
 

  

Západočeská univerzita v Plzni si Vás dovoluje pozvat na workshop: 
 

Síťování organizací občanské společnosti: 
Zapojení dobrovolníku v integračních aktivitách 

 
konaný dne 27. 10. 2020, od 14.30 hodin prostřednictvím platformy ZOOM. 

 
Cílem workshopu je seznámit zástupce občanské společnosti s dobrou praxí při 

zapojení dobrovolníků v neziskových aktivitách orientovaných zejména na integraci 
cizinců. Během této události bude poskytnut prostor pro přeshraniční výměnu 
pozitivních i negativních zkušeností týkajících se získávání, motivace a organizace 
dobrovolníků v aktivitách podporujících integraci migrantů do hostitelské společnosti.  

 
Workshop bude zahrnovat následující prezentace: 
 
1. Manfred Weiss (Diakonie Weiden): 

Zapojení dobrovolníků v azylovém centru ve Weidenu – příklady dobré praxe a 
zkušenosti z koordinace dobrovolníků při práci s azylanty. 

 
2. Eva Kraftová (Klub strážných andělů / Plzeň 2015): 

Obecné principy spolupráce s dobrovolníky odvozené z několikaleté pracovní 
zkušenosti s dobrovolnictvím v kultuře. Důraz bude kladen na sdílení dobré praxe v 
oblasti získávání dobrovolníků a jejich motivace, seznámení s daným pracovním 
prostředím, organizace jejich zapojení, způsoby komunikace s dobrovolníky a postřehy 
k tomu, jak si dobrovolníky udržet a čemu se při práci s nimi vyhnout. 

 
3. Vlastimila Faiferlíková (Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského 

kraje, provozovatel TOTEM, z.s.) 
Příklady dobré praxe zapojení dobrovolníků v integračních aktivitách zaměřených na 
cizince i zapojení cizinců v dobrovolnických aktivitách. Prezentovány budou např. 
zkušenosti z projektů Čeština pro cizince, Mentoringové programy pro podporu rodin 
a dětí, Language café a spolupráce s cizinci v rámci mateřského klubu. 

 
Workshop bude probíhat na platformě ZOOM a bude simultánně tlumočen. 

Prosíme, abyste si stáhli bezplatnou aplikaci, neboť přes webový prohlížeč 
neběží všechno optimálně. Důležité je mít přístup ke stabilnímu internetovému 
připojení. V zásadě pak není rozdíl v tom, jestli jste připojeni přes počítač nebo 
mobilní telefon. V obou případech byste měli aplikaci povolit přístup k mikrofonu 
a zvuku. 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte na tomto odkazu: 
1url.cz/@MINTworkshop2. Následně obdržíte email s přístupovými údaji. 
S případnými dotazy se prosím obracejte na Jana Pěchotu (ZČU), e-mail 
jpechota@kbs.zcu.cz, tel. 735 713 945. 

Tento workshop se koná v rámci projektu Migrace a integrace v česko-
bavorském příhraničním regionu: Analýza, strategie, spolupráce a řešení, 
který zkoumá dopady migrace na analyzovaný region a propojuje zástupce 
akademických, vládních i nevládních institucí z obou stran česko-bavorské hranice, 
angažujících se v oblasti integrace. 
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