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Předmluva
Maiz je svépomocnou organizací migrantek a certifikovanou institucí pro další vzdělávání
v rakouském městě Linzi. Od svého vzniku v r. 1994 byly vzdělávací programy pro dospělé a
politické vzdělání migrantek propojeny s aktivitami Oddělení vzdělání a kulturní práce.
Svépomocná organizace Maiz založila svou pedagogickou praxi na zásadním postoji s prvky
antirasismu a feminismu: – což znamená, že svým způsobm přispívá k emancipaci a změně
reality ve smyslu omezování strukturálně podmíněné diskriminace.
Maiz se kriticky staví ke konceptu interkulturní pedagogiky,která opomíjí rozhodujícím
způsobem zahrnutí prvků vlastní kultury a identity, stejně jako kulturně podmíněný zmatek
strukturálně způsobené diskriminace. Z toho vychází Maiz i při kritickém hodnocení jazyka a
hegemonicky limitovaným znalostem dominantní společnosti.
V souslednosti s rozeznáváním znalostí, schopností a zkušeností účastnic kurzů jsou tyto
poznatky pečlivě diskutovány a kriticky sledovány. Maiz nabízí kurzy němčiny, počítačů,
profesní orientace, přípravný kurz pro ukončení střední moderní školy pro mladé migranty a
projektově zaměřené řady workshopů, jaké má například PreQual.
Práce maizu je vájimečná tím, že jakožto svépomocná organizace, vytvořená migrantkami se
snaží intervenovat na všech úrovních společenské debaty.
Vedle poradenství a vzdělávací práce dělají v maizu také práci politicko-kulturní, práci
tvůrčí a uměleckou, skrze níž si migrantky vyměňují své poznatky o různých situacích,
vlastních i objektivních hranicích, určujících jejich kapacitu pro akceschopnost. Je to
kolektivní pokus vyvinout autonomní strategii jak se chovat v rámcích i vymezit se vůči
majoritě populace v Rakousku.
Tímto způsobem se migrantky pokoušejí vystoupit ze škatule objektu politického
vyjednávání a vypracovat svou vlastní formu artikulace tak, aby se jim povedlo zpochybnit
nebo posunout jinam hegemonicky probíhající diskuse. Tímto způsobem se maiz snaží i se
viditelně představovat a uplatňovat jakožto tradiční pořádky narušující spolek
Migrantky, které se na maiz obracejí, pracují často jako uklízečky z různých firem a
společností, soukromých domácností, jako souskromé zdravotní pečovatleky a asistentky
ve zdravotním sektoru, nebo jako s exuální pracovnice. Jejich osobní situace není
determinována pouze zákonem. Jsou tam další důležité faktory, jako ty ekonomické, a
společensky diskurzivní, které přímo ovlivňují jejich životní standart.
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1. PreQual – mezinárodní koncept
Na základě zcela konkrétních potřeby zahájil maiz v r. 2004 první pilotní projekt, jehož
základním cílem bylo vyvinout mezinárodní model prekvalifikačního programu pro
migrantky, který by jim umožnil lepší přístup do málo dostupných oborů na pracovním trhu.
Jako nejvhodnější a relevantní potřebám migrantek se ukázaly být zaměstnání ve
zdravotnických a pečovatelských profesích. V rámci evropského programu Leonardo da
Vinci začal Maiz spolupracovat na společně dohodnutém konceptu s partnerskými
organizacemi z Bulharska, Německa, Řecka, Itálie a ŠpanělskaPodklady pro curriculum
programu byly proto rozpracovány na společných workshopech, kde byl vytvořen model,
posléze zkušebně provedený během pilotních kurzů. Posléze byl zhodnocen a publikován
jako výstup v Příručce a vzdělávacím průvodci. Do celého procesu byli přizváni experti z
příslušných oborů, jako například z lidé z výcvikových organizací, pečovatelských zařízení,
představitelé dělníků, migrantky, již zaměstnané ve zdravotnictví a sociálních službách
včetně těch, které se o tato zaměstnání zajímají, pedagogové z oboru vzdělávání dospělých
a další experti. I přes velkou rozdílnost situací, představ, kvalifikovanosti a původu
migrantů v jednotlivých zemích se podařilo dohodnout se na společném curriculu.
Stanovení modelového curricula představuje osnovu, odpovídající obsahu i metodě – na
jedné straně adaptovatelnou na národní a regionální podmínky a požadavky pracovního trhu
a na druhé straně přizpůsobené potřebám migrantek – a jako takové bylo úspěšně
uskutečněno v sedmi evropských zemích . Tento přístup se ukázal být udržitelný už i proto,
že ve zvoleném sektoru stále roste poptávka po službách a následně nabídka pracovních
míst. Tyto obory práce též vyžadují vysokou míru a spektrum parametrů sociální a emoční
vybavenosti jakožto komplexních valstností, potřebných pro vztah pečujícího a
opečovávaného. Maiz sám o sobě byl schopen uskutečnit v Rakousku již čtyři běhy
PreQual Steps kurzu a další plánuje.
V rámci programu Leonardo da Vinci mohl být koncept projektu PreQual Steps1 posunut
směrem do roviny mezinárodní praxe a významně přispěl k instrumentům, které podporují
cestu migrantek k legálním výdělečným příležitostem v rámci zemí Evropské unie. Maiz
se posléze stal rádcem a průvodcem nových účastníků projektu v jejich vlastní cestě za
naplněním konceptu PreQual steps (v terotii, praxi, pedagogické metodě, evaluaci) a během
samotného průběhu kurzu konzultoval s účastníky jejich národně specifické požadavky
prostřednictvím společných mezinárodních setkání s workshopy, výcviky a diskusemi.
Partnerské organizace přinesly do společné práce rozsáhlou škálu odborných zkušeností a
to jak z oboru pomáhajících profesí, tak z oborů vzdělání dospělých, antirasistických
postupů. migrace apod. Samy organizace disponují vlastní rozsáhlou sítí kontaktů na
experty,kteří často významně přispěli k tomu, aby se program uskutečnil.
Díky intenzivní a seriozní týmové práci byli také všichni partneři tvořivě uchopit koncept
kurzu, adaptovat ho na vlastní kontext,a to tak, aby se na něm dalo v budoucnu nadále
pracovat. Tak se dosáhlo toho, že se kurz nejen podařilo projekt uskuečnit, ale během
průběhu vyšly najevo zcela nové poznatky na pozadí témat jako jsou migrace a její
historie, pracovní trh, systém zdravotnictví, místní zákonodárství apod. I když v každé
zemi volil tým vlastní operační strategii při uskutečnění projektu, základní principy
pedagogiky a autonomní inovativní přístupy byly v oblasti vzdělávání dospělých a
1 Leonardo da Vinci Transferprojekt LLP-LDV/TOI/2007/AT/009-PreQual steps.
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problematice migrace společným východiskem – to vše pak na základě osvobozující
pedagogiky Paula Freire.
Jako cenný produkt výše zmiňovaných rozdílností v národních kontextech se ukázala být
diverzita nadnárodních zkušeností. Ta mohla být dále poskytnuta formou brožury všem,
kdo se zajímají o celoevropský kotext této specifické práce s ženami –migrantkami a
vzděláním jim šitým na míru – jako stimulace a inspirace pro další jejich práci v daném
oboru.
Titul “PreQual steps” je zamýšlen jako komplementární publikace k brožurce “PreQual
basics” . Je v nich obsažena celá podstatná báze didaktického a pedagogického základu
konceptu PreQual v tištěné podobě.

.
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2. Ženská práce a migrace
Placené služby žen-migrantek jsou silně ovlivněny současným kontextem globalizace
(rizikových) pracovních podmínek a často jsou výsledkem mnohonásobné reorganizace
výrobního procesu v post-fordistické společnosti2.
Vzhledem k pluralitě těchto rizikových situací podíl a množství žen v tomto sektoru rapidně
narůstá. Pracovní místa jsou v současné době obsazována především v oblastech “sexpomoc-péče”. Sektory rizikových zaměstnání jako je sexuální průmysl či úklidový sektor, ve
kterých jsou ženy-migrantky silně zastoupeny, tudíž mohou být nahlíženy v souvislosti s
řadou jiných riskantních pracovních oblastí tzv. neformálního sektoru jako např. placená
domácí práce, péče o nemocné a staré osoby, péče o děti, “malá zaměstnání” (mini-jobs) v
supermarketech či hotelech, zaměstnání v call-centrech atd. Ať už se tyto nové pracovní
oblasti zdají jakkoli různorodé, všechny mají společný prvek exkluze ze systému pracovní
legislativy a tudíž i z ochrany, kterou legislativa poskytuje.
Současný vývoj na hospodářském trhu ukazuje, jakými dopady jsou zasaženy osoby z
přistěhovaleckého prostředí. Vedle sociální a politické rasové diskriminace, která v poslední
době strmě narůstá, je této skupině omezen přístup k placenému zaměstnání nebo musí čelit
překážkám při vstupu do tohoto procesu.
Tyto osoby jsou marginalizovány v sektoru nekvalifikovaného zaměstnání či zaměstnání
s nízkou kvalifikací, mnoho pracovních poměrů je založeno na nejistých základech, navíc
v současné době ekonomické krize narůstá každodenní strukturální rasismus a diskriminace
těchto lidí. Toto se děje otevřeně a přímo, ale často také skrytě, nepřímo a prostřednictvím
neformálního nátlaku. Tato skupina je tedy nucena splňovat mnohem větší požadavky a
překonávat náročnější překážky při vstupu na pracovní trh než členové většinové společnosti.
Ve většině případů se nemohou spolehnout ani na vzdělávací a pracovní instituce, buď ze
zkušenosti vlastní, rodinné či ze zkušeností celé sociální skupiny, nemají tedy ani přístup
k odpovídajícím kvalifikacím či nabídkám práce. Navíc kvalifikace, které získali v zemi
svého původu, nejsou často uznány, vzdělání a kvalifikační příležitosti jsou v těchto zemích
často nedostatečné. Integrace do kvalifikovaného pracovního trhu je zejména v době
ekonomické krize hlavním startovním bodem pro úspěšné a trvale udržitelné vypořádání se
s tímto problémem.
Vzhledem k naléhavé potřebě kvalifikovaných zaměstnanců narůstá trend, že ženy migrantky prokazují značný zájem o práci ve zdravotnictví či pečovatelství. To pramení ze
skutečnosti, že zde existují reálné šance kvalifikovaného zaměstnání.
Hlavním cílem projektu PreQual je tedy pomoci ženám - migrantkám získat uznávanou
kvalifikaci a zvýšit jejich šance na regulérní zaměstnání a následně bezpečnější (tj. méně
rizikové) pracovní podmínky v členských státech EU.
Je nutné podporovat společenské uznání žen - migrantek, zvyšování společenské prestiže,
destigmatizaci služeb, ale také bránit normativnímu označování jednotlivých pracovních
skupin.

2 Caixeta/Gutierrez-Rodriguez inter alia 2004.
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2.1 Nad rámec zjednodušující debaty o
ochuzování
Rizikovost znamená více než legislativní, sociální a finanční nejistota. Řešení problému volá
po schopnosti jednotlivců i institucí být kreativní a vyvíjet nové formy kolektivity. Kvalita
života člověka je stále více závislá na osobním úspěchu na volném trhu.
Zvláštní problém představují existující rozpory v procesu rizikovosti. Podřízení se nadměrně
vykořisťovatelským podmínkám paradoxně osoby osvobozuje od rigidních patriarchálněfordistických pravidel a nabízí lepší životní perspektivu lidem s rizikovou životní situací,
nahlížíme-li z perspektivy migrační a feministické teorie i praxe. Prostřednictvím rizikových
situací žen-migrantek se tzv. „autonomie migrace“ stává zcela zřetelnou, jde o typ rizikovosti
„ode dna vzhůru“, ve kterém se promítají touhy po lepším životě jednotlivých osob. Podřízení
se nucené rizikové situaci tak zároveň zvětšuje manévrovací prostor. Již samotný únik ze
žalostných ekonomických podmínek a patriarchálních struktur země původu a posun
k placenému zaměstnání může být prvním krokem ke zplnomocnění sebe sama. Dokonce i ve
vykořisťovatelských podmínkách existují momenty, které se mohou stát počátečním bodem
odporu. Pokud a jak popíšeme způsob, jakým dotyčné osoby vytvářejí životní podmínky,
které splňují jejich vlastní požadavky, při poskytování služeb v sexuálním průmyslu,
úklidovém sektoru či v soukromých domácnostech atd. a jaké „dodatečné sexuální či
úklidové práce“ musí neustále poskytovat, aby se vzepřely obvyklé roli, vzniká zde také
otázka politické strategie3.
Pro tuto strategii jsou klíčové odpovědi na otázku, jak mohou být stávající a budoucí rozpory
vnímány nad rámec zjednodušeného pojetí ochuzování, které opomíjí subjektivitu a osobní
aktivitu jednotlivce. Flexibilní organizace každodenní reprodukce nesmí být v tomto kontextu
vnímána pouze jako důsledek nových ekonomických sil. Klíčový je rozsah, v jakém je odpor
proti patriarchálním podmínkám a hledání alternativního způsobu života požadavkem pro
přijímání nových pracovních a výrobních podmínek a jak může toto hledání být přeměněno
na obecnou strategii. Nové formy práce a dělby práce jsou základem pro nadnárodní
distribuci, jejímž prostřednictvím se odkryjí nové rozpory, které budou dále zkoumány.
Pohled na danou problematiku objasňuje tendenci k protichůdnému spojení zvýšené
podřízenosti na straně jedné a zesílené autonomie na straně druhé: jednotlivý pracovník či
skupina v úklidovém průmyslu získá například zodpovědnost za úklid celé budovy, práce je
organizována na vlastní zodpovědnost a nadřízený je zřídkakdy na pracovišti přítomen.
Organizace práce v soukromých domácnostech je většinou organizována podobným
způsobem, prostory jsou (většinou) uklizeny v době, kdy zaměstnavatel není doma.
V sexuálním průmyslu si ženy-migrantky mohou vydělat peněz nejvíce a jsou schopné toto
provozovat jako vedlejší zaměstnání, běžně nemusí mít předchozí praxi, nejsou smluvně
vázány a mají možnost socializace, procvičování nového jazyka apod. Nicméně stále je nutné
bojovat za lepší životní a pracovní podmínky žen-migrantek v rizikových sektorech služeb a
zejména sexuálních pracovnic- žen-migrantek a žen -migrantek pracujících v domácnostech.
Znamená to především čelit anti-prostituční a anti-migrační politice, která má negativní vliv
3 Caixeta, Luzenir: Jenseits eines simplen Verelendungsdiskurses. Die widersprüchliche Verknüpfung von verstärkter
Unterwerfung und erweiterter Autonomie. In: fields of TRANSFER. MigrantInnen in der Kulturarbeit. IG Kultur
Österreich. April 2007.
.
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především na práva žen-migrantek pracujících v sexuálním průmyslu. Morální odsouzení
sexuální práce a práce v soukromých domácnostech jakožto sektoru se silnou etnologickou
souvislostí nesnižuje množství žen-migrantek pracujících v tomto sektoru, pouze ignoruje
realitu mnoha žen (a mužů). Represivní politická regulace v oblasti migrace, veřejného
pořádku a morálky vede ke zvýšené zranitelnosti poskytovatelek služeb a negativním
dopadům na jejich zdraví a bezpečnost. Aby situace neuvízla v dílčích řešeních, okolnosti
vyžadují interdisciplinární vývoj politicko-etnických pozic poskytujících základ pro boj, který
zpochybní a zruší stávající společenský model. (Sebe-)organizace příslušných osob je tudíž
nezbytná.
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3. PreQual prekvalifikační model
pro podporu žen-migrantek při vstupu
na evropský trh práce
Primární cíl prekvalifikačního opatření PreQual bylo zaplnit mezeru v mezinárodním
vzdělávacím systému pro pečovatelská zaměstnání a zaměstnání sociální péče
prostřednictvím uskutečnění unikátního konceptu kurzů socializace a kvalifikace cílové
skupiny. Tento model vychází z rozpoznané zvýšené potřeby kvalifikovaných ošetřovatelů v
Evropě spolu s nutností umožnit ženám-migrantkám přístup na trh kvalifikované práce a
zlepšit jejich zdravotní péči. Důležitým a inovativním znakem tohoto projektu je zapojení
žen-migrantek do každé fáze projektu. Takto je zajištěno, že veškerá náplň, metody i
evaluační nástroje jsou vyvinuty a zaváděny ve spolupráci s cílovou skupinou vzdělávacího
programu. Zahrnutí „mezisektorové a protirasistické perspektivy“ do každé fáze
rekvalifikačního programu přispívá k vytvoření vzdělávacího programu, který nabízí více než
běžné programy. Označení „mezisektorový“ představuje koncept, který přesahuje koncept
interkulturality, vyjadřuje mnohem širší sociální procesy a zohledňuje struktury a konotace ve
smyslu práce, péče, migrace, třídy, pohlaví … v rámci různých regionů světa.

3.1 Koncept
V rámci pilotního projektu (Program Leonardo da Vinci)4 byl vyvinut koncept prekvalifikace
a během realizačních fází byl následně vyhodnocován.
Výsledky byly zahrnuty do koncepce, jejímž výsledkem je program orientovaný na současné
požadavky, které tvoří základ realizace kurzu v jednotlivých partnerských státech.
Tento program je zaměřený na zvyšující se potřebu kvalifikovaných ošetřovatelů po celé
Evropě, jakož i na nutnost umožnit ženám-migrantkám přístup na trh kvalifikované práce.
Projekt PreQual se dále zabývá problémy souvisejícími s diskriminací a rasismem a přispívá
tak k odstranění bariér, kterým ženy-migrantky čelí.
Kurs mimo jiné klade důraz na zlepšování znalostí účastníků o stávajícím zdravotnickém a
pečovatelském sektoru (struktura, kariérní profily a možnosti postupu) včetně osobního
zaměření.

4

Leonardo da Vinci Pilotprojekt A/04/B/F/PP-158.130 „Vorqualifizierung von Migrantinnen im Gesundheitsbereich“
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Koncept i brožura vznikly na základě následujících zkušeností::
Práce a výsledky v rámci PreQual (mezinárodní projekt EU, program LdV)
•

Zkušenosti z realizace kurzu v letech 2006, 2007, 2007/08 a 2008/09 a z mezinárodního
projektu přenosu inovací, jehož byly kurzy PreQual součástí a byly uskutečněny
v těchto zemích: CZ, ES, GR a HU.

•

Spolupráce se vzdělávacími institucemi: kurzy jsou z části pořádány v prostorách školek
či domů s pečovatelskou službou

•

Pečovatelské instituce a ostatní zdravotnická zařízení

•

Externí odborníci z různých oblastí (registrované sestry s doplňkovou
kvalifikací/vysokoškolským titulem, lektoři ze zdravotnických škol, pečovatelé, lékaři,
odborníci ze sociálního sektoru…)

•

Pravidelný kontakt a spolupráce s odborníky ve spojení s rozvinutou sítí v tomto sektoru

3.2 Vzdělávací principy a metody
Předpokladem pro naplnění našich vzdělávacích cílů je vnímat ženy-migrantky jako schopné
jednotlivce5. Koncepce PreQual je založena na principech vzdělávacího programu organizace
MAIZ, které jsou jeho součástí. Po důkladné diskuzi se všechny organizace, realizující kurz
v rámci mezinárodního partnerství, zavázaly dodržovat tyto principy:
•

Pracujeme, abychom zvýšili politickou informovanost, nikoliv podporovali charitu.

