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Úvod 
 
Tento dokument je jedním z konečných výsledků projektu WELCOME a hlavním 
nástrojem pro šíření a využívání tohoto projektu.  
 
Jeho účelem je: 

• poskytnout detailní zpracování výsledků projektu, dopadů a výstupů, se 
zaměřením především na získané poznatky (pozitivní a negativní) v rámci 
projektu; 

• snažit se sdílet získané zkušenosti způsobem, který bude pro ostatní odborníky 
a manažery praktický, informativní a užitečný;  

• pokusit se nabídnout návrhy a řešení pro politiky na místní a nadnárodní 
úrovni.  

 
Definice pojmu "migrant" je komplexní a různorodá a může ji určovat například místo 
narození, národnost nebo délka pobytu v dané zemi. Většina evropských zemí 
podepsala "Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků z r. 1951". Zavádění této 
legislativy se v jednotlivých zemích mírně liší a právně rozlišuje mezi pojmy žadatel o 
azyl, uprchlík a ekonomický migrant. Náš sekundární výzkum jasně ukázal, že existují 
rozdíly v tom, jak různé organizace a země používají výrazy "migrant", "žadatel o azyl" 
a "uprchlík". Některé krátké definice použité v této zprávě uvádíme níže a jsou 
znázorněny na obrázku, odkazují na Spojené království, ale jsou použitelné v jakékoliv 
zemi.  
 
Některé definice 
 
Pro tento projekt jsme použili definici doporučenou Organizací spojených národů a 
zahrnujeme žadatele o azyl jako nedobrovolné migranty: "Migrant je osoba, která 
změní zemi běžného pobytu na dobu nejméně jednoho roku a tato nová země se v 
podstatě stane zemí běžného pobytu". Ekonomický migrant je obecný pojem, který 
zahrnuje každého, kdo se natrvalo přestěhoval z jedné země do jiné země s cílem 
využít ekonomických nebo pracovních příležitostí. Od členských států se požaduje, aby 
nelegální ekonomické migranty vracely zpět do zemí jejich původu; ale proces vracení 
je složitý z důvodu chybějících cestovních dokladů, nedostatku detenčních zařízení a 
jiných faktorů. Uprchlík je osoba, jejíž žádost o azyl byla schválena – což jí umožňuje 
zůstat v dané zemi, podmínkami se různých zemích liší.    
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1. Pozadí projektu WELCOME 
 
WELCOME je evropský projekt financovaný v rámci programu Erasmus+ britskou 
Národní agenturou.   
 
Krize uprchlíků a přistěhovalců je největší od poloviny minulého století a je možná 
největší výzvou pro EU, kam v roce 2015 přišlo více než milion lidí. Mnoho lidí, kteří 
prchají před pronásledováním nebo prostě hledají lepší život, hledá pomoc v zemích 
Evropské unie. Rychlost, s níž se to děje, v kombinaci s velkým počtem osob, vyvíjí tlak 
na mnoho lokáních infrastruktur, což v některých případech vede k nepokojům a 
stigmatizaci migrantů. Jak ukázaly demonstrace na několika předměstích ve 
Stockholmu a jinde v roce 2015, integrace migrantů je rozdělující a emotivní otázkou. 
 
Osvojování jazyků je jednou z nejrychlejších cest integrace a sociální soudržnosti, 
neboť dobrá komunikace může vést k vzájemnému porozumění a řešení problémů 
předtím, než se už nedají zvládnout. Cílem tohoto projektu je poskytnout lidem 
základní jazykové nástroje, které potřebují k účasti na ekonomickém, společenském a 
kulturním životě hostitelských zemí. Poskytne odrazový můstek pro další výuku jazyků, 
vzdělávání a, pokud možno, pro zaměstnanost. 
 
Cíle a cílové skupiny projektu 
 
V projektu WELCOME byly pilotovány neformální jazykové kluby, které vedli 
dobrovolníci s pomocí profesionálních vedoucích klubů. Kluby byly zakládány v 
komunitních hostitelských organizacích pro maximálně 12 studentů a konaly se po 
dobu 12-15 týdnů s intenzitou 2-3 hodin týdně. Projekt dokázal zapojit některé z 
nejméně přístupných skupin s největším rizikem sociálního vyloučení a zaměřil se na 
ty osoby, které mají pouze základní nebo žádné znalosti jazyka hostitelské země nebo 
které potřebují zlepšit jeho znalost, aby získaly přístup k informacím, službám, 
možnosti zaměstnání a digitálním dovednostem a mohly se začlenit do širší komunity. 
Někteří z nich byli žadatelé o azyl, traumatizovaní konfliktem a nebezpečnými cestami 
do Evropy; někteří byli ekonomičtí migranti, kteří neměli přístup k potřebným 
informacím a službám; jiní zase třeba žijí v hostitelské zemi již řadu let, ale mají 
špatnou znalost jazyka – například mnoho starších žen neopustí svou komunitu.  
 
Cíle projektu WELCOME byly: 
 
• Najít komunitní hostitelské organizace, které budou poskytovat místa pro kluby 
WELCOME a najít/oslovit studenty.  
• Vytvořit kluby WELCOME, kde se studenti budou setkávat každý týden a procvičovat 
si jazyk hostitelské země.  
• Vytvořit školící program pro dobrovolné vedoucí klubu: pomoc a práce v klubech s 
podporou profesionálních učitelů a lektorů.  
• Vytvořit soubor materiálů WELCOME (materiály pro dobrovolné klubové vedoucí a 



                                                                                  
 
 

Projekt č. 2016-1-UK01-KA204-024595 Podpora Evropské komise při tvorbě této webové stránky nepředstavuje 
souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití 
informací obsažených v tomto dokumentu. 
 

