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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam organizací zabývající se tématikou migrace a mající 

dobrovolný program dle města a cílové populace (tučně zvýrazněny ty 

organizace, které mají za cílovou skupinu děti) 

Organizace Město 

Cílová populace 

organizace 

Sdružení občanů 

zabývajících se emigranty 

(SOZE) 

Brno 

Uprchlické děti 

Občanské sdružení Pecka Liberec 

Děti a mládež 

uprchlíků, cizinců 

žijících na území ČR 

a sociálně a 

zdravotně 

handicapovaných. 

Centrum pro integraci cizinců Praha  Cizinci obecně 

Inbáze Berkat Praha  Děti i dospělí cizinci 

META - sdružení pro 

příležitosti mladých 

migrantů Praha  

Mladí cizinci do 35 

let  

Sdruţení pro integraci a 

migraci Praha  

Děti i dospělí cizinci 

(děti ale pouze 

okrajově, v roce 2011 

se jim věnovali 2 

dobrovolníci) 

Organizace pro pomoc 

uprchlíkům Praha  

Ţadatelé o azyl a 

azylanti 

Nová škola, o.p.s.  Praha  

Děti cizinci a romské 

děti 

Poradna pro integraci Praha  Děti i dospělí cizinci 

          Autorkou vytvořeno 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Struktura rozhovoru s dobrovolníky 

1) Otázky týkající se osobnostní průpravy a motivace  

 Proč jste se rozhodl stát se dobrovolníkem? 

 Proč jste si vybral zrovna pomáhání klientům cizincům? 

o Plánujete se tomuto tématu dále věnovat ve vašem profesním ţivotě? 

o Máte pocit, ţe je tato činnost v rámci vaší občanské povinnosti? 

 Jaký je váš vztah k cizincům? 

o Myslíte si, ţe potřebují pomoc majoritní společnosti? 

 Jaké je vaše vzdělání a kolik je vám let? 

 Máte zkušenosti s nějakou jinou formou dobrovolnictví? 

o Co vás vedlo k tomuto dobrovolnictví a jak se případně liší motivace od té 

pro práci s cizinci? 

2) Otázky týkající se nástupu do dobrovolnického programu 

 Jak jste se o této organizaci dozvěděl? 

 Jaké byly poţadavky na tuto dobrovolnickou pozici? 

 Z čeho se stávalo přijímací řízení na tuto dobrovolnickou pozici? 

 Zúčastnil jste se nějakého přípravného školení před zahájením dobrovolnické 

práce? 

 Stanovili jste si s klientem – cizincem dopředu nějaký plán spolupráce? 

3) Otázky týkající se průběhu dobrovolnictví   

 Co je přesnou náplní vaší dobrovolnické činnosti? 

 S jakou frekvencí a jak dlouho se tomuto dobrovolnictví věnujete? 

 Jaký máte vztah s klientem? 

 Jaký máte vztah k organizaci, ve které působíte? 

o Myslíte si, ţe vás dostatečně podporuje?  

o Máte moţnost nějakého průběţného vzdělávání v organizaci? 

o Máte supervize? 

4) Otázky obecné – smysl práce a hodnocení programů 



 

 Jaké jsou největší přínosy, které vám dobrovolnictví dává? 

 Je něco, co vám konkrétně na této pozici vadí? 

o Co je obecně největší problém programů dobrovolnictví pro děti cizince? 

 Jak vnímáte uţitečnost své práce? 

o Jak vnímáte dopady své práce na integraci klientů? 

 Jak by měly dobrovolnické programy vypadat, aby byli podle vás nejefektivnější a 

nejpřínosnější pro děti cizince? 

 Jsou podle vás dobrovolnické programy pro děti cizince dostupné pro obě strany 

(klienty i dobrovolníky)? 

 Znáte nějaké další dobrovolnické programy pro děti cizince? V čem se podle vás 

liší od programu, ve kterém pracujete vy?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3: Leták Inbáze dětem 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4: Ukázka přepisu rozhovoru 

T: Na úvod bych se zeptala – kolik vám je a co studujete? 