•

Podporujeme subjekty – ne klienty či objekty.

•

My v MAIZ chápeme vzdělání jako politický, realitu-měnící proces, který má ověřit či
zpochybnit status quo.

•

Jazyk není pouze komunikační prostředek, ale také proces konstrukce významu. (Paulo
Freire)

•

Na rozdíl od názoru, který klasifikuje učící se ženy-migrantky jako osoby s orientačním
či informačním deficitem, je naše práce založena na uznání a zlepšování znalostí a
schopností účastnic. Proces učení neprobíhá prostřednictvím přenosu informací či
výuky, ale spíše prostřednictvím debaty/diskuze: jako dialog.

•

Naše práce sleduje princip dialogu v souladu s konceptem „pedagogiky utiskovaných“
(Paulo Freire). Dialog vnímáme jako setkání subjektů, které zaměřují své jednání a
uvažování na svět, ve kterém žijí, aby jej změnili.

•

Uvědomění a reflexe sociální pozice účastníků spolu s pozorností směrem k
nerovnováze sil mezi dominantní a marginalizovanou skupinou jsou předpokladem i
výsledkem dialogického a anti-rasistického vzdělávacího procesu. V průběhu politické
vzdělávací práce je napětí mezi oběma dimenzemi zřejmé: na jedné straně by účastníci

5 Poznámka: Termín “jednotlivec” je zde chápán jinak než hovorové označení a je zaměřen na zdůraznění osobnosti,
včetně uznání schopností, důstojnosti, jedinečnosti a osobních práv.
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kurzu měli utvářet vzdělávací proces na základě individuální sociální pozice, vlastních
specifických znalostí, příběhů, zkušeností a kultury, na straně druhé by rovněž měli
přijmout pravidla, dovednosti a kulturu dominující společnosti. Ve vzdělávacím procesu
by neměl být kladen důraz na žádný z těchto dvou rozměrů, ale na ono napětí mezi nimi.
Úkolem učitelů je pomoci identifikovat napětí jako takové, pochopit jeho původ, hledat
a nacházet způsoby, jak se s ním vypořádat.
•

„Zplnomocnění“ vnímáme jako proces, který se odehrává v prostředí, kde působí
vyrovnávací síla; zplnomocnění usiluje o skupinové posílení schopností, které podpoří
účastnice při podnikání nutných kroků, rozhodování a zasahování do sociálních a
systematicky diskriminujících praktik. Na rozdíl od pojetí zplnomocnění, které se
soustředí na řešení problémových situací aktivací jedincova potenciálu, my chceme
podporovat diskuzi o příčině problému jako o zásadním prvku procesu zplnomocnění.
Neuznáváme neoliberální pojetí zplnomocnění, které přisuzuje člověku vlastní
zodpovědnost za vlastní úspěch či neúspěch až na posledním místě.

•

Zplnomocnění je chápáno jako politická strategie, která má za cíl strukturální přeměnu.
Jde o pojetí, které usiluje o přeměnu jednotlivce i sociálních podmínek, sociálních a
kulturních norem a vztahu mezi pohlavími. Na rozdíl od těch pojetí, které se soustředí
na řešení problémových situací aktivací potenciálu jednotlivce, my za nedílnou součást
procesu zplnomocnění považujeme právě hledání a diskuzi o původních příčinách.

V rámci politických opatření dále na pracovním trhu platí následující stanoviska: Nezaměstnanost
není chápána jako neúspěch jedince. Nezaměstnanost vnímáme jako důsledek socio-ekonomického
a politického vývoje. Toto pojetí vyžaduje vymezení obsahu a metodologie, která odmítá běžné
kurzy zaměřené na kariéru, a rovněž vyžaduje diferencovaný přístup k problematice
nezaměstnanosti a (re)integrace žen-migrantek na pracovní trh. Pro plán kurzu je tedy velmi
důležité, aby si učitelé i účastníci kurzu uvědomili, že sociální nerovnosti a diskriminaci na
pracovním trhu není možné změnit pouze prostřednictvím vzdělání. Vzdělání o politice pracovního
trhu by mělo účastníkům poskytnout vědomí, aby objevovali a uskutečňovali různé formy a
perspektivy komunikace jednotlivce v rámci společnosti.
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Proč přijímat kritický přístup k mezikulturní pedagogice?
Mezikulturní perspektiva je součástí naší vzdělávací práce. Je demonstrována jako didaktické
zpracování jednotlivých oblastí, avšak představuje pouze jeden z mnoha přístupů užitých
během kurzu. Povrchní aplikace mezikulturní perspektivy by nebyla v souladu s našimi
principy. Mezikulturní pedagogika totiž upřednostňuje „kulturu“ jako hlavní rozměr
rozdílnosti. Vzhledem k účastníkům by pouhé hledisko kultury a jevů souvisejících s migrací
vedlo k omezení. Také by mohlo dojít k omezení sounáležitosti na základě národnosti, etniky,
pohlaví, věku, náboženství, sociálního statusu, majetku apod. Největší výzvou v rámci
vzdělávacího procesu je vyvarovat se reprodukci a spojování těchto pojetí, zvážit a vysvětlit
problémy s nimi spojené.

3.3 Účastnice kurzů
Díky mnohaletým zkušenostem s realizací vzdělávacích programů se ukázalo být zcela
zřejmé, že při práci s ženami -migrantkami jakožto cílovou skupinou je nutné přijmout zcela
inovativní přístup. Účastnice jsou vnímány jako protagonistky vlastních zkušeností s emigrací
a životními podmínkami v jejich zemi původu. Zlepšování podmínek žen-migrantek pro
utváření vlastního života a práce je stále ještě na počátku cesty, než se přiblíží úrovni
většinové společnosti. Ženy-migrantky tedy musí být chápány jako subjekty, jejichž
schopnosti a sebevědomí jsou zlepšovány prostřednictvím takovýchto vzdělávacích
programů. Při práci se všemi účastnicemi by jejich dříve nabyté znalosti a zkušenosti
(v kurzech často devalvované či přehlížené) měly být vnímány jako důležitý kapitál, který
účastnicím poskytne základ pro jejich další vzdělání.
Zplnomocnění žen a pochopení, že nemusí přijmout status oběti a mohou získat každodenní
praktickou schopnost prosadit se a naučit se vyvíjet efektivní strategie, však u nich může
vyústit v popření a individualizaci stávajících diskriminačních podmínek. Koncepty
autonomie, vlastního rozvoje a ideologie zaměřené na sebe sama jsou vázány na západní,
patriarchální a dnes neoliberální ideu lidství. 6
Feministické vzdělávací teorie oponují tomuto rozporu prostřednictvím termínu „osobní
přístup.“ Mít osobní přístup je eticko-politickou nutností, jež umožňuje svobodu všem
ostatním zaujmout vlastní postoj. Etika zodpovědnosti a etika přesvědčení by nebyly
v rozporu, kdyby startovní bod i cíl byly humanistickým principem jako kritika všech druhů
diskriminace.” 7
Tento koncept je rovněž založen na principu potvrzení, docenění a rozšíření účastníkova
know-how a schopností na rozdíl od přístupů podobných kurzů, které na ženy-migrantky
nahlížejí jako na osoby, jež postrádají orientaci a informace. Posilování sebedůvěry účastnic,
nabídka volby, začlenění do rozhodovacího procesu vzhledem k cílům kurzu, obsahu a
metodám atd. je podporuje v jejich učebním procesu a podněcuje je, aby posilovaly vlastní
svobodné rozhodování. 8
6 Bildungskontext Frauenmigration p. 7
7 Ibid. p. 8
8 Salgado, Rubia: Politischer Antirassismus und die Praxis in der Arbeit als und mit MigrantInnen. In:
Bildungskontext Frauenmigration. Wien 2005. p. 58
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3.4 Struktura obsahu: teorie a praxe
Návrh byl rozdělen na pět hlavních tematických modulů, které jsou blíže definovány a
popsány prostřednictvím dalších pododdílů a přidružených učebních jednotek. Osnova
představená v následující kapitole tvoří rámec sylabu, který byl navržen pro mezinárodní
realizaci a umožňuje rozšíření dle mezinárodního rámce a základů naší práce. Moduly jsou
úzce propojeny a nemohou být samostatně hodnoceny ani zpracovány. Základem je úzká
spolupráce a interakce mezi učiteli, obsah kurzu je utvářen prostřednictvím pravidelné
spolupráce na týmové konferenci, dále prostřednictvím schůzek i písemné přípravy a
dokumentů. Všechny moduly kombinují teoretické učební jednotky, praktické úkoly a fáze
samostatného učení, které tvoří zhruba 20% učební jednotky. 5 až 10% učebního času musí
být určeno na implementaci sebehodnocení v hodinách. Proces self-evaluace považujeme za
jeden z ústředních prvků spolu s garancí spolupráce v hodině (v rámci daných kvalitativních
požadavků). Elektronické studijní platformy (např. Moodle) mohou přispět ke zlepšení
spolupráce a podporovat kombinaci témat. Posloupnost kurzu je navržena tak, aby daná
témata poskytovala náhled do struktury a popisů práce v rámci zdravotnického a
pečovatelského sektoru. Tímto je umožněna individuální orientace a seznámení se
specifickými teoretickými a praktickými oblastmi. Další témata jako žádost o zaměstnání,
počítačové kurzy, jazyková příprava pomocí obecných i předmětně zaměřených hodin,
legislativa, komunikace a učební strategie umožňují tomuto kurzu zohledňovat jak očekávání
a předpoklady při přípravě na vzdělání a zaměstnání ve zdravotnickém sektoru, tak i
specifickou osobní situaci a potřeby účastnic.

3.5 PreQual – Uskutečnění kurzu, přípravné
workshopy
Rámcová osnova PreQual definuje metodicko-didaktickou orientaci kurzu, poskytuje pokyny
vzhledem k účastnicím, místu konání, struktuře a posloupnosti obsahu, užitým evaluačním
metodám, ale rovněž poskytuje prostor pro specifickou implementaci, která musí zohledňovat
jak regionální požadavky, tak potřeby žen-migrantek. Koncept tak umožňuje realizaci kurzu,
který zvlášť zohledňuje místní situaci a jehož úspěch závisí na ohlasu účastníků. První a
nejdůležitější kritérium je rozpoznaný a uznaný vlastní prospěch ze strany účastníků.
Při přípravě byly vyvinuty základní podmínky a učební plán pro kurs PreQual při současném
zohlednění lokální legislativy a podmínek pracovního trhu. Regionální workshopy se ukázaly
být velmi efektivní a zapojují se do nich ženy-migrantky, které chtějí pracovat či pracují
v tomto sektoru. Mezi dalšími členy těchto workshopů jsou odborníci ze sociálního,
zdravotnického či pečovatelského sektoru, z oblasti migrace a vzdělávání dospělých, jakož i
neziskové organizace pro ženy-migrantky v příslušných státech.
Kombinace všech příslušných faktorů, zvláště u členů příslušných cílových skupin, umožňuje
počáteční regionální výměnu a zajišťuje profesionální zaměření daného opatření. Zároveň
tvoří základní strukturu sítě, která se s vývojem kurzu rozšiřuje. Vedle spolupráce
v relevantních oblastech jako péče a migrace rovněž podporuje zvyšování informovanosti o
nich.
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Pro všechny kurzy PreQual platí, že během realizace kurzu vznikly sítě a spolupráce, což
vedlo k významnému rozvoji všech účastnic. V některých zemích byla umožněna stálá
realizace kurzu PreQual prostřednictvím finanční podpory různých institucí.

3.6 Rámcové osnovy
1. Úvod do zdravotnické péče a sociálních služeb se zvláštním zaměřením na sociální
struktury a kategorie týkající se problematiky práce, péče, migrace, třídy, pohlaví atd.
v různých regionech světa (120 jednotek).
1.1 Profesní profily v mezinárodním srovnání
1.2 Právo
1.3 Management komunikace a konfliktu
1.4 Žádost o práci a vzdělávací programy
1.5 Kurs první pomoci
2. Vlastní orientace v povoláních zdravotní péče zahrnující multikulturní, politické,
ekonomické a genderové aspekty (130 jednotek).
2.1 Osobní stanovisko k práci ve zdravotnictví či sociálních službách
2.2 Etika
2.3 Právo
3. Zlepšování jazykových a komunikačních schopností a režimy studia pro zaměstnání ve
zdravotnictví, péči a asistenci (200 jednotek).
3.1 Rozvíjení a prohlubování znalosti jazyka v zemi pobytu: nová slovní zásoba
související s povoláním, gramatická cvičení, hláskování, fonetika, syntax atd.;
porozumění čtenému textu, ústní i písemné doložení znalostí
3.2 Komunikace zaměřená na zaměstnání
3.3 Úvod do studijních metod
3.4 Rétorické a prezentační techniky
4. Informační a komunikační technologie (50 jednotek).
4.1 Sociopolitické aspekty ICT
4.2 Seznámení s počítačem a jeho funkcemi
4.3 Základní dovednosti v kancelářských programech
4.4 Internet: funkce, použití a bezpečnost dat
5. Krátkodobá stáž, exkurze a dozor (148 jednotek).
5.1 Exkurze
5.2 Krátkodobá stáž
5.3 Vedení a reflexe
V rámci každého modulu:
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•

Fáze samostatného studia (20 % jednotky)

•

Evaluace (5-10 % jednotky)

3.7 Sebehodnocení
Celý vzdělávací proces je doplněn sebehodnocením (self-evaluací). Ta představuje základní
prvek transparentního a cílově zaměřeného vzdělávacího procesu orientovaného na potřeby
účastníků. Cíle školení jsou definovány a specifikovány v operačních opatřeních. S takto
získanými indikátory a nástroji je poté rozsah stanovených cílů přehodnocen. Tyto výsledky
hodnocení slouží jako podklad pro zjištění závěrů vzhledem k metodám a cílům. Tento
kontrolní systém může zajistit, že cíle vzdělávacího procesu jsou v souladu s potřebami a
požadavky cílové skupiny a s požadavky anti-rasistických vzdělávacích programů.
Vzdělávací proces je neustále optimalizován tím, že bere v úvahu cílovou skupinu.
Systematické procesní hodnocení dat, shromážděných školícím týmem má umožnit
průběžnou profesionalizaci všech, kdo jsou do vzdělávacího procesu zapojeni. Jde o jeden
z klíčových prvků sebehodnocení, jež vzniklo na základě potřeby vytvořit hodnotící nástroj,
který spravedlivě posoudí cílovou skupinu i kontext. Bylo zapotřebí vyvinout modul
zaměřený na přínosy (ve smyslu prakticky relevantních výsledků), na postup a spoluúčast,
aby byla překonána hierarchie mezi výzkumníkem a „subjektem výzkumu“ pomocí aktivního
zapojení žen-migrantek do managementu kvality. Musíme proto splňovat následující
požadavky:
a) Sebehodnocení chápeme jako nedílnou součást vzdělávacího procesu a projektu jako
takového. Tento proces je politickou kulturou.
b) Sebehodnocení je založeno na základních anti-rasistických a feministických principech
projektu a je základním prvkem pro zajištění souladu s principy.
c) Sebehodnocení musí být aktem zplnomocnění (ve smyslu emancipace) pro účastníky i
učitelský tým. Vazby mezi zplnomocněním a realizací pouze na osobní úrovni musí být
odstraněny a místo toho by pozornost měla být zaměřena na sociální složky. Hodnocení
přispívá ke zvyšující se autonomii a účasti v rámci vzdělávacího kontextu orientovaného na
migraci.
d) Sebehodnocení musí napomáhat systematické sebereflexi, sebekontrole a vlastní
profesionalizaci učitelů a přispět k ověřování hodnot souvisejících se znalostmi.
e) Sebehodnocení musí být prováděno systematickým a procesně orientovaným způsobem.
Stanovené indikátory jsou tedy průběžně zkoumány, výsledky zaváděny do projektů a
dokumentovány.
f) Sebehodnocení musí být prováděno v úzké spolupráci s účastníky. Účastnice NEJSOU
objekty výzkumu v tomto projektu.
g) Externí a interní odborníci mohou být v případě potřeby zapojeni (účastníci mohou být
rovněž zapojeni). O zapojení rozhoduje projektový tým.
h) Pozorování ze strany osob, které nejsou do projektu zapojeny, je zcela nepřijatelné.
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i) Na základě cílů a stanovených kritérií projektový tým vyvinul nástroje a poté je zahrnul do
projektu se souhlasem účastníků.
j) Základním požadavkem je pečlivost při práci s daty a navrácení výsledků účastnicím.
k) Principy interakce jsou: závazek, důvěra, anonymita
Kroky sebehodnocení:
Předběžné zapojení do plánování/návrhu projektu vzhledem k povinnostem,
zdrojům, času a lokalitě.
z

Představení principů učitelem a hromadná dokumentace principů spolupráce v rámci
procesu sebehodnocení.
z
z

V týmu:
1. Specifikace vzdělávacích cílů a rozhodnutí o tom, které cíle budou pro
hodnocení klíčové
2. Rozhodnout, která kritéria budou klíčová pro dosažení cílů
3. Dokumentace měřitelných indikátorů a vývoj/výběr průzkumových dotazníků

z

Během kurzu:
1. Informace pro účastnice o sebehodnocení (cíle, uskutečnění, principy)
2. Společné rozhodnutí o nástrojích, které budou v kurzu použity – v případě potřeby
úprava na základě přání a návrhů účastníků
3. Plánování časových zdrojů v kurzech
4. Pravidelná implementace a dokumentace výsledků
5. Zpětná vazba projektu a komunikace výsledků a důsledků

z

V rámci týmu:
1. Pravidelné schůzky: kontrola nástrojů a případná úprava/přizpůsobení;
vyhodnocení výsledků na základě plánu a diskuze o výsledcích; rozhodnutí o
dopadech a odezvách projektu
2. Dokumentace výsledků
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3.8 Školitelé a kvalifikační profil školitelů
Obzvláště důležitou součástí tohoto procesu je výměna zkušeností mezi účastníky a ženamimigrantkami s požadovanou kvalifikací, které v současné době pracují v pečovatelské oblasti.
Kurz má fungovat jako platforma, která nabídne pohled na danou problematiku a pracovní
oblasti obohacený o osobní zkušenost.
Neustálá schopnost pracovat se všemi tématy z multikulturní perspektivy, zahrnutí
rozmanitých know-how a zkušeností účastnic při stálé snaze aplikovat výuku a hodnotící
metody zaměřené na spolupráci vyžadují školitele s multidisciplinárním kvalifikačním
profilem. Na jedné straně by měli mít předpoklady a kvalifikaci pro vzdělávací programy pro
pracovníky v pečovatelské oblasti, praktickou znalost a vůli pro užití participativních metod
při výuce. Na straně druhé by měli prokázat ochotu a zkušenost při řešení otázek
souvisejících se životem v „migraci“. Nejkvalifikovanější školitelé jsou ti, kdo mají vlastní
zkušenost se životem migranta. Jde o jediný způsob, jak zajistit profesionální vedení
účastníků kurzu – profesionalitu při seznamování s osobními životopisy účastnic,
profesionalitu učebních a pracovních metod, obsahu kurzu, hodnocení, komunikace a
dokumentace.