 
5 

profesionální podpůrný personál) 
• Vytvořit síť WELCOME a internetovou stránku: propojit kluby do sítě v celé EU; 
úschovna pro dobrou a inovativní praxi 
 
Současná krize, kdy jsme svědky největšího pohybu lidí po Evropě od druhé světové 
války, vyžaduje soudržnou, evropskou reakci a vytvoření nějakých řešení. Důležitým 
rysem projektu bylo testování a porovnání aktivit v partnerských zemích s cílem určit 
ty, které jsou přenositelné, opakovatelné a udržitelné v různých kontextech a zemích. 
 
Projekt WELCOME přispěl ke strategii Evropa 2020, jejímž cílem je omezit sociální 
vyloučení a využívat vzdělávání a zaměstnanost jako hnací sílu růstu, a strategické cíle 
ET2020, které chtějí realizovat celoživotní učení a mobilitu, podporovat rovnost, 
sociální soudržnost a aktivní občanství rozvojem schopností a dovedností 
znevýhodněné skupiny. 
 
Projekt probíhal od listopadu 2016 do října 2018 v 5 partnerských zemích: 
  

• City of London Corporation (Velká Británie) – www.cityoflondon.gov.uk 
• Cooperativa sociale Borgorete (Itálie) – www.borgorete.it 
• Educa – vzdělávací centrum, s.r.o. (Česká republika)- www.educa-jbc.cz 
• Folkuniversitetet Lund (Švédsko) - www.folkuniversitetet.se  
• Gide (Francie) – www.gide.net 

 
Internetové stránky projektu https://www.welcomelanguageclubs.eu 

 

2. Výsledky a výstupy projektu 
 
Hlavní výstupy projektu jsou k dispozici ke stažení na webové stránce projektu: 
https://www.welcomelanguageclubs.eu a zahrnují: 
1. Zprávu o výzkumu a analýze potřeb 
2. On-line centrum zdrojů 
3. Rámec nástrojů a průvodce nastavením jazykových klubů 
4. Učební materiály a nástroje pro vedoucí klubů a studenty jazyků 
5. Společné školení pracovníků: video a workshop 
6. Pilotní jazykové kluby 
7. Odbornou příprava 
8. Zprávu o závěrech a získaných poznatcích z projektu Welcome 
 
Tato část zprávy se zaměří na výsledky výzkumu analýzy potřeb, on-line centrum 
zdrojů a na sady nástrojů, zatímco zkušenosti z pilotních projektů ve čtyřech 
partnerských zemích budou podrobně analyzovány v další zprávě. 
 
1.1 Výzkum analýzy potřeb 

http://www.cityoflondon.gov.uk/
http://www.borgorete.it/
http://www.educa-jbc.cz/
http://www.folkuniversitetet.se/
http://www.gide.net/
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Tato zpráva Analýza potřeb, která vznikla jako první krok projektu, poskytuje "rychlý 
přehled" potřeb a překážek pro studenty druhého jazyka na základě zkušeností 
koncových uživatelů (studentů z řad současných ekonomických migrantů/uprchlíků) a 
pedagogů, kteří budou potenciálně využívat projektové nástroje k tvorbě jazykových 
klubů ve svých lokalitách. Také zaznamenává jejich vnímání a názory na jazykové kluby 
a jejich využití v daných zemích.  
 
Naším cílem je vytvořit informační základnu pro náš projekt a co nejlépe porozumět 
potřebám a problémům, kterým čelí studenti v rámci jazykového vzdělávání ve všech 
partnerských zemích. Výsledky výzkumu analýzy potřeb byly velmi důležité a umožnily 
projektovým partnerům přizpůsobit projekt skutečným potřebám na místní úrovni. 
Poskytla základy pro vývoj hlavních výstupů projektu, zejména jazykových klubů a sadu 
učebních materiálů. 
 
Níže uvedený graf lze považovat za reprezentativní pro různé okolnosti, které vedou k 
migraci nejen ve Velké Británii, ale i ve zbytku Evropy, protože v evropských zemích 
existují velké rozdíly, které se týkají přítomnosti a základních podmínek migrace, jakož 
i úrovně usazování migrující populace na území státu.   
 

 
 
Závěry z výzkumu analýzy potřeb byly pro partnerské organizace velmi významné.  
Výzkum zejména potvrdil, že život cizinců je ovlivněn silnou potřebou integrace do 
společnosti. Je proto nutné seznámit cizince s kulturním prostředím, poskytnout jim 
základní jazykové nástroje a informace o obecných zvycích a pravidlech spolužití, 
procesu získání povolení k pobytu, zaměstnání, využití zdravotnických a vzdělávacích 
služeb, a spojit je s organizacemi, které jim mohou poskytnout pomoc a podporu.   
I přes navštěvování formálních vzdělávacích kurzů, které respondenti považují za 
úspěšné a uspokojivé – vnímají jazykové kluby (jak jim je tazatelé popsali) jako 
zajímavé, jako "společenské", "neformální" a "zábavné" (např. mladí žadatelé o azyl).  
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Na základě analýzy potřeb byla pro respondenty a jejich možnost cítit se součástí 
komunity a žít s větší důvěrou ve své hostitelské zemi označena tato témata: 
- občanství  
- zdraví 
- výživa  
- zaměstnání a vzdělávání   
- nakupování a používání veřejné dopravy  
- používání IT a internetu.  

