
                                                                                                                                                 

                                      

Vzdělávání i poradenství pro cizince podporuje dodržování jejich práv 

Tisková zpráva EKS 15.4.2015 
 

V dubnu EKS zahájila nový projekt, který se zaměřuje na dodržování lidských práv cizinců 

žijících v ČR v každodenní praxi, a to prostřednictvím vzdělávání a poradenství pro cizince a 

osvětových aktivit pro majoritní společnost. Klíčovými otázkami, na které projekt předkládá 

odpověď, jsou: „Co může cizinec udělat v situacích, kdy je diskriminován?“ a „Co by měl vědět 

příslušník majoritní společnosti, aby se zbavil předsudků vůči cizincům?“.  

 

Ke konfliktním situacím mezi majoritou a cizinci dochází na úrovni každodenního života. 

Nejčastějším problémem je vzájemná komunikace obou skupin ovlivňovaná vzájemnými předsudky. 

Neschopnost vzájemného porozumění na obou stranách (z důvodů jazyka či kulturní, sociální, etnické 

odlišnosti) vede k agresivnímu stylu komunikace k cizincům, který příslušníci majority často zastávají 

z pocitu obavy, ohrožení, ale také nadřazenosti. Na druhé straně pak u cizinců vede k pasivitě, sociální 

izolaci, závislosti na službách různých často nelegálních zprostředkovatelů a celkové rezignaci nad  

možností tento stav věcí změnit. Našim cílem je tedy na jedné straně zmocňovat cizince k prosazování 

vlastních práv v každodenních situacích, a na straně druhé zmocnit odbornou veřejnost, aby se uměla 

lépe vžít do situace cizinců.  

 

Naplánovali jsme proto řadu vzdělávacích aktivit pro zástupce obou cílových skupin. Díky sérii kurzů 

a poskytnutému poradenství získají cizinci srozumitelné informace ohledně rozsahu svých práv a 

možností a budou tak schopni samostatně řešit problematické situace, kdy dochází k porušování práv 

či diskriminační. Kurzy jsou zaměřeny také na celkové zvýšení jejich samostatnosti a posílení 

komunikačních dovedností, sebevědomí a asertivity. V závěru projektu pak proběhne interaktivní 

seminář určený široké veřejnosti, který se zaměří na odstranění panujících stereotypů a předsudků, 

plynoucích často z neznalosti. 

 

Nabídku kurzů a poradenství zdarma mohou využít cizinci až do března příštího roku. Při plánování 

aktivit jsme vycházeli z naší více než dvanáctileté zkušenosti se vzděláváním a poradenstvím pro 

cizince i odbornou veřejnost. Důraz klademe na zkušenostní a interaktivní formu výuky, která je 

zaměřena na praktický užitek. Kurzy a poradenství upravujeme na míru konkrétní skupině i potřebám 

jednotlivce, naši účastníci jsou tak do velké míry spolutvůrci vzdělávání.  

 

 

 

 

 
Aktivity probíhají v rámci projektu 

„Lidská práva nediskriminují“ (číslo 

projektu 3710071) je financován z 

prostředků FNNO. 

 
EKS je vzdělávací a poradenská organizace s více než desetiletou tradicí. Našimi klíčovými tématy jsou profesní uplatnění, osobní rozvoj a rovné 
příležitosti. Prosazujeme zkušenostní a interaktivní formu výuky, která je zaměřena na praktický užitek. Věříme ve vzdělávání a zmocňování jako formu 
rozvoje člověka v každém věku a každé životní situaci. 
EKS je organizací akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jsme držiteli Národní ceny 
kariérového poradenství za rok 2012 a 2013 a ocenění Společnost přátelská rodině. Jsme rovněž členskou organizací Asociace institucí vzdělávání 
dospělých ČR a People Management Fora. 
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