3.9 Sítě a spolupráce
Kvalifikační opatření, zaměřená na znevýhodněné skupiny prostřednictvím vzdělávacích
programů a situací na pracovním trhu musí (mnohem více než jiná opatření) sledovat strategie
usilující o zapojení účastníků do stávajících sítí a vznikajících svazků na všech úrovních.
Postavení účastnic v (potencionálním) zaměstnání i sociálních strukturách (zaměstnání
v oblasti péče a asistence jsou součástí sektoru s vysoce specifickou a proměnlivou
dynamikou a problémy) je konfrontuje s rizikem segmentace a intenzifikace omezení
v současném systému. Efektivní způsob obrany je vytvořit multidisciplinární síť, která je
zaměřena a realizuje aktivity na bázi spolupráce a svazků.
Zapojení sítě různých partnerských institucí a organizací tedy nejen rozšiřuje možnosti
praktické implementace kurzu (prostřednictvím nabídky přístupu ke krátkodobým stážím,
exkurzím, vzdělávacím institucím atd.), ale také ovlivňuje formální i neformální uznání kurzu
a zásadním měrou přispívá k procesu distribuce.
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4. Kurz PreQual:
Implementace a zkušenost v mezinárodním
srovnání
Mezi jasně stanovené cíle projektu PreQual patří klíčová role konkrétních opatření a záruka,
že implementace projektu slouží ženám-migrantkám v daném státě. Do dnešní doby bylo
realizováno jedenáct kurzů PreQual, které se ve svém návrhu lišily v několika aspektech.9
1) Časová struktura: Časové rámce se liší - od celodenních kurzů po šestiměsíční ranní lekce
od pondělí do pátku, večerní kurzy a blokové instrukce konané odpoledne a večer o
víkendech.
2) Stáž: Aby bylo účastníkům umožněno nahlédnout do praktické práce a denní pracovní
rutiny, rámcový plán umožňuje dvě jednodenní stáže. V některých státech je relativně snadné
nalézt místa pro stáž účastnic kurzu (již několik jich zde po ukončení kurzu našlo
zaměstnání), v ostatních zemích jsou však legislativní podmínky natolik omezující, že se
účastnice denního chodu nemocnice či pečovatelského domu mohou účastnit pouze
v doprovodu sestry.
3) Postup a obsah: Rámcové podmínky organizace postupu a skupina žen se zájmem účastnit
se kurzu zde rovněž měly formativní vliv. Některé kurzy PreQual jsou zaměřeny na tematické
moduly konané v nepřetržitém sledu. Nebo – jako v MAIZ – byly všechny čtyři kurzy
PreQual pořádány s týdenní strukturou témat na relativně stejné bázi. Pro konkrétní témata
byly určeny konkrétní dny, např. pondělí, úterý a pátek byly vždy zaměřeny na péči, středa a
čtvrtek byly zaměřeny na jazyk, komunikaci, podání žádosti a počítačový kurs. Takto je
možné účastnicím nabídnout přehlednou strukturu kurzu (vzhledem k obsahu, učiteli a místu).
Všechny modely mají společné, že postupným probíráním daného tématu jsou účastníci
připraveni teoreticky i prakticky pro jejich stáž a zčásti i pro úspěšné dokončení
certifikovaného kurzu.
4) Vzájemné propojení jednotlivých modulů je nedílnou součástí osnovy a konkrétní
implementace, která se na základě zvoleného časového rámce a struktury může zásadně lišit.
Na základě tohoto nastavení se všechny dodatečné oblasti přizpůsobí teoretickému a
praktickému úvodu do péče a všech souvisejících kurzových aktivit.
5) Místo konání kurzu: Základní součástí realizace pedagogického konceptu je pečlivé
zvážení místa konání kurzu. Jsme si dobře vědomi skutečnosti, že vztahy a závislosti mohou
být snadno reprodukovány či dokonce zesíleny v opatřeních pro pracovní trh a že lokalita pro
konání kurzu značně ovlivňuje proces učení. Vzhledem k ideologické orientaci neziskových
organizací je důležité, aby se zapojily a reprezentovaly zájmy učících se osob a vytvořily
studijní atmosféru bez všudypřítomných stávajících struktur, se kterými jsou účastnice každý
den konfrontovány.
6) Orientace PreQual na kvalifikované profesionální zaměstnání ve zdravotnickém a
9 Obě partnerství EU mohou mít prospěch z pedagogické a didaktické kvalifikace maiz a jeho zkušeností získaných
během realizace kurzů, jelikož toto umožnilo stálou a prakticky orientovanou výměnu.
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pečovatelském sektoru je jedinečný směr z hlediska současného všeobecného vývoje
v pečovatelském sektoru, což je doprovázeno souběžným nárůstem nevýhod žen-migrantek
na regionálních trzích práce. Navzdory této skutečnosti jsme byli od počátku programu
PreQual nuceni formálně se podřídit omezením kvůli (mezi)národnímu uznání tohoto
projektu – legislativní rámec znemožňoval oficiální uznání kurzu PreQual jako
certifikovaného kvalifikačního kurzu pro sociální, zdravotnický a pečovatelský sektor ve
všech partnerských zemích. Všechny organizace, které doposud program realizovaly, však
nyní zajistily, že je certifikát PreQual uznávaný alespoň na regionální úrovni či neformálně.
Kromě toho, že certifikát reprezentuje držitelovy znalosti první pomoci a pracovní zkušenosti
v sektoru (díky krátkodobé stáži), je rovněž dokladem o vlastním odhodlání držitele vstoupit
do této pracovní oblasti. Během procesu žádání o školení či zaměstnání v dané oblasti držitelé
certifikátů obdrželi pozitivní odezvu. Mezinárodní aktivity v rámci PreQual mají dodatečný
podpůrný efekt, zejména v Linzi, kde byly zkušenosti MAIZ s touto certifikací zcela
pozitivní. To lze přisoudit (mezi)národní síti a skutečnosti, že aktivity byly zaváděny na
dlouhodobé bázi.
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5. Zprávy partnerských organizací
Následující zprávy o jednotlivých zemích byly dány dohromady příslušnými partnery a odráží
jejich subjektivní zkušenosti v rámci implementace projektu PreQual..

5.1 Kurz PreQual v Rakousku – Maiz
V posledních letech probíhala v rámci Evropy diskuse nejen na témata demografie ale i na
jednotné normy pro vzdělávání. Cílem bylo též dosáhnout přeshraniční mobility profesionálů
v tomto sektoru. Nedostatek péče a podpory vedl veřejnost a její zástupce v některých
západoevropeských zemí (např. Rakousko) k přímé a tvrdé diskusi.
Zatím nebylo dosaženo žádných výsledků. Veřejnost si začala uvědomovat, jak velkým
přínosem pro rodinný život je práce žen, zejména pokud jde o podporu, a jaký vliv má
narušení této práce pro společnost. V rámci diskuse byla probírána témata zaměstnávání
zdravotních sester a byl vznesen požadavek na povinné směrnice. Během diskuze se
jednoznačně ukázalo, jak konfliktní jsou situace a zacházení s personálem ve zdravotnictví.
Nehledě na to, že je to viděno jako nemorální a nežádoucí, zdravotnický personál je
využívaný skrz dvou-týdenní pracovní směny (neboli permanentní přítomnost a pohotovost v
bydlišti pacienta), rozhodnutí jsou stále činěna na bázi ekonomických důvodů – budou
zvolena ta řešení, která jsou nejméně drahá, navzdory ostatním kritériím.
Zájmy zaměstnavatelů jsou v popředí, a spolu s nimi také pojednání o ochraně a zabezpečení
– situace druhé strany v tomto pracovním statutu (který se čím dál tím častěji týká právě
migrantek) málokdy přitáhne jakýkoli zájem a pokud ano, tento zájem je pouze okrajový.
Proto se většinové společnosti zaměřují na řešení problému jak nabídnout potřebným
nejmodernější a nejpřiměřenější formu péče, která v sobě má zahrnuty poslední poznatky
skutečnosti, a zároveň respektovat ekonomické faktory spolu s potřebou vysokých standardů
v pečovatelských systémech. Tímto jsou pracovníci pečovatelských služeb zavázáni k
obnovování dlouhodobých nerovností a dobře známých forem využívání. A proto dnes
prevence, podpora a péče o děti, nemocné, staré a postižené vyžaduje a znamená :
a) vysoké nároky na čas, včetně časté nutnosti práce přes čas
b) výrazně vysoké fyzické i psychické nasazení, až tlak
c) vysokou přizpůsobivost
d) neutálý trénink – a to jak podle vývoje situace uvnitř sektorů tak vývoje standardů a
dostupnosti zdrojů pro další trénink
e) vysloveně nízkou prestiž těchto profesí v rámci společnosti
f) tento druh práce je stále pokrýván téměř výhradně ženami a v rámci skupiny žen
začíná být patrná vzrůstající tendence zaměstnávat právě migrantky a příslušnice menšin.
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Vzrůstající poptávka po zdravotnickém a pečovatelském personálu spolu s ekonomickým
propadem – a to jak regionálně, tak globálně – vedla na celém světě též k pohybu migrantů
do ekonomicky vyspělejších zemí s levnými pečovatelskými aktivitami na jedné straně ale
také tam, kde konzumenti služeb cítí výhodné možnosti služeb a bydlení.
Existuje například systém Arlieho Hochschilda, zvaný „pečující řetězce“, jehož podstatou je
nabídka migrujícím ženám z chudších zemí aby pečovaly v bohatých zemích o staré
příbuzné, kteří žijí osamoceně ve svých domovech. Tato pečovatelská síť je již globálně
propojena.
Je zkrátka třeba vzít při hledání řešení v úvahu nově se objevující formy globálních změn
a vyvinout takové přístupy, které budou fungovat nezávisle na národních a r egionálních
hranicích.

5.1.1 Kurzy PreQual
Kurzy PreQual
V Rakousku, zejména pak v Linci , jsou všechny projekty EU kofinancovány
Hornorakouskými fondy zdraví. Realizace kurzů PreQual byla započata v letech 2007,
2007/2008 a 2008/2009, takže maiz již získala zkušenosti s realizací již čtyř kurzů PraeQual.
Ve všech kurzech se zatím struktura dopoledních kurzů probíhajících od pondělí do pátku
ukázala jako relativně úspěšná. V tomto časovém uspořádání trvaly kurzy v rozmezí od 4 do 5
a půl měsíců.
Vzhledem k tomu, že současný vývoj trhu práce neponechává prostor pro migranty trávit
jejich již tak omezený čas na čtyř a půl měsíčním kurzu, rozhodli jsme se v dalším rozvoji
koncepce postupovat tak, aby bylo možné poskytovat ženám se zájmem o kurz vzdělání s
určitou vnitřní diferenciací v rámci působnosti centra.
Našim cílem bylo dosažení souladu s velmi různorodými orientacemi účastnic s ohledem na
jejich původ, předchozí znalosti, informační a vzdělávací potřeby. Pocítili jsme silnou
poptávku po informacích a osobním poradenství a otázek týkajících se zdravotního systému
obecně a zejména popisu práce a vzdělávání. To by mělo být rozhodně bráno v úvahu
“Competence Centrem”.[ssb1]
Současně jsme během kurzů vytrvávali v inteznivním úsilí při hledání finanční finanční
podpory pro účastnice.
Jako autonomní organizace má Maiz stálý kontakt s migrujícími ženami, a proto může
rozvíjet a realizovat vzdělávací programy spolu s cílovou skupinou a v souladu s jejich
potřebami.

Implementace kurzu PreQual
Vzhledem k tomu, že Maiz je sebe-organizující sdružení, má silné spojení s širokou škálu
možných účastníků z cílové skupiny. To poskytuje přidanou hodnotu pro účastníky kurzu,
protože při kurzu jim poskytuje snadný přístup k široké škále nízkoprahových činností a
služeb v Maiz, včetně právního, sociálního a rodinného poradenství, účasti na svých dalších
vzdělávacích a kulturních programech a projektech, podpoře a příležitosti pro vytváření sítí a
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pro výměnu zkušeností s odborníky s migračním zázemím, atd. Tímto způsobem se Maiz
podařilo bohatě naplnit zadání pomoci při problémech a řešení složitých otázek týkajících se
každodenního života a práce migrujících žen.
Lektoři: každý kurz probíhal pod dohledem kvalifikovaných a zkušených trenérů s odbornými
znalostmi a zkušenostmi z kurzů ošetřovatelství, školení pro práci se seniory, komunikace a
odborné přípravy žádosti o zaměstnání, počítačových dovedností a výuky němčiny jako
cizího nebo druhého jazyka. Mnoho z lektorů má navíc i zkušenosti života migranta z “první
ruky”. Další odborníci z migračního prostředí či bez se připojili aby vyučovali specifická
témata jako je právo, advokacie skupin, systém zdravotní péče v Rakousku atd.
Výsledky kurzů a sebehodnocení rovněž potvrzují, že kromě poskytnutí příležitosti dozvědět
se konkrétní informce v dané oblasti zájmu, odpovídají obsah a metody kurzů skutečně
každodenním reálným problémům jeho účastníků. Tento na cíl orientovaný způsob realizace
kurzu je nejlépe vidět na příkladu krátkodobých stáží, které jsou pro jejich účastnice dobře
připraveny - témata a výběr účastnic jsou předem vzájemně dohodnuty.

Certifikace
Vzdělávací programy v oblasti zdravotnictví, pečovatelství a ošetřovatelství jsou právně
regulovány. V důsledku toho existují velmi velká omezení naší schopnosti zajistit uznávání
kvalifikací na regionální a mezinárodní úrovni. Je prakticky nemožné nebo mimořádně
obtížné, získat pro pilotní kurzy jako je tento, formální uznání jako předkvalifikaci pro vstup
do dalších vzdělávacích programů.
Proto je jedním z hlavních zaměření tohoto programu vzít v úvahu požadavky a nároky
současných formálních certifikačních programů prostřednictvím výměny informací,
vytvořením spolupráce a otevřenými rozhovory s různými vzdělávacími institucemi. Kromě
rozšiřování informace o jedinečné povaze tohoto konkrétního vzdělávacího programu je
naším dlouhodobým cílem oficiální schválení programu PreQual.
Slavnostní certifikace hraje důležitou roli nejen pro účastnice, které úspěšně absolvovaly kurz
poskytující podklady pro jejich konkrétní kvalifikaci, ale také umocňuje výrazně inovativní
charakter a mezinárodní rozměr projektu.
V kontextu udělování certifikátu je možné zprostředkovat dokument o absolvování
prekvalifikace, jež je důležitý pro případné pokračování v konvenčních vzdělávacích kurzech.
I tento fakt posiloval naše snahy o uznání tohoto speciálního vzdělávacího programu v oblasti
zdravotnického pečovatelského odvětví, které by doplňovalo již další, formálně uznané kurzy
realizovaneé Maiz.

Proces vývoje
Maiz se jako autonomní organizace (jejímiž členy jsou též migrantky) pro migranty zaměřuje
především na jejich potřeby – tedy na potřeby účastnic kurzů tak, jak byly popsáno výše.
Proto měly všechny další kurzy stejný obsah a strukturu, jaké byly vytvořeny pro kurz pilotní.
První dva kurzy probíhaly v období od ledna do června, od pondělí do pátku čtyři hodiny
denně. Vzhledem k tomu, že pravidelný termín pro podávání žádostí pro vzdělávání v oblasti
zdravotnictví a péče je uzavírán brzy na jaře, a Maiz chce zajistit kariérní orientace
jednotlivých žen ještě před tímto okamžikem, jsme se začátek třetího kurzu rozhodli
naplánovat na listopad. Účastnice tak získaly dostatek času pro podání svých žádostí.
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Každý PreQual kurz je doprovázen procesem sebehodnocení, jehož výsledek následně
ovlivňuje podobu jazykových výukových modulů. Ty bývají diskutovány účastnicemi a
lektory kurzů. Z diskuse vyplývá, že jazykové kurzy by měly obsahovat nejen odbornou
terminologii a trénink komunikace, ale též další aspekty jako je gramatika, pravopis, fonetika,
syntaxe a schopnost vytváření a práce s nejrůznějšími texty a zprávami.
S výsledky sebehodnocení je též spojeno uvědomění si určitých omezení a nedostatků výrazu
“interkulturní”. Soustředění se na slovo "kultura" odstraňuje další případné ovlivňující
faktory a dodává velmi povrchní význam a omezení ve vnímání, označení a konfrontaci s
"ostatními". V návaznosti na toto tvrzení a s ohledem na vzdělávací proces v oblasti migrace,
PreQual tým spolu se všemi instruktory revidoval osnovy a nahradil termín "z mezikulturní
perspektivy" termínem "začlenění sociálních struktur a významů slov jako je práce,
vzdělávání, migrace, třídy, pohlaví, atd. v různých částech světa".
V prvních třech kurzech PreQual trvala výuka čtyři hodiny denně, a kurz proto trval šest
měsíců. Současný vývoj na trhu práce však klade před přistěhovalce stále větší těžkosti a
omezení. To znamená, že zejména ženy jsou nuceny vykonávat jakoukoliv práci, která je k
dispozici, aby zajistily živobytí své a svých rodin. V důsledku toho se stává pro ženy
obtížnější nadále navštěvovat vzdělávací kurzy v jejich plném rozsahu a často docházelo k
tomu, že některá z žen musela z časových důvodů kurz ukončit, aby mohla docházet do
zaměstnání. Chtěli jsme na odstranění tohoto problému pracovat, a proto jsme se rozhodli
zvýšit počet vyučovacích hodin denně na šest, což snížilo dobu trvání kurzu na čtyři a půl
měsíce. Musíme však zmínit, že jsme poté získali zpětnou vazbu od účastníc v tom smyslu, že
by daly přednost delším kurzům, protože intenzita a různorodost informací, které se učí, na ně
klade obrovský tlak na jejich zpracování. V dalším běhu kurzů tedy budeme plánovat výuku
na pět vyučovacích jednotek denně.
Vedle již zmíněných měnících se požadavků, jsme také v Maiz zaznamenali, že této
příležitosti využívá více mladých lidí. Jedním z možných důvodů jsou neustále se zhoršující
pracovní perspektivy pro mládež. Dá se říci, že všechny kurzy, díky svým metodám výuky a
sebehodnocení byly úspěšné pro všechny účastnice, bez ohledu na jejich výchozí situaci a
složení, a bez ohledu na kritéria, která se pro měření úspěchu používala.