 
 

1.2 On-line centrum zdrojů 

Partnerská organizace GIDE vytvořila webové stránky a platformu pro projekt 
WELCOME, kde jsou uvedeny všechny aktivity, webové stránky organizací 
pracujících s migranty, dokumenty potřebné při zakládání klubů, přihlašování 
studentů, určení vstupní úrovně a hodnocení pokroku, další dokumenty  
vytvořené partnery.  Navíc GIDE přidali zdroje, které by mohly být použity pro 
přihlašování nových klubů - tříd/učitelů/studentů (osobní informace a pokrok).  
 
Pro vytvoření nového webu jsem se za účelem udržitelnosti rozhodli používat 
Wordpress, který je pravděpodobně nejpoužívanější CMS na světě. Tato volba 
zaručuje, že stránky mohou existovat samy o sobě, jediným výdajem je hosting. 
Jedná se o udržitelnost na technické úrovni. Musí se určit editor pro správu 
obsahu, především pokud se zapojí mnoho klubů, protože pravděpodobně přijdou 
s nápady, které na aktuálním webu nenajdou.   

Při realizace vznikly u partnerů problémy, které se týkaly on-line registračního 
procesu. V mnoha případech studenty nezajímal, protože osobní účast na 
aktivitách klubů byla smysluplnou zkušeností, včetně společenských prvků s ní 
spojených. V Itálii byla část problému v tom, že někteří účastníci byli zcela 
negramotní, a proto pro ně bylo velmi obtížné používat on-line prvky. V České 
republice se registrace a hodnocení musely opakovat dvakrát – nejprve na papíře.  

 
 
1.3  Toolkit Soubor nástrojů 

V rámci projektu byl vytvořen Toolkit  - soubor nástrojů, který uvádí  užitečné 
tipy a návrhy pro založení a vedení klubu. Zaměřuje se zejména na: 
  
Účel jazykového klubu: Kluby pomáhají migrantům začlenit se do nové 
kultury, objevovat tradice, návyky a místo, kde žijí. Studenti se v klubech 
setkávají s novými lidmi, vytvářejí si nové přátele, sdílejí své praktické zkušenosti 
a získávají rady ohledně relevantních otázek. 
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Kdo vede klub: Vedoucí klubu by měl být empatický, tolerantní, flexibilní a 
trpělivý (studenti jsou z různých kultur, na různých úrovních ...).  Učitel jazyka 
by měl mít interkulturní výcvik. 
Kolik lidí by mělo být v klubu: V ideálním případě se ukázalo, že skupina 8 
studentů je nejefektivnější. Větší skupina může být náročnější zejména co se týče 
velikosti místa a zvládání studentů na různých jazykových úrovních.  
Potřebujete velké množství finančních prostředků na založení klubu? Ne 
nutně, zvláště pokud je možné najít vhodné místo prostřednictvím spolupráce 
s místními organizacemi, které již působí v oblasti práce s migranty a žadateli 
o azyl. Je důležité, aby prostory umožnily studentům pohybovat se v prostoru a 
splňovaly bezpečnostní normy. 
Role učitele: Úloha učitele je obzvláště citlivá, protože kromě jazykové výuky 
mají interpersonální dovednosti zásadní význam pro vytvoření bezpečného a 
příjemného učebního prostředí, kam mohou studenti přicházet z velmi 
odlišného prostředí a životních zkušeností. Učitel by měl být schopen provést 
analýzu potřeb žáků (jazykové potřeby a potřeby pro docházku) a používat 
také neverbální komunikaci a obrazy. Kromě toho by měl být učitel schopen 
nasměrovat studenty na příslušné informační služby a mít některé důležité 
měkké dovednosti, např. empatii, schopnost naslouchat a schopnost řídit 
multikulturní skupinu. 
Učební materiály: 
Během projektu všichni partneři projektu přeložili, vytvořili a pilotně vyzkoušeli 
velký počet různých jazykových aktivit. Vzhledem k tomu, že úroveň původně 
přeložených a používaných aktivit od projektu SpEC (Speaking English with 
Confidence) byla pro studenty našich jazykových klubů vyšší (úroveň B1 - B2), 
všichni partneři se dohodli a vytvořili materiály pro kluby také na úrovni A0 - A2.   
Zde je zpětná vazba českého učitele:  
Činnosti byly určeny pro neformální jazykové kluby, které připravovaly studenty na 
praktický život v zemi, a témata aktivit tomu odpovídala. 
 
Samozřejmě, aktivity musely odpovídat úrovni studentů, nemohly být obtížně 
vysvětlitelné a špatně pochopitelné. Studenti rádi zkoušejí dialogy (v restauraci, u 
lékaře), ale mají rádi i opakování a soutěže (pantomimu, hádání, které slovo mám 
na mysli ...), křížovky atd. 
 