R: Je mi 26 let a studuji pedagogickou fakultu – francouzštinu a společenské vědy pro střední školy 

a pracuji. 

T: Ptám se z toho hlediska, zda vaše studium má nějakou souvislost s tématem  

R: Stoprocentně, do METY jsem přišla s tím, protoţe jsem hledala nějakou organizaci, která by mi 

pomohla s diplomkou – píšu diplomovou práci, která se týká integrace děti cizinců. 

T: To byl váš primární důvod pro to stát se dobrovolníkem? 

R: Ano 

T: Máte s dobrovolnictvím zkušenost nějakou jinou formou? 

R: Ne, tady jsem začala (v METĚ) – vlastně jsem ani netušila, ţe něco takového je, coţ mi přijde 

docela jako škoda. 

T: Jaký je váš vztah k cizincům, když se zabýváte integrací? 

R: S tímto tématem jsem přišla proto, ţe z profesního hlediska – učitele – jsem vlastně zjistila (na 

praxi a během různých pedagogických zkušeností), ţe v našich školách je strašně moc cizinců. 

Momentálně jsem na škole sedmým rokem, ale dosud jsem se nesetkala s ţádným seminářem nebo 

vzděláváním, s čímkoliv, kde by mi někdo řekl, co s těmi dětmi mám dělat. To mi nikdo nikdy 

neřekl a vidím to jako hodně veliký problém, protoţe ti učitelé z toho bývají docela zmatení. Někdy 

se snaţí, ale nikdo jim moc neporadí, zda to dělají, nebo nedělají dobře, nedostávají od vedení ani 

nějaké informace. 

T: Jak jste se dozvěděla o METĚ? 

R: Hledáním na internetu. 

T: Váhala jste ještě mezi více organizacemi? 

R: Ne, neváhala. 

T: Takže META byla jasná hned? Co bylo to, co vás nejvíce nalákalo? 

R: Aktivity a bezprostřední práce s dětmi, ţe opravdu vykonávají a pomáhají. 

T: Jak dlouho pro METU pracujete? 

R: Od loňského září (2011). 

T: Pamatujete si, jaké byly na tohle místo požadavky? 

R: Já jsem to udělala trošku opačně, přišla jsem do METY a nabídla jsem své moţnosti a 

schopnosti a domluvili jsme se na spolupráci, na doučování dětí, coţ uţ dělám. Vzala jsem si 

hodinu, coţ je takové minimum, ale pro mě bylo primární. Učila jsem totiţ dříve na ZŠ 

Meteorologická pro METU češtinu a zeměpis a podílela jsem se přímo na spolupráci se školou.  

T: Jak s tím souvisí META? 



 

R: Přišla jsem do METY s tím, ţe píšu takovou a takovou diplomku a ţe bych se chtěla dostat do té 

problematiky a nabídla jsem jim svou pomoc, protoţe na stránkách mají, ţe hledají dobrovolníky 

pro rešerše a podobné věci, tak jsem řekla, ţe budu dělat cokoliv, ale ţe se do toho potřebuji dostat. 

Následně jsme se domluvili na té spolupráci, co se týká té školy, protoţe s tím mám zkušenost. 

T: Takže předpokládám, že žádné přijímací řízení, nebo něco podobného, neproběhlo? 

R: Vlastně ano, později jsem se domlouvala na konkrétních projektech přímo s koordinátorkami. 

T: Na přípravném školení jste byla? 

R: Ano, byla. 

T: Přišlo vám to užitečné? 

R: Myslím, ţe ano, ale spíše bych tam dala ještě dva dny navíc, přišlo mi to jako málo (dní). 

Zavedla bych podrobnější školení. 

T: Máte jednoho klienta, kterého doučujete, nebo to střídáte? 

R: Mám jednoho a pak jsem učila ještě na té škole normální třídy. 

T: Co jste tam přímo dělala? 

R: Dělala jsem asistentku při hodinách češtiny pro cizince, pro začátečníky, některé kurzy jsem i 

vedla a měla jsem tam své hodiny zeměpisu, pro úplné začátečníky. Většina jich tam je od září, 

takţe jsme celý minulý půlrok rozvíjeli slovní zásobu. 

 

 