Doprovodná opatření
V průběhu realizace projektu napomohly všechny související činnosti a kontakty k vytvoření
a rozšíření síťe spolupráce a kompetenčního centra v oblasti péče a migrace. S pomocí tohoto
zařízení jsme schopni intenzivně pracovat s migranty, kteří pracují nebo se ucházejí o práci v
daných oblastech a také jim poskytnout prostor pro podporu výměny informací a zkušeností a
vzájemnou podporu účastnic. Současně poskytujeme poradenství ženám, zejména v oblastech
vzdělávacích možností a podmínek pro vstup do standardních vzdělávacích programů. Mnohé
z nich se zapíší přímo do vzdělávacích programů a jiné zvolí PreQual kurz.
Každému kurzu PreQual předchází informativní akce, na které jsou ženám, které o kurz mají
zájem, poskytnuty detaily o kurzu, požadavky a podmínky pro přijetí. Ženy též získají vhled
do pracovních možností, které získají úspěšným absolvováním kurzu. Následují osobní
pohovory, které s potenciálními účastnicemi vedou lektoři kurzů. Všem ženám, které tyto
požadavky pro přijetí do kurzu nesplní, nebo které o kurz ztratí zájem, je následně poskytnuto
poradenství při vyhledávání alternativních možností.
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Teoretické a praktické vzdělávací moduly
1. úvod do zdravotnické a sociální péče se zameřením na sociální struktury a kategorie
související s otázkami práce, péče, migrace, třídy, genderu atd. V různých částech světa
(120 učebních jednotek)
Hlavní pritoritou je předávání informací o pečovatelském a ošetřovateském odvětví
(struktura, profesní dráha, vzdělávání) včetně osobní orientace. To se ukázalo jako nezbytné
nejen z našich předchozích zkušeností ale též z výzkumů mezi mládeží: ženy, které přijdou do
Rakouska, stejně jako mladé dívky, z přistěhovaleckého prostředí které v Rakousku vyrostly,
nemají (zatím) možnost se seznámit s tím, co je rakouskou většinou vnímáno jako "to, co je
považováno za samozřejmost" vzhledem k “socializaci” v oblasti zdravotnických zařízení, při
posuzování kariéry a při výběru škol a vzdělávání. V důsledku toho musí být schopny
zvládnout základní stávající podmínky v procesu rozhodování o své kariéře i bez znalostí
nebo zkušeností. To je navíc dále komplikováno ve vzdělávácím procesu, kde kromě
vzrůstajících nároků na osvojení druhého či dokonce třetího jazyka přichází nutnost překonat
své vlastní zkušenosti, strutury a pravidla.
2. osobní orientace na zaměstnání v oblasti zdravotnické a sociální péče zahrnující
transkulturní, politické, ekonomické a genderově zaměřené aspekty (130 učebních
jednotek)
K vývoji v této oblasti dochází zejména zapojením znalostí o tzv. mezisektorovosti(
“intersectionality”), která daleko přesahuje termín interkulturalita. Je třeba vyvíjet strategie
pro vyrovnání se s rasismem, sexismem a dalšími formami diskriminace na úrovni
každodenní či obecně zakořeněné. Jazykové dovednosti a orientace na hledání nového
zaměstnání jsou začleněny v obecnějších podmínkách místního trhu práce. Účastnicím je
poskytována podpora a supervize v procesu kariérové orientace a hledání zaměstnání s
ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti.
3. Zlepšování jazykových a komunikačních dovedností, modely vzdělávání profesionálů
ve zdravotnictví, pečovatelství a pomáhajících profesích (200 učebních jednotek)
Pro naší cílovou skupinu je Němčina druhým či třetím jazykem. Bereme-li toto v úvahu,
zejména při metodologické přípravě kurzu, zvýší se tak šance, že ženy v rámci kurzu získají
jistotu v oblasti psaných i ústních formách německého jazyka. Didaktický koncept založený
na respektu k lidem a jejich dosavadním vzorcům a strukturám mluvy během procesu učení
zajistí osvojení všech prvků, které je třeba se naučit a sloučit v strukturu nového jazyka.To
následně zvýší dostupnost znalosti jazyka.
Vzhledem k tomu, že učení jazyka zahrnuje vytváření nových asociací, významů slov a jejich
konstrukce, stejně jako rekonstrukci skutečnosti, pomůže znalost těchto aspektů ve výuce a
učení každému jednotlivci v mnoha ohledech. Na jedné straně podporuje jednotlivce v řešení
vlastní životní reality, a na druhé straně posiluje účinky vzdělávacího procesu ve vztahu k
jazykové dovednosti. Tento způsob podpory konfrontace s příčinou problémů je klíčovou
součástí našeho “posilovacího” procesu.
Jazyk vnímáme nejen jako základní komunikační nástroj, ale také jako nástroj konstrukce a
rekonstrukce reality. Proto věnujeme velkou pozornost jazyku, který používají ženy. Jazyk
podporuje sebevědomí a vyjadřuje obsah, jímž je bytí součástí komplexního zázemí,
obsahujícího motivaci, vzájemné vztahy a stanovené cíle.
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4. Informační a komunikační technologie (50 učebních jednotek).
Socio-politická hlediska v informačních a komunikačních technologiích, získání poznatků o
funkci zařízení a počítačů, základní znalosti v kancelářských programech, internet, ochrana
osobních údajů. V této části kurzu účastnice získají osvědčení o způsobilosti.
5. Krátkodobé stáže, exkurze and supervize (148 učebních jednotek).
Zacílení kurzu na každodenní realitu zajišťuje výměna informací s a mezi experty na poli
zdravotnické a sociální péče a geriatrie, zástupci sociální oblasti, poskytovateli
péčovatelských a ošetřovatelských služeb, reprezentanty odborových organizací,
pečovatelských institucí pro ženy a dalších. Velmi důležité jsou také exkurze do vzdělávacích
a pečovatelských institucí, přednášky odborníků, stáže účastnic a mnoho dalších aktivit. To
vše vede k přímému kontaktu a výměně mezi ženami z řad přistěhovalců, které usilují o práci
v oblasti pečovatelství, stejně jako kontaktu s vedoucími pracovníky, spolupracovníky, a
pacienty, či spíše klienty vzdělávacích a pečovateských institucí.
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Příklady a ukázky z uskutečnění kurzu
Detailní prezentace všech konkrétních učebních jednotek není v této brožuře možná a ani by
nebyla relevantní. Následující příklady by měly poskytnout malý vhled do naší praktické
práce.

Příprava a dokumentace lektorů

Shromažďování argumentů pro zájem o zaměstnání
Důležité body v rámcových podmínkách (dohody, denní události):
Během předchozích cvičení v kompetencích, důležitých pro pracovní pohovor, bylo pro
účastnice složité přesně zformulovat, proč se ucházejí o zaměstnání v daném sektoru a které
osobnostní charakteristiky je pro výkon této práce kvalifikují.
Výukové a vzdělávací cíle
1. účastnice si prohloubí znalosti požadavků na vzdělávní a zaměstnávání v sektoru
zdravotnických a sociálních služeb.
2. účastnice si zvnitřní tyto charakteristiky a požadavky potřebné pro práci v daném sektoru
a naučí se přesně formulovat tyto své argumenty v situaci pracovního pohovoru.
Plánovaná realizace (Náčrt metodického postupu)
Úvod – navazuje na předchozí část (nácvik chování a jednání v situaci pohovoru – práce ve
dvojicích)
Rozšiřování pole nezbytných dovedností a vědomostí (probíhá též v němčině) v oblasti
souvisejích pojmů a jejich významů.
Shromažďování argumentů a osobnostních předpokladů a jejich přeformulování v takový
text, který by mohl být použit u pracovního pohovoru.
Plánované metody práce a spolupráce: (hromadná výuka, skupinová práce, práce ve
dvojicích, individuální práce)
Rozdělení na skupiny po 2 až 3 osobách
Individuální práce a nácvik rozhodovacího procesu v rámci těchto malých skupin
Prezentace v týmu
Pracovní materiály (media)
Flip Chart
Plánované alternativy témat či plánu implementace
Implementace a reflexe
Osobní hodnocení konzistence fáze „přípravy a implementace“
Účastnice měly problémy s řešením některých úkolů v práci s textem (Je opravdu těžké
vysvětlit to náležitě)
Poté jsem tedy formulovala konkrétní otázky, na kterých měly dále pracovat.
1. O čem je daný text?
2. Obsahuje popis prací, které vykonává zdravotní sestra? V případě že ano, jakých?
3. Obsahuje popis požadavků, které jsou na tuto práci kladeny? Jakých?
POZNÁMKA: Popsané argumenty a osobnostní kvality, které jsme v rámci hodiny zmínily
jsme ponechaly na flip chartu, aby zůstaly k dispozici pro příští hodiny.
Všimla jsem si, že jedna účastnice při psaní vlastního textu používala tvary ženského rodu.
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Workshop: Moje schopnosti a já – známe se navzájem?
Obsah a cíle:
Část I – Identifikace a uvědomění si kompetencí, nadání, silných a slabých stránek
Tento workshop byl vytvořen na základě myšlenky Maiz, že „žádná lidská bytost není tabula
rasa“
V této části bylo velmi důležité zbavit se dojmu, že migranti musí v nové zemi začít žít úplně
nový život od základů, a naopak zdůraznit, že každý má své zkušenosti, na kterých může
stavět a o které se vždy může opřít.
Cvičení: nejprve jsme se soustředili na ústřední téma workshopu. Poté měli účastnice popsat,
co mohou samy identifikovat jako jejich osobní schopnosti a kompetence, silné a slabé
stránky atd.
Část II – Public relations: Jak se prezentuji navenek? Obsah a podoba mého CV.
Nejprve byl účastnicím představen základní princip maiz „sebeuvědomění a
sebeprosazování“..
Exercise: Cesta životem
Účastnice měly zdůraznit své schopnosti, kompetence a silné stránky tím, že výtvarně
ztvárnily místo kurzu ve svém životě. To následně též pomohla při tvorbě CV. Účastnice
měly zdůraznit své schopnosti, kompetence a silné stránky tím, že výtvarně ztvárnily místo
kurzu ve svém životě. To následně též pomohlo při tvorbě CV. Struktura a prezentace CV
byla poskytnuta účastnicím dopředu a výsledkem byla jejich vlastní prezentace „kreseb
života“. Dvě věci zde měly velký význam. Za prvé, že účastnice mohly vyprávět své příběhy
prostřednictvím vlastního výtvarného ztvárnění jejich života, protože se tak cítili bezpečněji
v pracovním pohovoru by tak mohly získat více jistoty, a za druhé, nikdo nedokáže říct
příběhy jejich životů a popsat své zkušenosti a schopnosti lépe než ony samy.
Část III – Vytváření sítí, jejich udržování a využívání
Cvičení: Hry s trojicí já – lidé – město
Účastnice měly za úkol napsat seznam rekreačních, vzdělávacích a dalších možností a poté
ho seřadit podle svých vlastních možností, aby se s ním cítily seznámeny. Jednotlivé
možnosti byly poté použity v diskusi o významu rozvoje, udržování a využívání sítí. Příklad:
Skrze kontakty získat informace o zaměstnání, kurzech a rekreačích možnostech. Mluvili
jsme také o izolaci, zaměřili jsme se na větu účastnice Anny Gavaldy: „jsme méně samy,
když jsme spolu“. Následovala diskuse na téma co můžeme prožít spolu v oblasti zkušeností,
uvědomění, sebeprosazování a participace.
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Elektronická vzdělávací platforma kurzu PreQual
Důležitou roli v implementaci kurzu hrál mangement - systém MOODLE. Na jeho základě
Maiz vytvořil elektronickou platformu kurzu PreQual. Lektoři, ale i účastnice samotné
k němu měly přístup. Elektronická platforma se ukázala býti velmi účinným nástrojem
v přenosu aktuálních informací, koordinaci obsahu kurzu, společném kladení a zodpovídání
otázek a návrhů na další témata, stejně jako ve vytváření atmosféry kurzů. Lektoři měli
přístup do části týkající se rozvrhu a mohli tak dopředu ohlašovat v případě potřeby změny
v kurzech. V každodenním reportu o o kurzech mohli lektoři popisovat témata a otázky
probírané v kurzu, či mohli vyjádřit vlastní, osobní dojmy z vývoje kurzu v části určené pro
komentáře. Účastnice na straně druhé mohly využít možnosti a stáhnout si pracovní
materiály, které do platformy proskytli lektoři jako možnost přípravy a dalšího obohacení
infromací. Nabídka této platformy byla též obohacena o forum novinek a aktuálního
přehledu dalších témat, jež budou v kurzech probírána.

Interview Maiz s Karin Ugliyai,
-Lektorka PreQual kurzů se zkušenostmi v oblasti zdravotnictví a ošetřovatelství
Karin, jste lektorkou těchto kurzů od jejich založení. Jaké jsou Vaše zkušenosti z této čtyřleté
práce?
Nejzajímavějším zážitkem bylo setkání s mnoha různými a proměnlivými kulturami a
ženami z různých prostředí. V prvním kurzu bylo přibližně 13 žen. V druhém roce projektu
jsem vyučovala 3 dny v týdnu. Tam již docházelo více žen, myslím, že okolo 18ti. Během
třetího kurzu probíhala moje výuka jen jeden den v týdnu, ve čtvrtém, zatím posledním kurzu
jsem také vyučovala jeden den, občas dva dny v týdnu, ale tentokrát byla skupina žen velmi
malá. Měli jsme na programu i návštěvy domů pro seniory a praktické exkurze
v nemocnicích.
Můžete detailně popsat tento praktický aspekt?
Obsahem kurzu byla též péče o tělo a různá konkrétní zdravotnická a pečovatelská opatření.
Tato témata jsem účastnicím přibližovala s pomocí figuríny, na které si mohly jednotlivé
kroky trénovat. Bylo vždy velmi zajímavé sledovat, s čím se ženy vracely ze svých
praktických stáží – vždy jsme společně diskutovali zkušenosti, které získaly a psaly jsme o
tom zprávy. Všeobecně se dá říci, že jejich zkušenosti byli pozitivní, kromě asi jednoho nebo
dvou nepříjemných incidentů. To se většinou týkalo jejich postavení migrantek, diskriminace
či projevů rasismu.
Kterými tématy jste se v kurzu zabývala?
Začínaly jsme anatomií a lidským organismem, což jsou témata bez jejichž osvojení bychom
nemohly pokročit. Pak jsme se přesunuly do oblasti pečovatelství a probíraly jsme různá
pečovatelská opatření a metody.
Absolvovaly jsme mnoho exkurzí, jež byly vždy tématicky spojeny s tím, co jsme probíraly.
Propojení teorie a tématu lekce s praktickým aspektem ať už filmem či exkurzí mi vždy
usnadnilo práci – je snazší poté mluvit v hodinách o čisté teorii..
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Vždy jsem se snažila aktivně zapojit ženy do výuky. Například při tématu „mytí“ jsem se
ženy zeptala „co vás napadne, když slyšíte toto slovo“? Následovala diskuse a sepsání aktivit
a slov zmíněných účastnicemi. K tomu jsem přidala svoje vlastní myšlenky a zeptala jsem se,
který ze nápadů považují ženy za lepší. Vypořádaly jsme se tedy s tímto tématem společně a
formou diskuse. Musely jsme se samozřejmě také zabývat teorií a proto jsem vytvořila
několik sylabů. Samozřejmě s nimi nelze pracovat tak, že je ženám rozdáte se slovy „toto si
projděte doma“. To by nefungovalo, proto jsme vždy všechno probíraly v hodinách.
Vzděláním jste zdravotní sestra v geriatrii. Jaké výhody tedy z vašeho hlediska přináší kurz
PreQual svým účastnicím?
Vidím velkou výhodu v tom, že ženy vědí, do čeho jdou. Absolvují praktické stáže, takže pak
vědí, co taková práce obnáší. Jsou velmi dobře připraveny v oblasti odborné terminologie či
na proces hledání práce, ale i v oblasti rozhodovacího procesu.
Co se Vám přesně vybaví, když si vzpomenet na minulé čtyři roky?
To bude asi setkání partnerů v Řecku. Poznávávání projektových partnerů, výměna...To
považuji za velmi působivé. Bylo moc zajímavé mít možnost předat svoje zkušenosti dalším
lidem. Spolupráce s týmem projektu pro mne vždy byla velmi zajímavá a podnětná. Už teď
mi to schází. Během těchto čtyř let spolupráce s Maiz jsem se naučila mnoho nových věcí.
Děkuji za rozhovor.
Karin Uglyai je z Rumunska a do Rakouska imigrovala v roce 1990. Deset let pracovala v sektoru zdravotnictví
a geriatrie. Nyní si doplňuje vzdělání v oblasti psychiatrické péče.

Zprávy od účastnic kurzu

Exkurze do domova důchodců
Společně s lektorem jsme 13. listopadu absolvovali exkurzi do domova důchodců. Je to
velmi veliké zařízení, má 4 patra. Každá část má svůj název, například Duha, Jabloň,
Slunečnice nebo Motýl. Viděly jsme mnoho seniorů. Každé takové oddělení má svoji kuchyň
a společenskou místnost. Každý obyvatel domova má vlastní pokoj. Také je zde pokoj
s různými předměty, které lidé potřebují - prostěradla, polštáře, ručníky, přehozy, vložky
apod. Mají tu také obývací pokoj, kde mohou pohodlně trávit čas. V koupelně je k dispozici
zařízení, které má pomáhat seniorům při vstávání a jsou tu též speciálně upravené koupelny a
sprchové kouty.
V čem spočívá práce ošetřovatelek? Pomáhají starým lidem, pokud mají například problém
se vstáváním, stravováním, koupáním a oblékáním.
Jsem velmi ráda, že jsem tuto exkurzi absolvovala, protože jsem měla příležitost naučit se
mnoho nových věcí.
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Exkurze do Věže vědomostí
19. února jsme navštívily Věž vědomostí, kde právě probíhala výstava na téma národní
socialismus. Viděly jsme mnoho zajímavých videí, obrazů a nejrůznějších symbolů z doby
Adolfa Hitlera. Na jednom z plakátů bylo řečeno: Hitler vytvořil plán Linze. Toto mne
zaujalo a chtěla jsem se dozvědět více: Ptala jsem se, co si o tom myslí obyvatelé města. Poté
jsme potkaly muže, který nám vysvětlil mnoho o událostech z této doby. To bylo velice
zajímavé ale bohužel pro mne mě rozbolela hlava a nemohla jsem se příliš soustředit, ačkoliv
to, co říkal mne velmi zajímalo.
Po návštěvě této výstavy jsme šly ještě do knihovny, kde jsme se dozvěděly, jak vyhledávat
v katalogu a jak používat systém půjčování knih. Bylo to velmi praktické a všechny jsme za
tyto informace byly rády. Je skvělé, že se člověk prostřednictvím čtení knihy může dozvědět
něco hodnotného.

Komunikace s lidmi
Navštěvovala jsem kurz zdravotnické a sociální péče organizovaný Maiz. V rámci něho jsem
měla možnost potkat mnoho lidí, jelikož jsem absolvovala dvě praktické stáže. První se
odehrávala v AKH (všeobecná nemocnice) a druhá byla v nemocnici “Barmherzige
Schwestern” (nemocnice U milosrdných sester) v Linzi. Bylo to moc zajímavé a lidé, které
jsem potkala, byli velmi přátelští. Po dobu dvou týdnů jsem pracovala jako „učnice“v
nemocnici. Jednat s nejrůznějšími lidmi byla velmi dobrá zkušenost. Vidím, že opravdu není
lehké pracovat jako ošetřovatelka – potvrdilo se několi mých domněnek o tom, co všechno
může v praxi ošetřovatelku potkat. Ošetřovatelka musí být milá, trpělivá a aktivní.
Profese zdravotní sestry
Pacienti potřebují péči a ošetřovatelky jsou tu pro ně. Také skládají Hippokratovu přísahu.
Jejich prací je starat se o potřebné. Tato péče se může odehrávat jak v domácím prostředí, tak
v domově pro seniory. Aby mohla ošetřovatelka pomáhat starým osobám, musí být v první
řadě zdravá. Je to práce plná stresu a napětí jak pro tělo tak pro duši. Ale já osobně jsem si
jistá, že bych to zvládla a proto bych tuto práci ráda vykonávala. Bylo by to vítezství pro mě
i pro moji rodinu – bylo by to splnění mého snu. Ošetřovatelka musí být velmi opatrná při
podávání léků pacientům – podání léku v jiném než předepsaném množství by mohla být
fatální chyba. Pro tuto práci je velmi důležitá disciplína. Já osobně mám problémy
s němčinou. Tato práce vyžaduje přesnost, toleranci a sílu. Člověk musí být též otevřený a
upřímný. Budu pokračovat v učení se tak, abych si mohla splnit svůj sen a stát se
ošetřovatelkou.