 
Proces hodnocení: Partneři projektu sestavili systém hodnocení založený na 
třech krocích: počáteční hodnocení; hodnocení v polovině kurzu; závěrečné 
hodnocení.  Ukázalo se, že systém je pravděpodobně příliš strukturovaný pro 
poměrně krátký kurz, hodnocení zbytečně zdlouhavé a časté, také vzhledem 
k tomu, že jazykové znalosti mohou být malé a proces příliš složitý, aby ho 
mohli studenti efektivně provádět. Proto doporučujeme, aby proces 
hodnocení byl jednoduchý a provedl se pouze na začátku a na konci zapojení 
v jazykovém klubu. 
Zde je doporučení jednoho učitele:  
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Bylo by vhodnější, kdyby studenti měli vlastní hodnotící formulář, kam by zaznamenávali svůj 
pokrok po každé lekci, kam by mohli psát nová slova, která se naučili, gramatiku, dialogy, fráze 
atd. Hodnotili by svůj pokrok na stupnici (např. 1 - 10), lektor by si po lekci vždy listy vzal a 
zjistil, jaký pokrok studenti udělali, co si zapamatovali. Na závěr každé lekce by studentům tyto 
listy zase vrátil. Po skončení klubu by tak studenti měli portfolio dovedností a pokroku ve 
studiu. 

 
Některé příklady zkušeností partnerů v pilotním programu:  
Partner v České republice se při přípravě jazykových klubů setkal s několika 
počátečními překážkami a problémy. Educa v té době nepracovala přímo s 
migranty a musela kluby propagovat a "najít migranty", a také učitele a vhodné 
místo pro kluby.  To nebylo snadné, protože v České republice není tolik cizinců a 
migrantů ve srovnání s ostatními partnerskými zeměmi.  
Toolkit radí využívat média (facebook, informační bulletin, webové stránky, 
rozhlas ...) a organizace pracující s migranty, pokud je to možné. Ale ještě 
efektivnější bylo vyjít do ulic a vyhledávat a přímo oslovovat cizince. V Toolkit  
jsou uvedeny příklady letáků, které lze použít pro účely reklamy.    
V Educe profesionální učitelé v klubu pracovali s podporou a pomocí asistujících 
studentů, kteří buď asistovali v dětském koutku nebo pomáhali s jazykem zejména 
v klubu s velmi smíšenými jazykovými úrovněmi.     
Knihovny, které kluby hostovaly, se ukázaly být velmi dobrými místy pro kluby, s 
velmi dobrou dostupností a zázemím. 
 
V italském kontextu bylo nejdůležitější radou v Toolkitu  kontaktování a 
spolupráce s ostatními organizacemi působícími na místní úrovni. Nicméně 
italské kluby byly ještě méně strukturované, bez formálních kroků (registrace, 
uvedení "skutečného" jména a příjmení atd.).  
Učitel klubu poskytl zpětnou vazbu na některé aspekty, zejména výhody klubu 
oproti formálním jazykovým kurzům. Jazykový klub je velmi výhodný v situaci, 
kdy je formální prostředí kontraproduktivní z různých důvodů, například kvůli 
pravidelné docházce, kvůli možnosti přivést děti a celkově přizpůsobení klubu 
potřebám skupiny. Počet účastníků uvedený v Toolkit je pro jazykový klub 
nejvhodnější a nástroje a návrhy, které poskytuje Toolkit, jsou obecně velmi 
užitečné jako rámec, který však má být považován pouze za orientační nástroj 
bez normativní povahy.   
 

 

2. Pilotní projekt v partnerských zemích  

 
Pilotní fáze projektu se uskutečnila ve čtyřech partnerských zemích: 

• Velká Británie 

• Itálie 

• Česká republika  

• Švédsko 
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Zkušenosti byly různé z důvodu rozdílných kultur a cílových skupin v daných zemích. V 
této části Zprávy tyto zkušenosti stručně shrneme a zdůrazníme rozdíly a společná 
zjištění:  
  
Pilotní projekt ve Spojeném království: výsledky a dopady 
 

Počet klubů 
založených 

ve vaší 
zemi 

Počet 
student

ů 
CELKEM 

Počet  
studentů- 
můžu 

Počet 
studentek 

Věkový 
rozsah 

studentů 

Počet  
osob, které 

začaly/zaregistro
valy se a 

nepokračovaly) 

 
14 

 
 

 
116 

 
37  

 
79  

 
18-88 

 
Kolem 35 % 

 
 
Ve Spojeném království založila City of London Corporation 14 jazykových klubů, které 
měly 116 účastníků z cílových skupin, převážně žen, ve věku od 18 do 88 let.  Obecně 
platí, že kluby měly nízkou míru fluktuace a zpětná vazba od účastníků byla pozitivní.  
 
Kluby WELCOME po celém Londýně byly velmi úspěšné, a proto je jejich udržitelnost 
velmi důležitá pro společnost CoL Corporation i pro vedoucí klubů. 
Byl zaveden akční plán, který zaručí udržitelnost jazykových klubů WELCOME. Dva 

jazykové kluby WELCOME byly začleněny do programu kurzů ve městě a pro 

jazykové kluby WELCOME bude probíhat speciální náborový proces. 

