaje o aktivitách projektu.

Projekt byl záměrně sestaven tak, aby byl 
užitečný pro co nejširší záběr v dospělé popu-
laci, která se celoživotně nebo jen občas dále 
vzdělává v různých oborech a tématech. Cílovou 
skupinou tak byli jak samotní dospělí s potřebou 
se dále vzdělávat, tak další poskytovatelé vzdělá-
vání dospělých včetně učitelů, trenérů, lektorů, 
mentorů, koučů a podobně činných osob. Sa-
mostatnou skupinou pak byli lidé z médií, jež 
sledovali projekt se zájmem a získali tak inspiraci 
pro svou žurnalistickou praxi. 

III. Udržitelnost 
Akcemi nastartovanými v průběhu projektu 
se podařilo vnést téma udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí jako doprovodných 
prvků do širokého spektra organizací a jednot-
livců. Tito lidé přemýšlejí o zkvalitnění nabídky 
vzdělávání a jeho přínosů k udržitelnému rozvoji 
jak pro jednotlivce, tak pro rodiny, organizace 
a podniky, obce a celou společnost. Příručky 
vzniklé v projektu llABS Praktický průvodce 
vzděláváním dospělých pro udržitelný rozvoj a Pří-
klady dobré praxe ve vzdělávání dospělých jsou 
velmi vhodnými nástroji pro tento záměr. Také 
Zpráva z průzkumu vzdělávacích potřeb dospělých 
v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního 
prostředí slouží k úvahám o možných prvcích, 
které mohou obohatit různé typy vzdělávání do-
spělých. Zpráva zřejmě také podnítí vzdělavatele 
i další instituce k úvahám o přeskupení priorit 
rozmanitých kurzů ve vzdělávání dospělých ve 
prospěch ohleduplnějšího přístupu k životnímu 
prostředí a k důrazu na aktivity spjaté s udrži-
telným rozvojem. 

Zpravodaje a leták projektu slouží k další-
mu seznamování široké veřejnosti s projektem 
v době, kdy je již možné hovořit o účinku pro-
pojování neformálního vzdělávání a informálního 
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učení a o zkušenostech s mezinárodních kontak-
tů v projektu llABS.

I po ukončení projektu jsou partneři projektu 
kontaktováni zájemci o udržitelný rozvoj jak ze 
strany jednotlivců, tak organizací. Právě v ob-
lasti udržitelného rozvoje a ochrany životního 
prostředí vznikají nová pracovní místa, zejména 
u menších organizací, jež kontaktují METER Si-
lesia. Ten např. spolupracoval s firmou na údržbu 
veřejné zeleně v jiném projektu, kdy výsledky 
projektu llABS ovlivnily způsob práce této firmy 
a podnítily ji k úvahám o inovaci nabízených 
služeb. 

Vzdělavatelé dospělých díky projektu uvažují 
o nových způsobech motivace účastníků svých 
kurzů a o zlepšování jejich vnímavosti k te-
matice udržitelného rozvoje v přímém vztahu 
s ekonomikou a ohledem na každého občana. 
Ve vzdělávání dospělých to znamená umět se 
podívat novým pohledem na úroveň sociálních 
dovedností dospělých a na možnost jejich zkva-
litnění o rozměr udržitelného rozvoje. Z ohlasů, 
jež METER Silesia dostává, je zřejmé, že se to 
děje a že projekt llABS tímto způsobem přispěl 
k posunu cílů v tomto směru.

Způsoby šíření výsledků přispěly k tomu, 
aby „nezapadly“ a byly aktuální ve své obecněj-
ší rovině. V tomto bodě se v průběhu projektu 
řešilo jedno dilema: pojmout tvorbu produktů 
na velmi konkrétní úrovni, ale s rizikem, že zde 
nebude pravděpodobně žádná nadčasovost, 
nebo je sice vytvořit jako soubor konkrétních 

případů, příkladů, situací, ale s trochou nadča-
sové obecnosti? V debatách s lokálními partnery 
účastnícími se jednotlivých partnerských mee-
tingů vzešla vítězně druhá varianta. Výstupy 
byly pojaty tak, aby měly dopad i na období po 
ukončení projektu.

Téma udržitelného rozvoje a ochrany životní-
ho prostředí ve vzdělávání dospělých bylo nad-
časové a způsoby sestavení výstupů podpořily 
jejich aktuálnost v rámci tématu. V současné 
době nespolupracují partneři v žádném společ-
ném projektu, ale nabyté poznatky a zkušenosti 
se v budoucnu chystají opět zúročit ve společ-
ném projektu.

* Editovaný autorský text poskytnutý realizátory projektu
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