Zpráva ze stáže
Informace z Domu pro seniory
V domově, který jsme navštívily je 103 lůžek a 95 obyvatel. V oddělení, ve kterém jsem
pracovala já je 20 lůžek Dohromady zde pracuje 9 lidí, registrovaná ošetřovatelka, pět sester
s geriatrickou specializací, jedna žena, která má kontrakt jen na dva roky, lektor, a další.
Všichni zde pracují na směny s výjimkou zaměstnance, který zde vykonává náhradní
vojenskou službu. Někteří z nich pracují tři dny v týdnu, 10 hodiny denně a někteří pracují
každý den. Osoba, která zde vykonává vojenskou službu, pracuje od pondělí do pátku, 40
hodin týdně.
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Informace z mé stáže
Od pondělí do čtvrtka jsem pracovala každý den od 8:00 do 17:00 s půlhodinovou
přestávkou. V pátek jsem pracovala od 8:00 do 14:00 bez pauzy se třemi geriatrickými
sestrami. Jeden obyvatel v mém oddělení byl upoután na lůžko, 6 obyvatel se pohybuje na
invalidním vozíku. Nemohou vstávat, koupat se a oblékat se sami atd. Chodila jsem na
procházky s obyvateli domu, dávala jim jídlo a léky, povídala si s ními, česala jim vlasy,
myla obličej a pomáhala jim s aplikací mastí.
Mé osobní pozorování
Muž vykonávající vojenskou službu pracoval převážně v kuchyni, registrovaná ošetřovatelka
byla zodpovědná za předepisování léků a lékařskou dokumentaci ale čas od času pomáhala
též s ostatními pracemi. Geriatrické sestry byly kromě uklízení zodpovědné za všechno
ostatní, například stlaní postelí, umývání, dostatečný pohyb obyvatelů, jejich oblékání,
ukládání, česání, krmení, administrativu, injekce a infuze.
Denní plán byl následující:
Od 7:00 do 11:00 se obyvatelé probouzeli, umývali, oblékali a snídali. Ošetřovatelky stlaly
postele.
Od 11:00 do 11:30 probíhala dokumentace: jak se obyvatelé cítí, jak se jim daří, jakou mají
náladu, co jedli atd.
Od 11:30 do 11:50 se připravoval oběd a rozdávaly se léky.
Od 11:50 do 12:00 se obědvalo.
Od 12:30 do 13:30 jsme doprovázely či přenášely některé obyvatele do postelí.
Od 13:00 do 14:00 probíhala opět dokumentace; kontrolovalo se, zda je vše v pořádku tak,
jak má být.
Od 14:00 do 14:30 jsme připravovali kávu se zákusky a roznášeli je.
Od 14:30 do 16:00 se obyvatelé domova dívali na televizi, hráli šachy, společně zpívali, dále
probíhalo měření tlaku i obsahu cukru v krvi. Ptali jsme se jich, co by rádi jedli zítra, chodili
na procházky atd.
Od 16:00 do 17:00 - večeře.
Od 17:00 do 18:00 – čištění zubů a ukládání do postele.
Od 18:00 do 07:00 – noční provoz.
Měla jsem možnost sledovat všechny aktivity a některé jsem si mohla i vyzkoušet – jako
stlaní postelí, podávání jídla a tablet, česání vlasů, mytí obličeje atd.
Jedné z obyvatel domu je 104 let. Vždycky, když má špatnou náladu kope a škrábe
geriatrické sestry, kterým pak občas teče i krev. Někdo jí tedy musí držet ruce například při
oblékání – je vždycky naštvaná a sestry, které ji oblékají, proklíná. Toto byla jedna
z nepříjemných a složitých součástí mé práce.
Můj osobní názor
Pečovatelská práce vyžaduje sílu a trpělivost. Bylo by asi lepší věnovat více času povídáním
a hrami s obyvateli domova. Nemám žádné negativní zkušenosti co se týče otázek migrace.
Všichni se ke mě chovali velmi hezky.
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Zpětná vazba
Od počátku naší práce v projektu PreQual jsme do jeho implementace a plánování obsahu
kurzů zahrnovali experty z nejrůznějších oblastí. Díky tomu bylo možné začít proces neustálé
vzájemné výměny, poskytování zpětné vazby a spolupráce v rámci kurzů. Zpětná vazba
z těchto oblastí (pečovatelství, zdravotnická a sociální péče) byla charakteristická
oceňováním a zaujetím pro naši práci, zejména pak oceněním obsahu a cílů kurzů PreQual.
Kromě jiného se toto ocenění projevilo příslibem kofinancování dalších PreQual kurzů
v Linzi Hornorakouským zdravotnickým fondem. Získali jsme také mnoho pozvání na
národní ale též mezinárodní výzkumné konference. Zahájili jsme také hlubší spolupráci se
zařízeními, poskytujícími sociální péči nejen v rovině nápomoci při vyhledávání
nejvhodnějších míst pro realizaci praktických stáží účastnic.
Nejdůležitější zpětnou vazbou však pro nás je ta od bývalých účastnic našich kurzů, které
opravdu popisují tento kurz jako velkou pomoc při jejich kariérním růstu a jsou již například
přijaty do dalších vzdělávacích programů. Zájem žen – migrantek v Horním Rakousku o účast
v našich kurzech stabilně vzrůstá navzdory jejich nelehkým ekonomickým situacím a
nedostatku volného času.
Díky procesu sebehodnocení vznikl prostor pro získávání zpětné vazby již během kurzů, což
nám umožňuje reagovat na přání a potřeby účastnic. Každá účastnice navíc během
absolvování kurzů pracuje na vlastní reflexi.
Mezinárodní výměna probíhající ve spolupráci s našimi partnery přinesla též důležitou
zpětnou vazbu. Při jednom ze společných setkání zástupkyně jedné partnerské organizace
popisovala průběh kurzů ve své organizaci s obrovským nadšením a energií. Ukazovala nám
též množství obrázku, fotografií a brožur.
Pro všechny kurzy PreQual platí, že se při jejich realizaci vytvoří silná komunita jeho
účastnic, které společně s lektory vytvoří ojedinělou atmosféru, klíčovou pro charakter kurzů.
Během formování této komunity se vytvoří prostor pro sdílení očekávání jeho účastnic i
trenérů, fungující na vzájemné spolupráci a dynamice situací. Tato dynamika zejména při
práci s „metodickými příručkami“ přenáší pozornost více na účastnice a jejich komunitu.
Lektoři tak často na vlastní kůži pocítí „revoluční sílu“ vzdělávání. Z intenzity této síly se dá
odvodit síla a dynamika vzdělávacího procesu.
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5.2 Kurz PreQual v České republice – SOFIA
5.2.1 Práce v oblasti zdravotnické a sociální péče v České
republice
V České republice je specifickým faktorem v oblasti přístupu k zaměstnanosti v sociálních
službách a zdravotnictví rozdělení této sféry služeb do 2 sektorů - sektoru zdravotnictví a
sociálních služeb. Oddělenost se týká zřizovatele, legislativního rámce a z toho vyplývajících
kvalifikačních předpokladů. Oblast sociálních služeb je řízena Ministerstvem práce a
sociálních věcí a oblast zdravotnictví spadá po Ministerstvo zdravotnictví. Zřizování a
poskytování sociálních služeb je upraveno Zákonem o sociálních službách, předpis.108/2006.
Sociální služby jsou poskytovány zčásti bez úhrady – tyto služby zahrnují sociální
poradenství, rehabilitaci, krizovou pomoc, služby rané péče a další. Druhou oblast sociálních
služeb představují pobytové služby - chráněné bydlení, domovy pro seniory, stacionáře,
rehabilitační pobyty. Tyto služby jsou poskytovány za úhradu, kterou si platí uživatelé
z příspěvku na péči.
Základním vstupním kvalifikačním předpokladem pro možnost nalezení pracovního uplatnění
v sektoru sociálních služeb je absolvování kurzu „Pracovníka v sociálních službách“
minimálním. v rozsahu 150 hod. Podmínkou pro přijetí do kvalifikačního kurzu je ukončené
střední vzdělání. Poskytovatelé sociálních služeb si akreditovaný vzdělávací kurz mohou
navýšit o specifickou problematiku pro práci s konkrétní klientelou. V současné době je
možné nalézt v nabídce vzdělávání i kurzy akreditované jako Kurz pracovníka v sociálních
službách s rozsahem 600hod. Možnosti uplatnění absolventů kurzu jsou v v rámci denních a
týdenních stacionářů, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory,
azylových domů, chráněného bydlení, osobní asistence, nízkoprahových center, sociálně –
rehabilitačních služeb, terapeutických dílen a dalších návazných služeb.
V těchto zařízeních nacházejí absolventky kurzu možnost pracovního uplatnění při pomoci při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygienu, poskytují osobní asistenci,
doprovody, zajišťují nácvik dovedností a rozvoj soběstačnosti, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při jednání s úřady apod.
V sektoru zdravotnictví je základním vstupním předpokladem pro možnost pracovního
uplatnění kurz „Všeobecný sanitář“ Odbornou přípravu definuje zákon č. 96/2004 Sb. o
podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání. Předpokladem pro přijetí do kurzu je ukončené základní vzdělání. Absolventi kurzu
všeobecný sanitář mohou nalézt pracovní uplatnění v rámci různých typů zdravotnických
zařízení, jako jsou nemocnice, polikliniky, léčebny, lázeňská a další zdravotnická zařízení.
Obsahovou náplň jejich působení v těchto zařízeních tvoří pomoc při hygienické a
ošetřovatelské péči, příprava a uchovávání jídla, manipulace s biologickým materiálem,
desinfekce, doprovody a přeprava pacientů na vyšetření a další úkony. Návazně jsou
k dispozici kvalifikační kurzy s vyšším odborným kreditem a navýšeným počtem hodin
opravňujících ke kvalifikovanějšímu uplatnění v rámci ošetřovatelské péče bez nutnosti získat
odborné vzdělání na Vyšší odborné zdravotnické škole.
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Jedná se např. o kvalifikaci zdravotnického asistenta, zubní instrumentářky, ošetřovatele a
další kvalifikace specifického určení jako např. desinfektor či masér. V souhrnu lze
charakterizovat vstupní podmínky do sektoru zdravotnictví na pozici všeobecného sanitáře
jako méně náročné z hlediska předchozího vzdělání a následné pracovního uplatnění se jeví
jako užší z hlediska možností další profilace vycházející z praxe bez absolvování navazujících
kvalifikačních kurzů.

5.2.2 Kurz PreQual
Zázemí provádějící organizace
Organizace SOFIA, občanské sdružení pro dialog byla založena v roce 2004 jako reakce na
poptávku žen po prostoru ke sdílení, po aktivitách osobnostního rozvoje, vzdělávacích
aktivitách a poradenství. Poptávka směřovala k bezpečnému rámci zkoumání a
pojmenovávání možností dialogu mezi různými skupinami žen a možnostech vlastního zdroje
neinstitucionální pomoci v ženské komunitě, aktivizaci principu svépomoci a vlastních
kompetencí žen.
Ženy mají přirozenou tendenci ke sdílení, vzájemné podpoře a pomoci. Na základě našich
zkušeností víme, že účast ve skupině či společenství žen je sama o sobě posilující a
terapeutická.
Od svého založení SOFIA participovala na projektech jiných organizací v oblasti gender a
multikulturality formou dobrovolnické práce nebo na bázi projektového partnerství. Průběžně
realizujeme program ABSOLVO – přednášková činnost a sebezkušenostní zážitkové
workshopy pro ženy v oblasti osobnostního rozvoje.
V roce 2007 jsme se podílely na realizaci projektu Na rovinu!. Jako partnerská organizace
jsme odpovídaly za přípravu koncepce, realizaci a zpracování výstupů strukturovaného
skupinového programu pro ženy – migrantky a pro ženy z majority. Součástí byly facilitované
diskuze a sebezkušenostní zážitkové workshopy z tohoto okruhu témat: ženská hnutí, rodina,
partnerství, veřejná angažovanost a spiritualita. Výstupem je metodická publikace
INTEGRACE V KULTURNĚ PESTRÉ SKUPINĚ TADY A TEĎ.
Na základě aktivit (poradenství, vzdělávání, osvěta, psychoterapie a komunitní aktivity) a
zkušeností jsme vytvořily strategii symbolizovanou zkratkou CET:
• Central European Time – for women
• Center for Education and psychoTherapy
• Counselling – Education – psychoTherapy
Cílem organizace je probouzet a kultivovat mezigenerační, mezikulturní a genderový dialog.
• Charakteristické životní fáze žen, jiné kultury, různé oblasti profesní orientace, odlišné
rodinné zázemí, specifické sociální podmínky, individuální rytmy každodenního života,
jedinečné nastavení osobnostního růstu …
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• Ochota naslouchat, odvaha podělit se o své zážitky, schopnost přijímat náhledy druhých,
radost ze sdílení životních příběhů …
• Hledání podobností, zkoumání odlišností, upevňování individualit

Příprava na realizaci PreQual Steps
Projektový tým
K realizaci projektu jsme přistoupily v září roku 2008. Převzaly jsme partnerskou účast po
organizaci, která od projektu odstoupila. Tím jsme se zavázaly naplnit cíle projektu a
realizovat veškeré aktivity, včetně závazku kofinancování v polovině času. Tato skutečnost
ovlivnila i průběh projektu v ČR a naše priority, kterými se stala především efektivita a
úspěšná realizace kurzu
Projekt jsme realizovaly ve spolupráci s širším týmem (členky občanského sdružení Berkat,
externí členové a odborníci z dalších spolupracujících organizací). Tým se scházel na
pravidelných poradách a průběžně komunikoval v rámci společného mailing listu.
Networking, PR
Od počátku jsme se zaměřily na oslovování případných strategických partnerů ve sféře NnO,
vzdělávacích, zdravotních a sociálních institucí, legislativy. Součástí jednání byla informace
o projektu, diskuze o možné formě spolupráce – naplnění kurzu, vytvoření lektorského týmu
a přizvání k účasti na adaptaci osnov PreQual Steps kurzu. V průběhu networkingu vznikla
myšlenka vytvoření Fora partnerů projektu, tedy platformy pro širokospektrou výměnu
názorů na optimální praxi, sdílení informací o zkušenostech z průběhu projektu a podobně.
Informační leták se základními informacemi o projektu jsme v elektronické i tištěné formě
distribuovaly do všech relevantních organizací. Účastnily jsme se konferencí v oblasti gender
a multikulturality. V rámci osobních rozhovorů a kontaktů jsme projekt průběžně
propagovaly. Vydaly jsme dvě tiskové zprávy a jeden rozhovor, pojednávající o projektu
Prequal Steps a jeho provedení v ČR.
Adaptace osnov
V přípravné fázi jsme realizovaly tři setkání s odbornou veřejností - kreativní workshopy pro
adaptaci původních osnov pro potřeby migrantek v kontextu ČR.
1. workshop byl zaměřen na zkušenosti zástupců NnO,
2. workshop byl zaměřen na možnosti legislativy
3. workshop byl zaměřen na pohled zástupců odborných a vzdělávacích organizací.
Cíle PreQual Steps kurzu se setkaly s kladným přijetím a účastníci workshopů ochotně
přispěli k adaptaci osnov svými zkušenostmi, někteří se stali součástí lektorského týmu kurzu.
Setkaly jsme se ovšem také s nedůvěrou k možnostem realizace ve zkráceném čase, zejména
však s nedůvěrou k možnosti zajistit dofinancování. Všech workshopů se účastnily
zástupkyně migrantek. Nakonec to byly právě migrantky, které svou chutí a důvěrou hrály
klíčovou roli v prosazení a uskutečnění projektu.
Adaptace osnov se účastnili zástupkyně a zástupci organizací z oblasti zdravotnictví,
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sociálních služeb, gender, vzdělávání, migrace a zástupci státní správy.
Kromě přímé účasti na kreativních workshopech jsme adaptaci osnov a celý kontext projektu
individuálně konzultovaly s jednotlivými odborníky.
Lektorský tým
V rámci aktivity networking jsme navazovaly kontakty s potencionálními lektory. Pro
zájemce jsme před zahájením PreQual Steps kurzu realizovaly pracovní workshop, kde jsme
diskutovaly o zkušenostech jednotlivých lektorů s danou cílovou skupinou, o metodických
postupech, cílech a možných výstupech kurzu, časovém rámci a možnostech vzájemné
propojenosti jednotlivých bloků. Věnovaly jsme se adaptovaným osnovám a vytvořily
skupiny pro jednotlivé bloky. Domluvily jsme si způsob komunikace mezi lektory, mezi
lektory a projektovým týmem. Pro tyto účely jsme vytvořily interaktivní webové stránky.
Lektorský tým byl genderově, kulturně, profesně i generačně pestrý.

Cílová skupina
Oslovení zájemkyň
Přestože jsme měly pro přípravu zahájení kurzu zkrácený prostor, podařilo se nám díky
zahrnutí jedné aktivní migrantky do realizačního týmu vytvořit mezi potenciálními adeptkami
do kurzu překvapivě velký zájem.
Pro oslovení migrantek jsme vytipovaly též ženy z databáze SOFIA a spolupracujících
organizací. Vytvořily jsme leták pro migranty v dvojjazyčné verzi – český a ruský jazyk, který
jsme elektronicky distribuovaly do relevantních organizací a na webové portály.
Zájemkyně a další vytipované ženy jsme před samotným zahájením kurzu pozvaly na úvodní
setkání, kde jsme se představily jako organizace, představily jsme cíle a filosofii projektu a
obsah kurzu. Zejména jsme diskutovaly o potřebách účastnic, možnostech tohoto projektu,
kontextu v ČR, rovněž tak o podmínkách a charakteru účasti v kurzu. Výstupy z této diskuze
byly zahrnuty do adaptace osnov PreQual Steps kurzu.
Vstupní motivační pohovory
S každou účastnicí jsme vyplnily vstupní dotazník s ujištěním o dobrovolnosti a etickém
zacházení se získanými informacemi. Zájemkyně byly informované o plánovaném průběhu
kurzu, podmínkách účasti a metodách výuky. Všechny účastnice podepsaly písemný kontrakt,
ve kterém se obě strany zavázaly k dodržení domluvených podmínek. Podoba kontraktu byla
probrána též jednotlivými účastnicemi kurzu.
Účastnice PreQual kurzu
Písemný kontrakt podepsalo 19 žen – migrantek národností Rusko, Ukrajina, Bělorusko.
Vzdělání účastnic je různorodé, většinou vysokoškolské a to jak humanitního tak i
technického směru. V zemích původu pracovaly ve svém oboru, zde v ČR pokud jsou
zaměstnané tak převážně v úklidu a podobně.
Kurz ukončilo 14 migrantek, 2 ukončily předčasně z důvodu zaměstnání, 3 z důvodu
odcestování. Celkem ženy kurz zvládaly dobře, i když byl pro některé časové náročný. Kurz
zvládly také ženy, které se v ČR nacházely krátkou dobu, do 6 měsíců. Proto většina účastníc
ocenila zahájeni kurzu češtinou a také propojení českého jazyka a ostatních bloků během
celého kurzu. Měly možnost konzultací s učitelkou k věcem, kterým nerozuměly během
přednášek.
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Během exkurzí a praxe se některým ženám podařilo navázat kontakt na pracovišti a
v budoucnu najít uplatněni v tomto oboru. Problém se vyskytl u těch žen, které nemají trvalý
pobyt na území ČR.