Dopad jazykových klubů WELCOME ve městě byl obrovský, většina žáků postoupila do 
následného formální vzdělávání, kde jsou k dispozici finance. Zejména bylo dosaženo 
vysoké úrovně spokojenosti žáků, přičemž nejvyšší bylo zvýšení sebevědomí. Studenti 
obecně říkali, že jsou lépe schopni rezervovat / zrušit / přesunout prohlídku u 
praktického lékaře, zatímco dříve potřebovali pomoc člena rodiny, kamaráda či 
dokonce překladatele. Konverzační kluby pro členy klubu navíc hrají důležitou 
společenskou i vzdělávací roli. Zatímco mnozí členové dříve měli pocit, že výuka 
angličtiny je náročná, jazykový klub WELCOME pomohl změnit jejich postoje k učení, 
protože si členové při společném učení vytvářejí nová přátelství. 
Důležitým dopadem projektu je také to, že jeden z klubových dobrovolníků, který 
pomáhal vedoucímu klubu, si založil vlastní klub. 
 
 
 
Pilotní projekt v Itálii: výsledky a dopady 
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Počet 
klubů 

založených 
ve vaší 
zemi 

Počet 
studentů 
CELKEM 

Počet 
mužských 
studentů 

Počet 
studentek  

Věkový 
rozsah 

studentů 

Počet  
osob, které 

začaly/zaregistrovaly 
se a nepokračovaly 

2 
 
 

25 13 12 18-65 5 

 
V Itálii založil projektový partner Cooperativa Sociale Borgorete 2 jazykové kluby, které 
získaly 25 účastníků z cílových skupin ve věku od 18 do 65 let.  Kluby měly nízkou míru 
fluktuace a zpětná vazba od účastníků byla pozitivní. 
 
Umístění obou klubů v Itálii bylo velmi zvláštní. První klub byl založen v znevýhodněné, 
rozpadlé předměstské oblasti a účastnily se ho pouze usazené migrující ženy, zejména 
severoafrického původu. Druhá klubová skupina, mladí muži – žadatelé o azyl 
pocházející ze zemí západní Afriky, byla založena v rezidenčním středisku pro žadatele 
o azyl v izolované oblasti na venkově. Měli omezenou možnost pohybovat se mimo 
centrum a byli poměrně demotivovaní. V tomto případě bylo učení hrou klíčové.    
 
V Itálii může být dopad na studenty popsán jako posílení motivace ke vzdělávacím 
procesům a poskytnutí informací a podpory týkající se dalších oblastí života v zemi.  
Pokud jde o organizátora klubu, lze tento dopad popsat také jako posílení vazeb v 
rámci místního ekosystému neziskových organizací, které pracují s migrujícími 
osobami. Pokud jde o další organizace, včetně učitelů a instruktorů, pro ně bude 
užitečný sběr zdrojů na internetových stránkách.  
 
Pilotní projekt v ČR: výsledky a dopady 
 

Počet 
klubů 

založených 
ve vaší 
zemi 

Počet 
studentů 
CELKEM 

Počet 
mužských 
studentů 

Počet 
studentek 

Věkový 
rozsah 

studentů 

Počet odpadlíků  
(osoby, které 

začaly/zaregistrovaly 
se a nepokračovaly) 

3 
 
 

72 37 35 17-65+ 35 

 

V ČR založil projektový partner EDUCA 3 jazykové kluby, které získaly 72 účastníků z 
cílových skupin ve věku od 17 do 65 let. Kluby měly 49% fluktuaci. Toto vysoké 
procento bylo v jednom klubu, kterého cílem bylo umožnit navštěvovat klub pro 
všechny, dokonce i krátkodobé migranty, proto procento bylo tak vysoké. Zpětná 
vazba od účastníků tím ovlivněna nebyla, naopak, byla velmi pozitivní.  
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Skutečnost, že organizátoři založili tři kluby s tolika studenty, byla vzhledem k 
původním překážkám velmi pozitivní. Všechny kluby v České republice byly velmi 
úspěšné a v důsledku toho byly dva kluby prodlouženy o dva měsíce. Dopad klubů na 
studenty byl významný. Všichni studenti, kteří se účastnili jazykových klubů WELCOME 
nebo je navštěvovali pravidelně, zaznamenali opravdu velký pokrok jak ve zlepšování 
jazyka, tak v socializaci. Někteří získali také větší motivaci k učení, jiní hlásili nová 
přátelství. Zejména některé osobní příběhy: dědeček, který se nebojí mluvit se svými 
vnoučaty, kteří neumí německy; matka, která lépe komunikuje s učitelem svého 
dítěte; Vietnamští studenti absolvovali oficiální zkoušku na úrovni A2; studenti založili 
svůj vlastní klub a nadále se setkávají.   
Na organizační úrovni projekt podpořil spolupráci mezi soukromým a veřejným 
sektorem: veřejnými knihovnami, kde se kluby konají. Educa byla pozvána jednou z 
knihoven, aby představila projekt WELCOME na národní knihovnické konferenci v září 
2018 jako příklad dobré praxe a zajímavé aktivity, kterou mohou organizovat jiné 
knihovny s použitím projektových materiálů. Plánuje se další spolupráce mezi 
organizacemi a mohou být zahájeny nové jazykové kluby.   
 
Pilotní projekt ve Švédsku: výsledky a dopady 
 

Počet 
klubů 

založených 
ve vaší 
zemi 

Počet 
studentů 
CELKEM 

Počet 
mužských 
studentů 

Počet 
studentek 

Věkový 
rozsah 

studentů 

Počet osoby které 
začaly/zaregistrovaly 
se a nepokračovaly 

2 
 
 

28 25 3 16-60 
 

1 (7 osob s 
docházkou pod 50 
%) 
 

 
 
Ve Švédsku založil projektový partner Folksuniversitetet Lund 2 jazykové kluby, které 
získaly 28 účastníků z cílových skupin, především mužů, ve věku od 16 do 60 let. Kluby 
měly velmi malou fluktuaci a zpětná vazba od účastníků byla pozitivní. 
 
