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V Praze dne 1.10. 2013 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

občanské sdružení InBáze připravuje v rámci realizovaného projektu „Formování profese 

sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“ vzdělávací kurz pro interkulturní 

pracovníky s názvem kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na 

asistenci a poradenství migrantům. Kurz bude akreditován MPSV, přičemž věříme, že tento typ 

akreditace usnadní jeho absolventům vstup na trh práce a případným zaměstnavatelům umožní 

financovat jejich působení z finančních prostředků určených na sociální služby. Akreditace bude 

zaštítěna Vzdělávacím střediskem CARITAS – Vyšší odborné školy sociální v Olomouci. 

  Naším záměrem je připravit kompetentní interkulturní pracovníky, kteří budou schopni 

vykonávat odpovědně a profesionálně svou roli v rámci nejrůznějších státních i nestátních institucí 

působících v České republice. Obsah kurzu vychází z několika zdrojů. Jsou to především zkušenosti a 

vnímané vzdělávací potřeby interkulturních pracovníků působících na Odboru azylové a migrační 

politiky Ministerstva vnitra a dalších jejich kolegů působících v rámci různých NNO. Zohledňovali jsme 

také zkušenosti a podněty potencionálních zaměstnavatelů a organizací pracujících s cílovou 

skupinou migranti. 

Obsah a organizace kurzu 

Kurz má rozsah 250 hodin, přičemž 40 hodin představuje odborná praxe. Bude realizován 

v období březen až září 2014. Výuka proběhne z velké části v Praze. Mezi klíčové oblasti vzdělávání 

patří migrace a integrace v ČR a EU, sociální politika a sociální služby v ČR, legislativa vztahující se 

k pobytu a práci migrantů v ČR, interkulturní kompetence, občanská společnost, role klíčových 

institucí, principy fungování NNO, prevence a řešení konfliktů (mediace), etika výkonu interkulturní 

práce, etické problémy a dilemata, základní metody a techniky sociální práce, poradenské 

dovednosti, krizová intervence, sociální tlumočení a základní lexikum a nácvik tlumočení v cizím 

jazyce dle vlastní volby (angličtina, ruština, arabština, čínština, vietnamština, mongolština). Výuka 

bude probíhat v blocích (pátek-odpoledne, sobota-celý den a neděle - dopoledne) jednou až dvakrát 

za měsíc. Jeden prázdninový měsíc společné setkání neproběhne, čas bude určen k samostudiu. 

Studentům dojíždějícím do Prahy budeme hradit jízdné a poskytneme také příspěvek na ubytování.  

Vstupní podmínky pro zájemce o kurz 

Zájemci o náš kurz musí splňovat následující podmínky: 

- Kurz je určen pro cizince všech typů pobytu 
- Plynulá čeština a další jazyk (angličtina, mongolština, ruština, vietnamština, čínština, 

arabština) – zájemce musí být schopen sledovat výklad a reagovat v diskuzi v obou jazycích 
- Vyjasněná motivace pro účast v kurzu 

Výběrové řízení proběhne v lednu 2014, přihlašovat se můžete od začátku října do konce listopadu 

2013 prostřednictvím online přihlášky dostupné z webové stránky www.interkulturnimediace.cz. Na 

těchto stránkách najdete také všechny další potřebné informace, které se týkají obsahu, nastavení a 

http://www.interkulturnimediace.cz/
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organizace kurzu. Součástí výběrového řízení bude kromě testování znalostí z cizího jazyka a 

motivačního pohovoru také tvorba krátké eseje v českém jazyce na téma „Má zkušenost s migrací.“ 

Lektorský tým a metody výuky 

 V kurzu budou vyučovat zkušení lektoři (osobní medailony lektorů najdete na webových 

stránkách), kteří počítají s vysokou mírou participace účastníků v diskuzích a dalších aktivitách. 

Chystané výukové metody reflektují vzdělávací potřeby dospělých účastníků: jsou postaveny na 

zkušenostech a příležitostech vyzkoušet si v praxi vše, co je možné.  

Pokud vás nabídka kurzu zaujala, navštivte webové stránky a vyplňte přihlášku. V případě dalších 

dotazů nás neváhejte kontaktovat! 

Těšíme se na setkání a spolupráci, 

Bc. Marina Pojmanová   
Koordinátorka pilotáže vzdělávacího modulu 
 
Email: pojmanova@inbaze.cz 
Web: www.interkulturnimediace.cz 
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