Obsah kurzu
Osnovy kurzu jsme rozdělily do bloků::
a) Odborný blok:
(150 hod.akreditovaného kurzu „Pracovník v soc.službách“ + 52 hod. exkurze, supervize
praxe nad rámec akreditovaného vzdělání + 40hod. praxe dle zájmu účastníc )
Akreditované vzdělání „Kurz pracovníka v sociálních službách pro osoby s tělesným a
kombinovaným postižením“ zahrnující: standardy kvality sociálních služeb, etiku, rozvoj
komunikačních dovedností s lidmi s postižením, seznámení s typy zdravotního postižení,
metody alternativní komunikace, základy psychologie, psychopatologie, somatologie,
prevenci vzniku závislosti osob na sociální službě, první pomoc, nácvik soběstačnosti u lidí
postižením, metody sociální práce, prevenci týrání a zneužíván, krizovou intervenci.
Součástí bloku byly exkurze, stáže a supervize. V této souvislosti jsme navázaly spolupráci
s lektory občanského sdružením Asistence o.s. při zajištění akreditace pro realizaci kurzu a
Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou Jabok ohledně možností
participace na jejich garantovaných pracovištích.
b) Jazykový blok (180 hodin):
Tento blok byl propojen s ostatními bloky. Obsahoval jazykové vzdělání po stránce mluvnice
i fonetiky, seznámení se s kulturním, historickým i společenským kontextem života v ČR,
rozvoj konverzační stránky jazyka a odbornou češtinu. V souvislosti s orientačním testováním
jazykové úrovně účastnic jsme započali výuky na mírně až středně pokročilé úrovni.Blok byl
realizován ve spolupráci s jazykovou školou Alter-nativ.
c) Blok osobnostního rozvoje a multikulturality ( 118hod.)
Komunikace a konflikt management, vyjednávání,verbální a neverbální komunikace ,
prevence diskriminace a rasismu, kulturní odlišnosti v přístupu k pečovatelství, genderové a
kulturní stereotypy, porovnání fungování systému sociálních služeb v zemi původu a v ČR,
seznámení se sítí sociálních služeb a možnostmi profesního uplatnění v rámci této sítě,
orientaci na vytvoření vlastní perspektivy v oblasti vzdělávaní, seznámení se s významnými
ženami české kultury (gender problematika). Blok osobnostního rozvoje a multikulturality byl
realizovaný formou sebezkušenostních zážitkových workshopů.
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d) Blok sociálně – právní a pracovní právo ( 56 hod.)
Právní oblast v kontextu migrace, pracovní povolení, zelené karty, povolení k pobytu, sociální
dávky, aktivní skupinové hledání řešení situací vyplývajících ze zkušenosti účastnic s
jednáním s úřady v ČR. V rámci pracovně – právních témat se účastnice seznamovaly
s problematikou pracovní inzerce, přípravou životopisu a motivačního dopisu, přípravou na
pohovor zaměstnavatele, pracovními smlouvami, zákoníkem práce.
e) blok IT technologii ( 64 hod.)
Word, Excel, Powerpoint, internet, seznámení s technickou stránkou PC. Tento blok byl
realizovaný ve spolupráci s vyšší odbornou školou Jabok.

Realizace kurzu
a) Časový rámec a místo konání
PreQual Steps kurz byl zahájen 14. 3. a ukončen 18. 7. 2009. Jednotlivé bloky probíhaly 4 x
týdně od 16.00 do 19.30 hodin, osobnostní blok se konal 1 x měsíčně v sobotu od 10.00 do
16.00 hodin. Výuka probíhala v pronajatých prostorech školících zařízení.
b) Praxe a stáže
Odborná praktická příprava probíhala v rámci Kurzu pracovník v sociálních službách i nad
rámec tohoto kurzu jako součást kompletního vzdělávacího programu PreQual Steps.
Formou odborné přípravy byly exkurze a praxe.
Cílem exkurzí bylo seznámení s různými typy postižení a specifických skupin, se kterými je
možné pracovat v sektoru sociálních služeb. V rámci exkurzí navštívily účastnice zařízení
zaměřená na tyto cílové skupiny: sluchově a zrakově postižení, senioři, mentálně postižení.
Mezi výše uvedená pracoviště, které jsme navštívili na exkurzích, patřily i menší neziskové
organizace, pracoviště úzce profilovaná na danou problematiku.
V rámci stáží jsme daly přednost zařízením, kde bylo možné si osvojovat různé druhy
činností - přímou péčí, osobní asistenci, seznámit se s sociálně-aktivizačními technikami jako
arteterapie, muzikoterapie, skupinová setkání, pracovní terapie a možnost pracovat s klienty
s různým typem postižení. V rámci stáží měly účastnice příležitost navštívit zařízení
terénních, asistenčních a ošetřovatelských služeb.
Praxi předcházelo proškolení trenérem o způsobu zapojení na pracovištích, bezpečnosti práce
a mlčenlivosti. V oblasti sociálních služeb pracovaly účastnice kurzu pod vedením vedoucí
úseku sociálních služeb, v sektoru zdravotnictví pod vedením staniční sestry.
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Závěry
a) Certifikace
V České Republice vzhledem k zákonné normě je pro vstup do sektoru zdravotnictví
nezbytné certifikované vzdělání minimálně OBECNÝ SANITÁŘ a pro vstup do oblasti
sociálních služeb se jedná o certifikát PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.
Cílem realizace PreQual Steps kurzu bylo usnadnit ženám – migrantkám přístup k dalšímu
vzdělávání v tomto oboru, ale také podpořit je v získání kvalifikovaného pracovního
uplatnění v tomto oboru. Pro naplnění tohoto cíle jsme před samotnou realizací kurzu
zaměřily své úsilí na hledání způsobu, jak umožnit účastnicím kurzu tento certifikát získat.
Navázaly jsme spolupráci s organizací Asistence o. s., která v rámci kurzu PreQual Steps
zajistila realizaci odborného bloku ukončený certifikátem.
b) Naplnění kurzu
Fakt, že se nám ve velmi krátké době podařilo PreQual Steps kurz naplnit (a téměř ve
stejném počtu dokončit), ovlivnily zejména tyto skutečnosti:
•

členka týmu, která zájemkyně kontaktovala je sama migrantka

•

měly jsme zajištěný příslib certifikátu, bez kterého není možné v daném sektoru
pracovat

•

před zahájením kurzu jsme realizovaly workshop pro kandidátky kurzu, které byly
vyzvány k maximální připomínkovací iniciativě, představily jsme tým projektu a
informovaly o možném průběhu kurzu

c) Úvodní workshop
PreQual Steps kurz jsme v rámci osobnostního bloku zahájily sebezkušenostním
zážitkovým workshopem, který umožnil využití skupinového potenciálu. Cílem tohoto
úvodního workshopu bylo zejména:
•

vytvořit prostor pro vypovězení osobního příběhu

•

nastartovat skupinovou kohezi

•

nedirektivní vytvoření skupinových norem

•

zajistit bezpečí a otevřenost

•

umožnit sebezkušenost a zážitek

•

představit charakter kurzu – nefrontální participativní metodologie, princip
sebehodnocení
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d) Motivace účastnic
Pro plnou účast a motivaci dokončit kurz jsme zvolily tyto strategie:
•

členka týmu – migrantka byla zároveň účastnice kurzu

•

osobností blok jsme realizovaly formou sebezkušenostních workshopů – skupinová
práce

•

podporovaly jsme princip svépomoci ve skupině

e) Kurz
Odborný blok
Odborný blok zajišťovala organizace Asistence o. s..
Účastnice oceňovaly srozumitelnost lektorů, citlivý přístup a výuku vnímaly jako přínos pro
svoji možnou budoucí praxi. Lektoři vnímali účastnice vstřícně, oceňovaly jejich snahu
zapojovat se do výuky a jejich přístup k oboru. Komentáře lektorů směřují také k faktu, že
většina účastnic má jiné zaměstnání a objevoval se pozdější příchody právě z tohoto důvodu.
O práci v Asistenci v průběhu kurzu projevila jedna účastnice, několik mělo zájem se
podrobněji informovat. Vzhledem k tomu, že tato organizace nenabízí trvalý pracovní poměr,
po skončení kurzu už žádná další zájem neprojevila.
Jazykový blok
Výuku českého jazyka zabezpečila Jazyková škola Alternativ CZ s.r.o. Na výuce se podíleli
celkem 3 lektoři, kteří se snažili pokrýt všechny jazykové dovednosti. Komunikativně vedena
výuka vyvolala u studentek výjimečnou odezvu a zájem. V rámci kurzu jsme se zaměřili na
rozšíření slovní zásoby ve vyhrazených tematických celcích. Procvičili jsme schopnost rychle
reagovat na danou jazykovou situaci a podrobně jsme se věnovali procvičováním gramatiky,
kde jsme shledali největší nedostatky.
Skupina byla velice aktivní a pro učitele byla radost takto aktivní studentky učit. Velice často
docházelo k debatám o významu slov, což bylo zajímavým dlkazem procesu pronikání
cizinky do komunikačního prostředí nového domova. Na závěr lze konstatovat, že skupina
dosáhla velkého pokroku, a podle ohlasu, rádi by pokračovali v podobných konverzačních
kurzech.
Osobnostní blok
V rámci tohoto bloku jsme realizovaly úvodní workshop, dále tematické workshopy
(diskriminace, komunikace, gender a migrace) za účasti členky týmu a externí lektorky.
Tento blok byl realizován v průběhu celého Prequal Steps kurzu a bylo zjevné, že účastnice
fungují v rámci skupiny, podporují se, vzájemně se informují, setkávají se i mimo kurz,
navázaly osobní přátelské vztahy.
V rámci workshopů byly účastnice aktivní, přinášely svá témata, sdílely své zkušenosti a
reflexe.
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f) Sebehodnocení
Sebehodnocení bylo všem členům týmu, lektorům i migrantkám představeno jako součást
celého projektu s důrazem na argument, že se jedná o průkopnický projekt, jehož důkladné
zhodnocení je důležitým vkladem do jeho možné budoucnosti a integrace do systému služeb
pro migrantky. Cíle sebehodnocení byly vytvářeny všemi zúčastněnými, včetně lektorů a
účastnic kurzu.
Sebehodnocení jako metoda bylo diskutováno již na prvním sebezkušenostním workshopu.
Bylo součástí workshopů, které měly sebezkušenostní ráz a který vedla vždy jedna
pracovnice týmu a externí lektorka. Tým se věnoval hodnocení stanovených cílů a výsledků
na pravidelných poradách.
Cíle sebehodnocení se zaměřily na adaptaci a implementaci kurzu vzhledem k možnostem
nalezení zaměstnání v České republice, efektivitě a užitečnosti tréninku pro praxi, subjektivní
užitečnosti kurzu pro vytvoření sdílení a vzájemné podpory mezi migrankatmi, uspořádání
kurzu z hlediska časového a místní dostupnosti, flexibilitě vzhledem k potřebám účastnic, a
v neposlední řadě též na metody používané při výuce. Všechny tyto sledované cíle měly
přispět k atraktivitě kurzu a spokojenosti účastnic, a zajistit, aby účastnice byly motivované
k dokončení kurzu, získání akreditace a hledání práce ve zvoleném oboru – tj. ve
zdravotnictví a sociálních službách.
Jinou formou evaluace byla supervize, která měla nabídnout účastnicím kurzu pohled na
způsoby hodnocení vlastní práce a zacházení s problémovými situacemi na pracovišti.
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5.3 Kurz PreQual v Řecku – Antigone
5.3.1 Práce v oblasti zdravotnické a sociální péče v Řecku
Zdravotnictví a pečovatelství se skládá z nemocnic, soukromých domů s pečovatelskou
službou, alternativní medicíny a dalších aktivit ochrany lidského zdraví a sociální péče. To
představuje široké spektrum organizací v rámci veřejného, soukromého a neziskového
sektoru. Příležitosti v tomto sektoru jsou značně ovlivněny národní vládní politikou,
pokrokem v poskytování zdravotní péče, technologií a demografickými změnami.
V Řecku poskytuje zdravotní a pečovatelské služby sociální stát, v závislosti na profesi a
sociálním postavení jednotlivce. Charakteristiky tohoto odvětví ovlivňují jeho vztah k
tématické oblasti migrace, práce a zdraví. I když Řecko je právně v souladu s evropskou
legislativou, je obtížné vymezit politiku vůči migrujícím lidem s ohledem na zdravotní péči a
profesi. Cizinec, který chce uplatnit lékařské nebo nelékařské zdravotnické vzdělání je v
Řecku povinen dodržovat zvláštní postup, který zahrnuje akademické i odborné akreditace,
zápis do příslušných vědeckých sdružení a získání pracovního povolení. Kromě toho
obyvatelé zemí, které nejsou členy EU nesmějí pracovat v sektoru veřejného zdravotnictví a
péče.
Zdá se však, že v poslední době zdravotnictví a péče poskytuje prostor pro mnoho migrantů,
zejména žen pro vstup na trh práce. Práce migrantů tak zaplňuje nejnaléhavější potřeby na
dolním konci sektoru ošetřovatelské péče a získává přístup do těchto zaměstnání.
Ženy - migrantky jsou spolehlivým zdrojem ošetřovatelského personálu. Doplňují a dále
stratifikují místní trh práce a přispívají též k udržitelnosti a posilování segmentu zdravotnické
a sociální péče. Je to způsobeno tím, že sociální stát a neformální ekonomika již vynesly na
světlo požadavek na “nový typ ošetřovatelek” (nazývaný též kvazi-ošetřovatelky), které na
straně jedné pomáhají systému být lépe připraven a udržován a má vliv na ženy-migrantky
samotné na straně druhé. Často přispívá k jejich vykořisťování, marginalizaci a vyloučení;
stupeň a formy, ve kterých se tyto procesy odehrávají, jsou velmi široké od genderových
témat, témat etnicity a sociálního postavení i po např. sexismus či projevování jakékoliv
“jinakosti” ze strany nové, hostitelské země.
Na druhé straně stojí argument, že by bylo chybou poskytovat přístup ženám-migrantkám do
skryté domácí ekonomiky – přistupovat k nim tedy jako k pouhým pasivním nebo tiše
opomíjeným obětem. Jejich role by měla být uchopena spíše jako aktivní zapojení do procesu
neustálých svárů a vyjednávání. Jejich práce je reakcí na naléhavou potřebu péče a potřeby
vzniklé v důsledku demografických a jiných sociálně-ekonomických trendů.
S vědomím těchto skutečností a pracovních podmínek, jsme vyvinuli intenzivní úsilí při
implementaci kurzu PreQual tak, aby byly založeny na vysoké úrovni dovedností a
schopností a aby účastnice kurzu mohly naplnit potřeby trhu práce.
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5.3.2 Kurz PreQual
Zázemí prováděcí organizace
Projekt “PreQual-steps” byl v Řecku implementován organizací ANTIGONE (“- Information
and Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence” – “Informační a
dokumentační středisko pro sledování otázek rasismu, ekologie, míru a nenásilí”), nevládní
neziskové organizace založené v roce 1993 v Soluni.
V letech 2001-2007 byla ANTIGONE oficiálním partnerem pro tvorbu “RAXEN National
Focal Point of Greece” v rámci Evropského monitorovacího centra v oblasti rasismu, jež má
za cíl shromažďovat spolehlivé údaje o rasismu, xenofobii a antisemitismu ve všech
členských státech EU. Od roku 2006 je - spolu s Centrem pro evropské ústavní právo oficiálním partnerem organizace FRA (European Agency for Fundamental Rights – Evropská
agentura pro základní lidská práva) při "Poskytování zpráv a studií pro právní otázky týkající
se prosazování a ochrany základních práv v Evropské unii "
ANTIGONE:
Organizuje různé aktivity na podporu zvyšování všeobecného povědomí, vzdělávací
semináře a anti-diskriminační akce.
z

Pracuje na mnoha výzkumných projektech s národními i evropskými partnery, šíří
související publikace a tiskové zprávy. V kontextu své práce vydala již více než 40 studií na
témata jako rasismus, xenofobie a antisemitismus v oblasti bydlení, zaměstnanosti,
vzdělávání, legislativy, či rasového násilí.

z

Účastní se tiskových konferencí zaměřených na diskriminaci a mnoha
Antirasistických festivalů v Aténách, Soluni a dalších městech Řecka.

z

z
Od roku 2002 organizuje výroční Národní kulatý stůl, jehož se účastní zástupci
vlády, veřejní činitelé, zástupci akademické obce, neziskových organizací a menšin.
z
Další aktivity Antigone jsou zaměřeny na výuku řečtiny pro migranty a uprchlíky,
konzultace a podporu v otázkách zaměstnání, školení pro ženy-migrantky, kreativní
workshopy pro vězněné osoby atd.. Antigone úzce spolupracuje s mnoha organizacemi a
institucemi zaměřenými na boj proti diskriminaci a je též spolupracovníkem rozsáhlé sítě
odborníků (sociologové, sociální antropologové, politologové, právnící atd.) a neziskových
organizací v Řecku i zahraničí.
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Přípravné aktivity kurzů PreQual steps
a) Národní workshopy – tvorba kurikula a konceptu projektu
V průběhu předčasných aktivit organizovala Antigone národní workshopy, na nichž bylo
probíráno kurikulum a koncept projektu tak, aby odpovídal konkrétním podmínkám Řecka.
Workshopů se účastnily ženy -migrantky, profesoři v oblasti pedagogiky a ošetřovatelství ze
státních škol i ze soukromých školících subjektů, zdravotní sestry z veřejných nemocnic,
experti na poli sociální psychiatrie a migrace a v neposlední řadě zástupci místních úřadů.
Národní workshopy vedla zdravotní sestra úzce spolupracující s týmem projektu Prequal, se
zkušenostmi v oblasti výuky pečovatelství na univerzitě v Soluni.
Na workshopech byly prezentovány základní principy a cíle projektu. Zvláštní pozornost byla
zaměřena na pedagogický přístup a prespektivy projektu v budoucnosti. Proběhla diskuse nad
navrhovanou koncepcí kurzů PreQual a její případnou adaptací za účelem uspokojení
národních potřeb. Bylo ustanoveno, že v našem prostředí je výrazná potřeba pečovatelů v
oblasti sociální a zdravotní péče a tím pádem bude úspěch kurzu zajištěn, zejména v oblasti
nabytí právě těch kompetencí, které budou po jeho účastnicích jejich budoucí zaměstnavatelé
vyžadovat.
Během těchto workshopů většina jeho účastníků zdůrazňovala potřebu průběžného hodnocení
studentů a poskytování zpětné vazby, aby se zajistila jejich schopnost reagovat na reálné
situace, jimž budou zajisté v budoucnu čelit.
b) Šíření informací – vyhledávání účastníků
Spolu s výše popsanými přípravnými činnostmi byla zahájena též činnost osvětová. Za
účelem kontaktovat případné investory v severním Řecku Antigone vytvořila seznam
organizací, asociací, a neziskovek, které se zabývají prací s migranty a informovala je o
zahájení projektu. Zástupci Antigone se sešli s více než 50 zástupci nejrůznějších organizací,
jež jsou do vysoké míry zapojeny v této oblasti a kteří by mohli zajistit “domino efekt” v
rozšiřování informací o projektu.
Všem těmto organizacím jsme též rozeslali připravené brožury a infromační materiály.
Informace jsme též distribuovaly na nejrůznější místa, kde se scházejí migranti a uprchlíci.
Kontaktovat samotné potenciální účastníky se ukázalo jako velmi účinné. Vytvořili jsme
letáky a umístili je na informační tabule v místech, kam migranti docházejí a kde se setkávají.
Informace jsme též distribuovaly pomocí nejrůznějších seminářů a setkání v několika řeckých
městech, Tím jsme chtěli dosáhnout oslovení co největší možné cílové skupiny.
Dále jsme se účastnily dvou velice důležitých akcí: Mezinárodní festival jídla žen –
migrantek (Food Festival of Migrant Women) a Antirasistického festivalu (Antiracist
Festival). Obě tyto akce se odehrávají každý rok v Soluni v průběhu července. Antigone
využila této možnosti se akcí účastnit k vytvoření nových kontaktů s migranty, kteří se těchto
festivalů účastnili, a jejich informování o projektu PreQual a k rozšiřování informací o
projektu v řečtině, angličtině a albánštině (Albánci tvoří největší skupinu migrantů v severním
Recku.
Rozeslaly jsme též informační emaily o projektu mnoha investorům v Soluni i v dalších
městech Řecka. Cíleně jsme se zaměřili na subjekty v Aténách, jelikož právě ty by mohly mít
další kontakty na osoby v Soluni, jež by mohly potenciálně mít o projekt zájem.
Na konci léta a začátkem podzimu se ženy, které měly zájem o participaci v kurzu PreQual
účastnily návštěvy Antigone, kde s nimi zaměstnanci Antigone prováděli individuální
rozhovory a informovali je o projektu.
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Cílová skupina
Účastnice kurzu pocházely z nejrůznějších zemí Evropy, Afriky a Asie, věkovém rozpětí
činilo od 22 do 55 let. Většina z nich před kurzem nedisponovala mnoha znalostmi a
dovednostmi z oblasti pečovatelství, některé však měly i vysokoškolský titul v této oblasti,
ale jejich vzdělání nebylo oficiálně uznáno v Řecku.
Kurzy byly zahájeny na konci října. Původně měl kurz 14 účastnic, později 16. V průběhu
kurzů však pouze pouze polovina z nich navštěvovala kurzy pravidelně. Ostatní byly příliš
zatíženy nejrůznějšími povinnostmi, pracovními problémy atd., takže nebyly schopné
docházet do všech lekcí.
V době ukončování kurzů a odborných stáží mělo pouze 8 ze 16 žen splněnou 80% docházku,
která byla stanovena jako předpoklad pro získání oficiálního certifikátu vzdělávacího kurzu
Leonardo.