Účastníci uvedli, že pro ně byly jazykové kluby WELCOME a materiály používané při 
učení velmi užitečné, a zejména ocenili, že aktivity se soustředily na každodenní 
situace, například objednávání jídla v restauraci nebo návštěva lékaře či školy.  
 
Na organizační úrovni projekt podpořil odlišnou strategii oslovování cílové skupiny 
projektu Welcome – lidi, kteří mají ve švédštině pouze základní nebo žádné jazykové 
znalosti, kteří se potřebují naučit/zlepšit jazykové znalosti, aby získali přístup k 
informacím a službám, které jsou pro ně relevantní, aby byli lépe zaměstnatelní a 
integrovali se do širší komunity. Využití on-line materiálů pro výuku jazyků bylo také 
organizačně inovativní.  
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3. Získané poznatky a sdílení výsledků 

Pilotováním neformálního přístupu a metodiky jazykových klubů ve čtyřech odlišných 
evropských zemích (Spojené království, Itálie, Česká republika a Švédsko) s migranty - 
ať už se jedná o žadatele o azyl, tedy v nedávné době přicestovalé do evropské země, 
nebo o dlouhodobě usazené rezidenty v evropské zemi, s malou znalostí jazyka 
hostitelské země - lze s jistotou konstatovat, že získané zkušené jsou velmi cenné a 
mají velmi pozitivní výsledky. 
 
Na evropské úrovni lze tvrdit, že přístup a metodika jsou použitelné s obdobnými 
pozitivními výsledky a dopady i v jiných zemích, kde geografické podmínky, historie 
nebo kultura můžou být podobné jedné ze čtyř pilotních zemí.  Tato zkušenost je proto 
relevantní na širší úrovni a může být dobře replikována i v jiných zemích, a materiály 
pro výuku jazyků jsou k dispozici na internetových stránkách projektu. 
  
V této části jsou uvedeny konkrétnější získané poznatky a doporučení. 
 
Flexibilita a učení v neformálním prostředí 
 
Největším poznatkem z pilotní fáze projektu je, že jazykové kluby mají díky své 
flexibilitě potenciál být velmi úspěšné pro různé cílové skupiny. Flexibilita byla klíčem 
k úspěchu a byla použita dvěma způsoby: 

• flexibilita docházky - cílová skupina necítila tlak na účast v hodinách, ale kluby 
byly uspořádány způsobem, který studentům účast usnadnil. Příklady toho 
jsou: podpora matek s dětmi, organizace klubů v komunitních centrech, 
pořádání hodin v časech vyhovujících studentům. Například muslimské ženy 
žijící v Itálii uváděly, že pro ně je překážkou pro účast na jazykovém kurzu 
přítomnost mužů, a jiní respondenti popisovali problém s dojížděním do 
vzdělávacích kurzů veřejnou dopravou. Kvůli své neformální povaze mohou být 
jazykové kluby přizpůsobeny specifickým potřebám malé skupiny a tento 
aspekt pomohl omezit překážky jazykového vzdělávání a dostupnosti.   

 

• Flexibilita učebních materiálů a cílená témata – jazykové kluby mohou být 
přizpůsobeny tak, aby splňovaly specifické komunikační potřeby a zabývaly se 
každodenními komunikačními situacemi, ve kterých se většina žáků necítí 
dobře, například komunikace s lékaři, učiteli, státními úředníky, při vyplňování 
formulářů, při nakupování, a také k posílení dalších souvisejících dovedností, 
např. používání IT a internetu.  

 
Doporučení: flexibilita při založení klubů a materiálů se ukázala být klíčem k úspěchu 
jazykových klubů WELCOME ve všech zúčastněných zemích. Zajistit, aby zvolené místo 
a časy jazykových klubů zohledňovaly potřeby účastníků, např. dostupnost místa 
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konání, možnost připojit se později, zvyšuje flexibilitu účasti. Zajistit, aby materiály 
zvolené do hodin plnily potřeby jazykové výuky účastníků a aby byly vždy používány 
pružně, tzn. aby se daly přizpůsobit jejich potřebám. 
 
Místní podmínky  
Projekt WELCOME v oblasti analýzy potřeb prokázal, že navzdory zcela odlišným 
místním podmínkám se v cílové skupině objevily podobné potřeby v oblasti 
jazykového vzdělávání. Tyto potřeby se týkají osvojování jazyka pro konkrétní účely 
sociální integrace a zaměřují se zejména na: zdravotní a vzdělávací systém, přístup k 
informacím a službám, zaměstnatelnost a digitální jazykové dovednosti. Přestože 
každá partnerské země má jiné podmínky, právní předpisy a přístupy, partneři dokázali 
dospět k určení velmi podobných potřeb jazykového vzdělávání. 
 
Doporučení: místní podmínky se značně liší, nicméně ve velmi odlišných kontextech 
zemí existují podobné potřeby jazykového vzdělávání. Zajistěte, aby jazykové kluby 
zjistily potřeby účastníků před výběrem dostupných jazykových učebních materiálů.  
 