Obsah kurzu
Kurikulum tak, jak bylo sestaveno vedoucí organizací maiz bylo pozměněno a doplněno ve
spolupráci s lektory a experty, jež byli do projektu zapojeni, tak, aby co nejvíce uspokojovalo
potřeby účastnic kurzu a aby bylo též v souladu s národními potřebami. Kurz byl prováděn na
základě teorií participačního a zkušenostního učení a kombinoval teoretické lekce spolu s
praktickými workshopy.
Nakonec vzniklo kurikulum obsahující následující vzdělávací kurzy:
z

Úvod do Národního vzdělávacího systému (Veřejný/Soukromý sektor)

Pracovní možnosti v oblasti zdraví a péče: Osobní orientace – kompetence a úkoly
pečujícího personálu v různých oblastech zdravotnictví a péče – Pracovní právo – Otázky
spojené s migrací – Etika
z

z

Odbroná zdravotnická terminologie

z

Anatomie – Fyziologie

z

Nemoci

z

První pomoc – Pohotovost

z

Dovednosti pečujícího

z

Zdraví a péče o staré osoby – Zdraví a péče o chronicky nemocné pacienty

z

Preventivní péče – Hygiena a bezpečnost

z

Péče o novorozence a malé děti

z

Péče o osoby se speciálními potřebami

z

Psychologie

z

Zdokonalování jazykových a komunikačních dovedností

z

Informační a komunikační technologie

z

Návštěvy v nejrůznějších zdravotnických a pečovatelských institucích

z

Krátkodobé stáže
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Na tomto místě je potřeba podotknout, že ačkoliv toto kurikulum bylo adaptací kurikula
navrženého organizací Maiz a projektovými příručkami, došlo k některým změnám tak, aby
co nejlépe sloužilo účastnicím. Po velmi důkladné diskusi se všemi účastníky projektu a
potenciálními investory, jsme došli ke shodě v tom smyslu, že vzhledem k odlišným potřebám
řecké verze kurzu PreQual od ostatních partnerských zemí, by měl kurz být adaptován na
konkrétní řecké potřeby a být více zaměřen na praktické kurzy než na teoretickou vzdělávací
část kurikula. Tak bude maximálně dosaženo cíle napomoci ženám najít si nové zaměstnání v
soukromém sektoru, vzhledem k faktu, že v řeckém právním systému není bohužel možné
nejen to, aby si účastnice našlyv tomto odvětví práci, ale nemají ani možnost vzdělávat se na
univerzitách.

Implemetace kurzu PreQual
Semináře se konaly třikrát týdně – dvě odpoledně ve všední dny (5 učebních jednotek každý
den) a každou neděli (10 učebních jednotek). Teoretické kurzy probíhaly v prostorách
kanceláří Antigone (kde se též nachází Centrum pro migranty) a praktické workshopy pak ve
dvou řeckých nemocnicích, a v prostorách Červeného kříže.
Konaly se též exkurze a výlety do zdravotnických a pečovatelských institucí , jako je
Centrum denní péče pro osoby s poruchami paměti, Psycho-geriatrická klinika Psychiatrické
nemocnice v Soluni, Centrum denní péče pro osoby se speciálními potřebami a dalších.
V neposlední řadě se pak účastnice rozdělily na stáže ve veřejných nemocnicích, soukromých
klinikách a Centrech denní péče pro novorozence a malé děti
Co se týče lektorů, rozhodli jsme se jich využít více tak, aby měl každý možnost učit právě
ten předmět, ve kterém se cítí nejjistěji, ve kterém má nejvíce vědomostí a zkušeností a též
abychom měli zásobník mnoha vysoce kvalifikovaných lektorů. Mezi lektory byli lidé
původem z Řecka, ale též lidé z řad migrantů. Byli mezi nimi lékaři, zdravotní sestry,
psychologové, fyzioterapeuti, učitelé řeckého jazyka, učitelé počítačových dovedností,
právníci a další.
Zásadním bodem implementace kurzu se ukázalo spojení teorie s praxí od samého počátku
kurzu. Věříme, že když mají účastnice během víkendu použít v praxi to, co se naučily během
teoretických hodin v týdnu, je následkem zvýšení jejich zájmu a pozitivní působení na
komplexnost daného učebního předmětu.
Velkou výzvou pro nás byla koordinace všech kurzů a lektorů, především pak těch, kteří měli
přednášet látku související s medicínou a pečovatelstvím. Výše zmíněnou výzvou bylo
zajistit, aby se jejich učební materiály a sylaby nepřekrývaly. To se nakonec vyřešilo tím, že
lektoři komunikovali nejen se zaměstnanci Antigone, kterým velmi důkladně popisovali, co
budou učit, ale komunikovali též se svými kolegy, s jejichž předmětem měli mnoho
společného. Společně diskutovali nad obsahem kurzu a nad rozdělením případně se
překrývajících témat. Lze říci, že tak vznikla atmosféra porozumění a vzájemné komunikace
ze všech stran a především motivace pracovat tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků.

Příklady a zkušenosti
Každý lektor si sám vybíral učební materiál, kterých chtěl použít a ten nám pak před
samotnou výukou prezentoval. S přístupem lektorů jsme byli spokojeni, jelikož jsme cítili
jejich vysoké osobní zaujetí pro práci. Využívali tištěné materiály, ale i powerpointové
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prezentace atd.
Ústředním motivem kurzů bylo aktivní zapojení jeho účastnic. Například v hodině anatomie a
fyziologie využila doktorka, která kurzy vedla, následující metodu: Na zeď promítala obrázek
lidského těla včetně vnitřních orgánů a na barevné papírky napsala název/odborný termín
jednotlivých orgánů. Než začla cokoliv vysvětlovat a vykládat, vyzvala účastnice, aby se
ujaly těchto barevných papírků a umístily je na místa na těle, kam podle nich patří.
Tato a mnohé další aktivní metody se ukázaly jako velmi přínosné a též vyvolaly zajímavé
diskuse mezi účastnicemi kurzu na straně jedné a usnadnily tak proces učení na straně druhé.
Na kurzu psychologie pacienta využil lektor (povoláním psycholog) metodu zkušenostního
učení, když prezentoval účastnicím několik fotografií ukazujících reálné situace interakce
mezi pacientem a lékařem a požádal účastnice, aby popsaly tyto situace a „role“ skrze
imaginární dialog mezi pacientem a druhou osobou na obrázku (lékařem, pečovatelem), který
byl na fotografii zobrazen.
Během výuky předmětu Péče o osoby s postižením přinesl lektor do hodiny pomůcku –
kolečkové křeslo, aby si účastnice dokázaly představit, aké to je žít s fyzickým postižením.
Když se pak probírala problematika slepoty, lektor účastnicím zavázal oči a ony musely
zvládnout zbytek celé hodiny se zavázanýma očima. Během stáže ve veřejné nemocnici pak
účastnice navštěvovaly nejrůznější oddělení – pohotovost, kardiologické oddělení atd.
V době, kdy se odehrávaly praktické stáže v centrech denní péče pro kojence a malé děti, se
shodou okolností ve třídách v třídách, kde byly děti starší, probíralo jedno velmi zajímavé
téma - cizí jazyky. A tak se podařilo zapojit samotné účastnice kurzu do aktivit třídy tak, aby
se mohly s dětmi podělit a povědět jim něco více o jazyce, kterým mluví. Mohly je například
naučit pár základních slovíček ze svého mateřského jazyka, zazpívat jim některé staré tradiční
písně svého národa, či dramaticky znázornit a vyprávět pohádky a báje. Děti tak na konci dne
nejenže byly obohacené o nová slovíčka z cizích jazyků, ale naučily se též těmto jazykům
naslouchat .
Měli bychom též upozornit na fakt, že všechny účastnice byly s kurzy velmi spokojené a
projevovaly velké nadšení i v rámci praktických workshopů, hlavně proto, že na nich měly
možnost ukázat, co všechno se naučily na teoretických kurzech. Opravdovým důkazem jejich
zájmu však byl však požadavek účastnic samotných NAVÝŠIT počet učebních hodin v
některých kurzech přesto, že to mohlo znamenat z jejich strany obětovat vlastní volný čas.
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Sebehodnocení
Od začátku kurzu probíhal proces hodnocení a sebehodnocení jako nedílná součást našeho
vzdělávacího programu. Jeho cílem bylo maximální možné dosažení stanovených výsledků a
cílů jak na straně jeho účastnic, tak na straně lektorů.
Je třeba poznamenat, že vzhledem k velkému počtu lektorů zapojených do kurzů jsme se
rozhodli, že pro účastnice bude nejlepší provádět sebehodnocení ve spolupráci se zaměstnanci
Antigone.
Zaměření a cíle sebehodnocení kurzů byly stanoveny společně s jeho účastnicemi a s dalšími
osobami, které se účastnily vývoje konceptu kurzů, jeho kurikula, implementace a efektivity
tak, aby byl kurz co nejvíce nápomocen svým účastnicím při budoucím hledání zaměstnání.
Přesněji řečeno, hlavním cílem bylo adaptovat kurikulum tak, aby odpovídalo národním
potřebám a standardům a aby odpovídalo životním podmínkám, ve kterých se účastnice kurzů
pohybují.
Dalším cílem bylo vyvinout a adaptovat kurikulum v čase, tedy v průběhu kurzů za přispění
samotných účastnic-tedy na základě jejich potřeb a zpětné vazby
Důležitým cílem pro nás byl prvek účasti, s odkazem na spoluúčast v rámci kurzů (to zn. Do
jaké míry kurzy využívaly tzv. Participativních metod) na straně jedné a na důležitých
rozhodnutích, která musela být v průběhu realizace kurzů přijata (adaptace kurzů, významné
změny atd.)
Vývoj ukazatelů byl proveden všemi zainteresovanými stranami, které se účastnily
sebehodnocení. Ukazatele byly formulovány ve vztahu k dosažení cílů a následně byla
stanovena tato kriteria:
•

Kurzy jsou vytvořeny za účelem podpory spoluúčasti, diskuse a výměny názorů.

•

Účastnice během kurzu získají, či si prohloubí profesionální znalosti.

•

Způsob, jakým jsou kurzy a lekce prováděny bere ohledy na zázemí jeho účastnic, je
flexibilní.

•

Obsah kurzů je jeho účastnicím nápomocen zejména v oblasti hledání zaměstnání, ale
i v dalších, méně konkrétních oblastech.

Způsob, jakým probíhala sebehodnotící (SE) sezení, byl navržen v průběhu prvního setkání.
Dali jsme účastnicím několik návrhů a nápadů, které mohly být zajímavé pro další SE setkání.
Bylo velmi důležité navrhnout metody evaluace tak, aby se s nimi účastnice cítily srozuměny
a abychom tak mohli při SE sezeních dosáhnout nejlepších možných výsledků. Nakonec
jsme se společně shodli, že SE setkání by mohla mít podobu kulatých stolů, při využití
zejména verbálních metod evaluace. V průběhu kurzu se účastnice již cítily více seznámeny s
celým porcesem evaluace, proto jsme přistoupily i k využívání dotazníků.
Současně byli všichni trenéři též zapojeni do procesu sebehodnocení, který odrážel, do jaké
míry odborná příprava a všechny metody používané při kurzech vedly k dosažení nejlepších
možných výsledků pro jejich účastnice. V úvahu bylo třeba brát kriterum vhodnosti, úplnosti
a užitečnosti pro účastnice. Byla použita metoda dotazníkového šetření.
Nakonec je třeba poznamenat, že v průběhu procesu sebehodnocení jsme věnovaly velkou
pozornost těmto důležitým bodům:
•

co nejširší možné zapojení účastnic do procesu SE
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•

neexistuje správný nebo špatný způsob jak provádět SE, vzhledem k citlivosti tohoto
procesu

•

ve chvíli, kdy je rozhodnuto o cílech a jsou shromážděny a prezentovány informace, je
třeba získat souhlas všech dotčených osob

Certifikace
Již dříve bylo partnerskými organizacemi domluveno stanovení 80% hranice v docházce na
kurzy pro obdržení certifikátu projektu Leonardo. Certifikát řecké mutace projektu PreQual
steps obsahuje detailní výpis všech absolvovaných kurzů stejně jako osvědčení o úspěšném
zvládnutí praktické stáže,
Je třeba poznamenat, že proběhlo několik pokusů získat pro naše osvědčení více formálních a
úředních ověření a schválení. Bohužel však vzhledem k národním podmínkám a nastavení
řeckého vzdělávacího systému vyšlo najevo, že tyto naše snahy nedojdou kýženého výsledku.
Proto jsme se ještě více zaměřily na neformální uznání, vzhledem k vysoké kvalitě kurzů.

Sítě a spolupráce
Během celého kurzu byla ANTIGONE v úzkém spojení s partnerskými organizacemi z
Rakouska, Španělska, Maďarska a České republiky.
Ve fázi přípravy kurzů spolupracovala ANTIGONE se širokým spektrem neziskových
organizací a organizací, které se zabývají prací s migranty.
ANTIGONE též využívala spolupráce se sítí expertů v několika oblastech (lékaři, zdravotní
sestry, psychologové právnící atd.)
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5.3.3 Další možnosti podpory žen – migrantek v Řecku
Za účelem pokračovat v podpoře žen-migrantek zapojených do kurzu PreQual ANTIGONE
kontaktovala a nakonec domluvila spolupráci s expertním poradcem, který bude zodpovědný
za další sledování pokroků našich účastnic po uzavření kurzů. Cítíme, že je velmi důležité,
aby ženy, jež kurzy prošly s námi, neztratily kontakt. Vycházíme tak z myšlenky, že PreQual
steps nebyl pouze sérií několika výukových kurzů, ale že si též kladl za cíl podpořit ženymigrantky v jejich snaze vstoupit na trh práce v oblasti zdravotnické a sociální péče, s velkým
důrazem na posilování jejich akce-schopnosti a sebevědomí. V naší snaze v této oblasti tak
bude dále pokračovat zmíněný expert/poradce.
Vzhledem k velkému zájmu, který účastnice projevily o kurzy počítačových dovedností, a
důležitosti této kompetence v dnešním světě, jsou i nadále všechny účastnice vítány v centru
ANTIGONE kdykoliv budou potřebovat své počítačové dovednosti posílit či obnovit.
Mimo to ještě některé účastnice vykazovaly velký pokrok v znalosti řeckého jazyka. Těm
jsme se pokusily zajistit místo v dalších, státních kurzech tak, aby nakonec mohly dosáhnout
oficiálního osvědčení v oblasti zvládnutí řečtiny.
Antigone bude i nadále udržovat všechna vytvořená pouta a zůstane v kontaktu se všemi
organizacemi, asociacemi a jednotlivci, které oslovila a se kterými spolupracovala na
dosažení cíle – najít vhodnou pracovní pozici pro všechny účastnice kurzu.
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5.4 Kurz PreQual v Maďarsku – DemNet
5.4.1 Práce v oblasti zdravotnické a sociální péče v Maďarsku
Zdravotní a pečovatelské služby v Maďarsku jsou poskytovány státem, a to na základě
povinného sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v souladu s principem solidarity.
Kromě povinného zdravotního pojištění existuje několik možností doplňkových pojištění,
včetně služeb soukromých pojišťoven, z nichž některé jsou rovněž povinné pro nové
generace, aby se postupně zmírňoval finanční tlak na veřejný rozpočet ve stárnoucí
společnosti.
Na všechny lékařské služby se vztahují stejné předpisy, bez ohledu na typ vlastnictví (veřejné,
soukromé, charitativní / nezisková organizace). Všichni poskytovatelé služeb (nemocnice,
lékaři, kliniky, soukromé kliniky, apod.), musí splňovat požadavky právních předpisů, včetně
plnění povinných kvalifikačních požadavků na zaměstnance. Potřebnou kvalifikaci lze získat
prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů, které zajišťují akreditované
vzdělávací instituce, v celém rozsahu a kompletní hiearchie od asistentů, sester, lékařů a
specialistů. Stejná struktura je použita pro oblast sociální péče. Kdokoli, kdo poskytuje
sociální péči, musí mít podle právních předpisů předepsanou akreditovanou kvalifikaci.
Podmínky pro práci ve zdravotnictví a pečovatelství v Maďarsku se stanovují skrze státní
finanční restrikce v tomto odvětví (nedávno byl tento fenomén pojmenován jako "předčasněsociální stát") a nedostatek kvalifikovaných pracovníků, ochotných pracovat v sektoru
vzhledem k nízkému finančnímu ohodnocení. Demografické faktory mají též velký význam mnoho zdravotnického personálu emigrovalo do starších členských zemí EU kvůli vyšším
platům, zatímco většina migrujících pracovníků (75-80% celkových 2% populace migrantů v
Maďarsku), jsou maďarsky mluvící etničtí Maďaři ze sousedních zemí, kde je vzdělávací
struktura podobná jako v Maďarsku a je tedy možné nechat si uznat kvalifikaci maďarskými
státními orgány. Proto se často stává, že maďarsky mluvící migranti - zdravotní sestry a lékaři
jsou najímáni na různé asistentské pozice do té doby, než jejich kvalifikace získá kompletní
uznání ze strany úřadů. S ohledem na výši finančních omezení ve veřejných zdravotnických
službách a udržování těchto pozic neadekvátně placených, což vede k poklesu v oblasti
lidských zdrojů, je nepravděpodobné, že pracovní místa nakonec neobsadí migranti z
okolních zemí.
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5.4.2 The PreQual Course
Zázemí provádějící organizace
DemNet Hungary je nadace, která působí na poli posilování komunit a občanské společnosti v
Maďarsku i mimo ně. Má rozsáhlé zkušenosti v technické podpoře programů nevládních
organizací, neboť poskytuje občanským organizacím servis v podobě vypracovávání grantů
z EU a poskytuje potom i následnou asistenci při zabezpečení managementu a realizace
programů.
Další pole působnosti tvoří výzkumy a lobbying na podporu transparentnějšího poskytování
Oficiální rozvojové pomoci (Official Development Assistance), odborné výzkumy v oblasti
rozvoje a otázek migrace, či nejrůznější programy s cílem zvyšování veřejného povědomí v
otázkách mezinárodního rozvoje.
DemNet se účastnil založení první “migrační sítě” v Maďarsku – informační sítě složené z
přibliženě 40 zůčastněných stran v této oblasti. Přestože DemNet neposkytuje žádné přímé
služby přímo pro migranty, nadace se účastní debaty o potřebách, službách a trendech v
otázkách migrace společně s dalšími organizacemi
DemNet organizovala v minulých letech množství kurzů, studijních cest a výukových
programů založených na konceptu zkušenostního učení a má vysokou odbornou erudovanost
potřebnou pro organizaci kurzů PreQual Steps. Přes své rozsáhlé úsilí o větší zapojení dalších
organizací občanské společnosti, jež se zaměřují na migraci, měla většina školitelů a expertů
zájem podílet se na projektu externě, zřejmě kvůli finančním omezením projektu. Přes
všechny tyto snahy se DemNet nepodařilo najít žádnou organizaci zabývající se výhradně
otázkou žen-migrantek působící v Maďarsku. DemNet má velmi úzké vztahy s maďarskými
přijímacími uprchlickými centry (the Refugee Reception Centers in Hungary) a proto bylo
rozhodnuto realizovat projekt v jednom z těchto center – v Bickse.