 
Obsah a hodnocení lekcí 
Výuková témata nebyla sama o sobě výjimečná, ale byla shromážděna a připravována 
na míru cílové skupině a tak, aby mohla být flexibilně využita.  
 
Potřeba pečlivé analýzy individuálních potřeb v oblasti odborné přípravy byla ještě 
zdůrazněna různorodými zkušenostmi a prostředím účastníků: např. základní potřeby 
jazykového vzdělávání byly s větší pravděpodobností vyhodnoceny v Itálii než ve Velké 
Británii.  
 
Vzhledem k neformální povaze jazykových klubů a jejich obecně krátkému trvání by 
procesy hodnocení měly být lehké a snadno zpracovatelné pro studenty, jejichž 
jazyková znalost může být poměrně nízká. 
 
Doporučení: Materiály WECOME je třeba používat flexibilně – jako jednotlivé 
materiály nebo jako kompletní balíček. Je důležité, aby lektoři a učitelé sami posoudili 
jazykové potřeby svých studentů.  
 
Doporučení: Materiály WELCOME jsou v současnosti k dispozici na webových 
stránkách pouze v jazycích pilotních partnerů: v angličtině, italštině, češtině a 
švédštině. Organizace, které chtějí replikovat tento model a zkušenosti, budou mít k 
dispozici materiály pouze v těchto jazycích a budou si muset vytvořit vlastní materiály 
pro výuku jiného jazyka nebo přeložit stávající materiály.  
 
Doporučení: zkušenost s výukou WECOME může být pro každého jednotlivého 
studenta hodnocena pomocí dvou kroků: počátečního hodnocení a závěrečného 
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hodnocení. Hodnocení by mělo být poměrně jednoduché a podporovat proces 
sebehodnocení.  
 
Následně 
Většina účastníků bude pokračovat ve studiu jazyků v různých formách. Hodnocení 
partnerů v celém životním cyklu projektu, od analýzy potřeb až po závěrečné 
hodnocení, je, že neformální výuka jazyků je pro migranty nesmírně cenná. A to jak 
sama o sobě, tak i jako podpora pro účastníky v dalším učení, a také k posunu do 
formálnějších jazykových kurzů, kde mohou získat uznávané osvědčení o způsobilosti, 
které je v některých případech nezbytné pro přístup k pracovním příležitostem v 
hostitelských zemích. 
 
Doporučení: Vytvořit učební plány a cíle spolu s účastníky při zahájení jazykových 
klubů a později je zhodnotit a použít k podpoře dalšího jazykového vzdělávání. Bylo by 
užitečné v každém jednotlivém případě moci nasměrovat studenty k dalším 
příležitostem a informacím a sledovat jejich vývoj po projektu.  
 
Doporučení: Připravit lokalizované referenční materiály pro další výuku jazyků. 
 

Networking s dalšími organizacemi na lokální úrovni 

Doporučení: v některých případech partneři projektu spolupracovali s místními 

partnery, mezi něž patřila migrační centra, školy, veřejné knihovny, organizace 

mládeže a místní občanské organizace, pomáhající migrantům s integrací a sociálním 

začleněním. Tento model poskytl různé odborné znalosti a prostředí a zpřístupnil 

partnerům některá místa pro umístění jazykových klubů. Tento proces networkingu 

byl v některých zemích zásadní pro úspěch projektu a mohl by být replikován.   

 
2.3 Dopad projektu WELCOME a sdílení jeho výsledků 

Dopad projektu WELCOME byl obzvláště pozitivní pro některé z účastníků i pro 
partnerské organizace ve Velké Británii, Itálii, České republice a Švédsku. 
 
Partneři byli schopni sdílet projekt na místní, regionální a evropské úrovni; tato část 
stručně uvádí některé ze známých dlouhodobějších dopadů.  
 
Dopad na studenty: 

• Žáci si uvědomili, že jsou schopni si rezervovat/zrušit/přeložit schůzku s 
praktickým lékařem, zatímco dříve potřebovali pomoc člena rodiny nebo 
kamaráda či dokonce překladatele.  

• Konverzační klub hraje důležitou společenskou i vzdělávací roli.  
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• Klub jazyků WELCOME pomohl změnit postoje k učení, protože studenti si při 
společném učení vytvářejí nová přátelství. 

• Ve Spojeném království si jeden z dobrovolníků, který pomáhal vedoucímu 
klubu, založil vlastní klub. 

• V Itálii se ženy ze severní Afriky neúčastní kurzů formálního jazykového 
vzdělávání kvůli odlišné kultuře a nedostatku podpory od rodiny, a proto byl 
model jazykového klubu jedinou možností, jak se mohly zapojit do vzdělávání 
a získat základní znalost italštiny, což je pro jejich dlouhodobý pobyt v zemi 
důležité. 

• V České republice absolvovali vietnamští studenti oficiální zkoušku A2 a někteří 
studenti založili vlastní klub a nadále se setkávají. 
 
 

Dopad na partnerské organizace: 

Projekt také ovlivnil individuální praxi partnerů a činnost jiných místních organizací.  
Někteří partneři budou i nadále nabízet neformální jazykové vzdělávání 
prostřednictvím modelu jazykového klubu WELCOME. Především, 
 

• ve Spojeném království garantuje City of London Corporation udržitelnost 
jazykových klubů WELCOME v Londýně, neboť dva jazykové kluby WELCOME 
byly začleněny do programu kurzů města a bude probíhat i konkrétní náborový 
proces pro jazykové kluby WELCOME; 

• ve Švédsku projekt podpořil použití odlišné strategie oslovování cílové skupiny 
projektu; 

• v Itálii vedly networkingové aktivity k navázání nové spolupráce s dalšími 
organizacemi zabývajícími se integrací a sociálním začleněním migrantů. 
Očekává se, že to bude mít z dlouhodobého hlediska pozitivní účinky, zejména 
pro zajištění lepší koordinace aktivit na lokální úrovni; 

• v České republice měl projekt velmi pozitivní vliv na spolupráci s místními 
organizacemi (knihovnami) a předpokládá se budoucí spolupráce.  

 
 

4. Jazykové kluby: potenciál neformální výuky jazyků pro 
podporu integrace a sociálního začleňování migrantů v 
Evropě 

 
Jazykové znalosti jsou klíčem k jakémukoliv procesu integrace a sociálního začlenění 
migrantů do širší společnosti, ať už jsou žadateli o azyl a proto do Evropy přijeli teprve 
nedávno, nebo dlouhodobě pobývají v nějaké evropské zemi a přesto nemají 
dostatečné jazykové znalosti, aby se mohli účastnit společenského života, měli přístup 
k informacím a službám - a tím pádem plně docenit svá práva coby evropských 
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občanů. Výuka jazyků je všeobecně uznávána jako první zásadní krok k integraci, a 
proto je v každé evropské zemi k dispozici jazykové vzdělávání (často povinné) pro 
žadatele o azyl a migranty obecně. 
 
Projekt WELCOME zjistil, během počáteční fáze analýzy potřeb, že jazyková znalost je 
důležité téma a že nutnost znalosti jazyka hostitelské země migranti silně pociťují. 
Partneři projektu pracovali s širokou škálou migrantů a měli poměrně různorodé 
cílové publikum, od nově příchozích žadatelů o azyl (kteří jsou okamžitě zařazeni do 
strukturovaného systému předpokládajícího jazykové vzdělávání) až po dospělé, kteří 
žijí v nějaké evropské zemi více než 10 let, aniž by znali, a to i na velmi základní úrovni, 
jazyk hostitelské země, především z kulturních a náboženských důvodů. To byl 
zejména případ skupiny žen ze severní Afriky, které se zúčastnily jazykového klubu 
WELCOME v Itálii. 
 
Navíc byly postupy a metodika pilotního projektu jazykových klubů WELCOME 
zkoušeny ve čtyřech velmi odlišných geografických a kulturních územích, ve Spojeném 
království, Itálii, České republice a Švédsku, a proto jsou jeho zjištění relevantní na 
evropské úrovni a potenciálně aplikovatelná v jiných evropských zemích. 
 
Podpora výuky jazyků jako prvního kroku k integraci a sociálnímu začlenění 
 
Jazykové kluby mohou být využívány různými způsoby k podpoře integrace migrantů 
a procesů sociálního začlenění.  

• Pro účastníky mohou představovat samostatné vzdělávací zkušenosti, které 
jim poskytnou podporu při zlepšování jazykových znalostí. Díky své neformální 
a flexibilní povaze jsou velmi vhodné pro lidi, kteří možná nejsou schopni 
absolvovat strukturovanější jazykový kurz a chodit na všechny lekce.  
Jsou také obzvláště vhodné pro lidi, kteří nejsou gramotní v žádném jazyce, a 
proto se musí učit pomocí aktivních učebních technik, např. simulace rolí, 
vizuální pomůcky a hry. Flexibilita a přizpůsobivost učebních materiálů je v 
tomto ohledu klíčem k úspěchu; 

• Klub je možné navštěvovat souběžně s dalšími formálnějšími jazykovými kurzy, 
a tím urychlit učení a podpořit rychlejší získávání jazykových znalostí. To může 
mít zvláštní význam pro osoby, které potřebují najít zaměstnání a získat přístup 
k různým druhům odborné přípravy spojeným se zaměstnáním; 

• Mohou být prvním krokem v učení se jazyků, podporou studentů, aby přešli do 
formálnějších kurzů, kde mohou dosáhnout formální jazykové kvalifikace, v 
některých případech nutné pro nalezení zaměstnání. 

 
Nástroj se širším vlivem na integraci 
 
Silné komunitní vazby jsou zásadním rysem strategie zakládání jazykových klubů. 
Vedle výuky jazyků nabízejí tyto kluby další formální i neformální služby (např. péče o 
dítě, vytvoření životopisu, nasměrování na další jazykové vzdělávání atd.) a mají 



                                                                                  
 
 

Projekt č. 2016-1-UK01-KA204-024595 Podpora Evropské komise při tvorbě této webové stránky nepředstavuje 
souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití 
informací obsažených v tomto dokumentu. 
 

 
18 

významný aspekt socializace, čímž podporují určitou úroveň sociální interakce mezi 
lidmi různého původu a osobní/rodinné/náboženské historie. Jazykové kluby by tak 
mohly potenciálně podporovat související politiky a agendy pro migranty: například 
fyzická účast, zlepšení zdraví a blahobytu, sociální a hospodářské zapojení, "diverzní" 
aktivity, posílení sebevědomí, zlepšení vyhlídek na zaškolení a zaměstnání. Širší dopad 
jazykových klubů by tedy mohl pocítit významný počet místních obyvatel. 

 

  

 