Vytváření kurikula adaptace konceptu kurzu
Během roku 2008 se uskutečnilo několik workshopů za účasti expertů na poli migrace, trhu
práce, vzdělávání, zdravotnictví a pečovatelství. Výsledky těchto workshopů můžeme
sumarizovat následujícími body:
•

Množství učebních jednotek v navrhovaném konceptu je příliš rozsáhlé, vzhledem k
tomu že potenciální cílová skupina již má buď pracovní povinnosti, nebo děti.

•

Rozpočet nezahrnuje možnost udělení stipendií.

•

Bez akreditace osvědčení tento kurz nepovede k možnosti získání lépe kvalifikované a
též lépe placené práci v oblasti zdravotnictví a pečovatelství, kde jsou už tak velmi
nízké platy

•

Měl by být zajištěn aspekt interkulturality a praktičnosti společně s výrazným
jazykovým a osobnostním rozvojem, IT dovednostmi, praktickými informacemi o
procesu hledání zaměstnání a výukou právního povědomí.

Z několika diskusí s experty v oblasti migrace, zdravotnictví, pečovatelství a vzdělávání
dospělých vyplynula důležitost zaměření kurzu více na interkulturní a komunikativní aspekty
než na speciální znalosti z oboru zdravotnictví a pečovatelství. Tento přísup se ukázal jako
účinný, protože účastnice měly často velmi chabé znalosti maďarštiny, bez které by v žádném
případě nenašly zaměstnání.
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Od roku 2007 mohou poskytovat akreditované kurzy pouze organizace, které jsou
akreditovány jako vzdělávací instituce. Maďarský vzdělávací systém též uznává pouze
programy vzdělávání dospělých, které realizují instituce s dosaženou oficiální akreditací.
Přesto i když organizace touto akreditací disponuje a realizuje vzdělávací programy
akreditované státem, stále nemusí být zveřejněna v Národním vzdělávacím středisku (OJK).
Aby se člověk mohl stát například kvalifikovanou asistentkou – zdravotní sestrou nebo
gerontologickým asistentem, musí splnit 2000 hodin trvající trénink registrivaný v OJK a
především musí mít uznaný certifikát o ukončení 10. třídy základní školy. (Základním
problémem se kterým se setkávají migranti je, že jejich základní vzdělání není uznáváno jako
rovnocenné a nebo o něm nemají příslušný doklad.)

Cílová skupina
Proběhlo několik workshopů s experty v problematice migrace, výzkumnými pracovníky a
zástupci organizací občanské společnosti, jejichž účelem bylo definovat rozsah a potenciál
aktivity vyhledávání cílové skupiny pro kurzy. Naše organizace realizuje různé výzkumné
projekty na poli migrace v rámci občanské společnosti a byla jednou z organizací
zakládajících Síť spolupráce pro migraci (Migration Network). Primárně však DemNet
neposkytuje přímé služby pro migranty. Proto DemNet využila nejrůznější cesty a způsoby,
jak přijít na nejlepší způsob nalezení a oslovení cílové skupiny. Experti a zástupci OS, kteří
přímo poskytují služby migrantům však byli navzdory našim snahám skeptičtí, co se týče
zájmu o takto tématicky i časově rozsáhlý vzdělávací kurz, který ještě navíc nemá potřebnou
akreditaci.
Migranti - etničtí Maďaři mají velmi odlišné perspektivy, možnosti a problémy než ti, na
které se primárně vztahují myšlenky a domněnky projektu PreQual, tudíž je velmi náročné s
takovým vzdělávacím konceptem oslovit případnou cílovou skupinu maďarsky mluvících žen
– migrantek. Za prvé je velmi náročné je vyhledat, protože u mnohých z nich se jejich identita
„migranta“ často vlbec neprojevuje. Mnohé z nich mají vzdělání, které je v Maďarsku
uznáváno a mnohé z nich jsou v situaci, která jim umožňuje jak práci, tak studium v jejich
mateřském jazyce. Tyto maďarsky mluvící etnické Maďarky nečelí tomu druhu rasismu,
kterému jsou vystaveny ženy migrantky ve starších členských zemích EU.
Přítomnost žen jiného původu je velmi nízká a tak bylo otázkou, zda se podaří z ní případně
získat potenciální zájemkyně. DemNet se rozhodla po zvážení všech možností zvolit nový
přístup a zacílila svou pozornost na ženy uprchlice žijící v přijímacím středisku v Bickse
(centrum, jež má napomáhat jejich integraci do nové země). Lidé žijící v Bickse již dosáhli
statutu, který jim umožňuje zůstat v Maďarsku po dobu jednoho roku, během něhož si mají
ujasnit svoje perspektivy a možnosti. V centru jsme tedy vyvěsili oznámení o kurzu. 8 žen
projevilo o kurz zájem, 6 jich nakonec docházelo pravidelně. Šlo o ženy z těchto zemí
původu: Afghánistán, Irák, Libanon, Vietnam, Gruzie a palestina.
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Obsah kurzu
Obsah kurzu je založen na zhodnocení potřeb jeho účastnic, stejně jako na návrzích a
zkušenostech expertů působících v oblasti pracovního trhu. Hlavním cílem kurzu je
poskytnout jeho účastnicím, ženám – migrantkám, orientaci a informace z oblasti pracovních
příležitostí v zdravotnických a pečovatelských službách a podpořit tak jejich začlenění do
formálních programů odborného vzdělávání; pomoci ženám uprchlicím získat nové
schopnosti a vědomosti a podpořit tak jejich vstup na trh práce; posílit a upevnit jejich
osobnostní kompetence k boji proti sociálnímu vyloučení a projevovanému rasismu cíleným
interkulturním vzděláváním.
Obsah kurzu stojí na čtyřech základních modulech.Prvním je intenzivní jazykové vzdělávání
zaměřené na zvládání komunikačních strategií.Druhým jsou kompetence v oblasti práce s
informačními technologiemi.(Tento modul se ukázal jako velmi důležitý, především proto, že
vycházel z potřeb samotných účastnic zlepšit své IT schopnosti). Přestože DemNet již před
několika lety začala nabízet v Centru informační středisko, v němž se nacházela i počítačová
pracovna, ženy ho často nemohly využívat, jelikož je pro ně nepřijatelné býti v místnosti
sama s cizím mužem. V kurzu PreQual steps měly ženy k dispozici 3 plně vybavené počítače
v samostatné školící místnosti, kam často přicházely vyhledávat informace na internetu i
mimo dny, kdy se konaly kurzy. Dalším modulem byla osobní orientace a interkulturní
vzdělávání. Ten běžel souběžně s modulem IT schopností, jednak kvůli časovému omezení a
též za účelem zvýšení účinnosti obou modulů. Na konci IT modulu jsou tak účastnice
schopné nejen se prezentovat pomocí schopnosti ovládat počítač a upravovat text, ale také
využít nejrůznějších komunikačních strategií. Čtvrtý modul obsahoval informace a podporu
při hledání zaměstnání, seznámení s právním rámcem a předpisy týkající se pracovních smluv
a trhu práce. Během srpna je naplánován také kurz první pomoci.
Vedle osobní orientace, oblasti práva a komunikačních dovedností se ženy účastnily menších
samostatných cvičení, které jim měly napomoci v každodením životě v maďarském kontextu.
Organizovali jsme tedy menší studijní cesty, jimiž jsme chtěli napomoci přizbůsobení osobní
situace každé z účastnic tak, aby byly schopny řešit každodení výzvy až opustí přijímací
středisko. Tato cvičení účastnicím přibližovala infrastrukturu, místní systém sociálních služeb
atd.

Realizace a inplementace PreQual kurzu
Míra vzdělanosti u žen-účastnic je velmi rozličná, vzhledem k politickým, kulturním a
společenským faktorům a situace v jejich zemi původu a vzhledem k délce jejich úsilí získat
mezinárodní ochranu. Jejich znalost maďarštiny je různá, a přesto, že se neustále zlepšuje,
stále představuje určité omezení obsahové stránky kurzů.
Kurzy se odehrávaly od půlky dubna do půlky září (5 měsíců, 16 hodin týdně, dohromady
320 hodin). Kurzy začínaly intenzivním 11 týdenním kurzem Maďarštiny. Lekce byly
zaměřené především na komunikaci, což je nejefektivnější metoda jak dosáhnout znalostí
potřebných k práci v Maďarštině, přesto však zůstávala jejich nízká gramotnost v tomto
jazyce problémem. Některé z účastnic neměly před tímto kurzem možnost osvojit si žádný
jiný jazyk, než svou mateřštinu, proto bylo studium nového jazyka pro ně velkou výzvou.
Tyto těžkosti zmírňoval kurz informačních technologií v rozsahu 32 hodin zahrnující základy
práce s internetem, práci s textem, či nejrůznější výzkumné a prezentační techniky.
Co se týče metodologie, kurz stojí na principech participativního učení a interkulurního,
feministického a antirasistického postoje, stejně jako na výrazném zaměření na komunikaci.
Participativní učení zajišťují kvalifikovaní učitelé a lektoři. Zejména učitelé jazyka dobře
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znají těžkosti a problémy, se kterými se ženy mohou setkat v procesu učení. Proto se snaží,
aby všechny účastnice dosáhly podobné úrovně. Během školení byly lektorům oskytnuty
všechny prostředky a potřebné metodologické dokumenty. Všichni lektoři mají zkušenosti s
interkulturním vzděláváním, a nazírají proces učení jako kulturní výměnu mezi lektory a
účastníky. Vzdělávání poskytuje prostor pro porozumění a provedení novou, cizí kulturou –
nesnaží se tedy účastnice kulturně integrovat či asimilovat, nýbrž poskytuje dovednosti a
vědomosti potřebné k adaptaci a napojení nové situace do jejich kontextu. Toto je námi
vnímáno jako velmi citlivá oblast, vzhledem k tomu, že Mďarská společnost je velmi
uzavřená a většina našich účastnic pochází z tradičních muslimských společností.
Některé vzdělávací submoduly se zaměřují na řešení konfliktů (tzv. Conflict management) a
komunikační dovednosti. Cílem je podpořit ženy, aby se nejen chopily svých veřejných rolí a
našli si “bezpečnou práci” na maďarském trhu práce, ale také je připravit na fakt, že
Maďarsko je dle dat “Eurobarometru” jednou z nejméně inkluzivních zemí v Evropě. Kurzy
též vytvářejí určité pnutí v domácím prostředí účastnic – jejich manželé si často myslí, že
ženy budou méně schopné vykonávat svoje tradiční role a práce v domácnosti.
Musíme tedy věnovat velkou péči nalezení jemnějšímu působení na postavení žen. Kurzy
nicméně účastnicím poskytují techniky a informace jak se chopit aktivní role ve svém životě a
zároveň kde hledat sítě pomoci v případě, že se setkají s rasismem či diskriminací.
Kurz je postaven na základech “osvobozující pedagogiky” Paula Freireho. Všichni lektoři a
učitelé sami prošli kurzem v DemNet a společně diskutovali možnosti implementace této
metody v našich kurzech, zejména v kurzech jazykových, a to i vzhledem k určitým
téžkostem, jež z výuky jazyků vyplývají a které nedovolují plné využití osvobozující
pedagogiky. Hlavní lektorka zodpovědná za implementaci kurzů zná tuto metodu velmi dobře
a sama již dlouho využívá její základní principy.

Příklady a zkušenosti
Hodina angličtiny: Téma nakupování v obchodu. Skupina účastnic navrhne několik receptů,
diskutuje potřebné ingredience, učí se o nutričních hodnotách potravin a osvojuje si
potřebnou terminologii. Pak se vydají do potravin (kam by za normálních okolností kvůli
finančním a jazykovým problémům nešly) a nakupují. Hovoří též s prodavači a vysvětlují jim
nejen co kupují, ale také odkud jsou a jak se dostaly do této země. Zapojením do hovoru
překonaly svůj strach. Nakoupené ingredience následně zpracují do vydatného jídla. Během
vaření společně diskutují své zkušenosti s nakupováním a hovory s prodavači. Během jídla
pak diskutují vlastní tradice a zvyky spojené s vařením.
Výuka infromačních a komunikačních technologií: Téma vyhledávač google a google maps.
Účastnice dostanou “výzkumné” téma, objevují některé základní informační zdroje a zároveň
se učí, že google nemusí vždy odpovídat realitě. Diskutují, co lze a co nelze najít na google
maps a vytvářejí si tak potřebný kritický přístup k získávání informací. Následuje diskuse o
vlastnění informací a jejich zkušenosti s životem v nearabském světě.
Tyto dva příklady částečně osvětlují metody, které byly v průběhu kurzu využity a též aplikaci
osvobozující pedagogiky, jež vede ke kritickému myšlení. Motivaci tvoří příslušné výchozí
body, přičemž vzdělávání je založeno na rozvoji komunikace – neverbální situace
kontextového učení se změní na verbální týmovou práci. Vzhledem k jazykovým omezením
nemohly být některé obsáhlejší tématické celky probírány v rámci jednoho setkání. Neměli
jsme k dispozici ani žádný jiný jazyk, který by nám mohl posloužit k překládání, jelikož
účastnice společně nesdílí žádný jiný jazyk než Maďarštinu.
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Sebehodnocení – výsledky
Trenéři prováděli sebehodnotící setkání pravidelně, jako součást kurzů. Tým managementu se
setkával jednou za měsíc společně s lektory kurzů. Tato setkání a workshopy byly velmi
užitečné pro nezbytné úpravy v obsahu a metodách kurzu. Je důležité zmínit, že účastnice
byly uprchlice a proto mělo na jejich motivaci a rozvoj vliv mnoho nejrůznějších vnějších
podmínek. Účastnice byly s obsahem a metodami kurzu velmi spokojeny, hlavním
problémem a zároveň výzvou pro ně byly jazykové kompetence. Velmi si pochvalovaly
přesunutí některých částí kurzu do Budapešti, jelikož se v Bickse často cítí izolovány.
Motivační úroveň poněkud poklesla během osmitýdenního období, kdy Cordelia Foundation
organizovala skupinovou terapii pro arabsky hvořící ženy. Účastnice však stále cítily, že jak
terapie, tak preQual kurz jsou velmi důležité – proto pokračovaly v účasti na kurzech.
Konečná self-evaluační zpráva bude k dispozici na konci kurzu.

Certifikace
Od Maiz a Institutu pro základní a další vzdělávání pro zdravotnický personál (for Basic and
Continuing Education of Health Workers) jsme dostali radu připojit k certifikátu přílohu
obsahujcí detailní popis kurzu. Protože kurz není akreditován Maďarskou akreditační komisí,
a v rozpočtu na získání akreditace ani nebyly prostředky, nemohli jsme vydat účastnicím
diplom uznávaný státem. Cílem našeho kurzu bylo poskytnout prekvalifikaci v základním a
odborém vzdělávání, která by nebyla možná bez schopnosti mluvit a rozumět maďarštině.
Současný vzdělávací systém má velmi náročná kriteria na prekvalifikace a jazykové
dovednosti, stejně jako na vzdělání pro zaměstnanců v oblasti pečovatelství a ošetřovatelství.
Je tedy nepravděpodobné, že diplom, který účastnice získají, jim bude oficiálně uznán. Přesto
DemNet věří, že kurzy jim poskytnou velmi užitečné rady a informace, stejně jako jazykové
vzdělání, tolik důležité pro nalezení zaměstnání, ať už v rámci zdravotnické a sociální péče,
nebo mimo ni.

Sítě spolupráce
DemNet je jednou ze zakládajích organizací Národní sítě pro migraci (National Migration
Network), která spojuje organizace zabývající se migrací a další sdružení občanské
společnosti poskytující služby migrantům. DemNet tak získala velmi cenné informace o
proveditelnosti projektu a o nezbytných krocích, jež je třeba učinit, aby bylo dosaženo
realistických základů a praktičnosti kurzu. Nejdůležitější spolupráce vzešla s Přijímacím
centrem v Bickse, které nám poskytlo mnoho zdrojů pro náš kurz. Pomohli nám též s
rozšiřováním informací o zahájení projektu. Navzdory veškerému usilí a snah o nalezení sítě
spolupráce, se DemNet nepodařilo najít v Maďarsku žádnou organizaci zabývající se prací s
ženami – migrantkami.
Ženské organizace nejevily o toto pole působnosti příliš zájem. Zřejmě je to způsobeno
roztříštěností občanské společnosti v Maďarsku a nedostatečných kapacit pro účast v tak
rozsáhlém projektu. Demnet je známá, na rozvoj zaměřená organizace, poskytující řízení a
technickou pomoc pro občanskou společnost.
Síť spolupráce zahrnuje poskytovatele služeb, zástupce nevládního sektoru, Institut pro
výzkum minorit Akademie věd (Minority Research Institute of the Academy of Sciences),
Institut pro výzkum demografie Maďarského statistického úřadu (Demographic Research
Institute at the Hungarian Statistical Office), nejrůznější akademické složky, například
Lékařská Univerzita Semmelweis (člen MIGHEALTHNET projekt), nadace TÉT (4len
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projektu GEMMA) a mnoho skupin migrantů (nekteré z nich reprezentovány jednotlivci,
některé jsou pak spojeny formální organizací. Panuje obecná shoda, že síť těchto organizací
bude nadále usilovat o lepší integraci na trhu práce a politiky prosazování specializovaných
programů vzdělávání dospělých pro ženy z řad přistěhovalců, a to navzdory výzvám, které
tvoří velmi nízká míra zkušeností s migrací v Maďarsku v evropském srovnání.
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5.5 Kurz PreQual ve Španělsku – IEPALA
5.5.1 Práce v oblasti zdravotní a sociální péče ve Španělsku
Podle výzkumu „Postižení, poškození a zdravotnický systém“, vypracovaného Národním
statistickým úřadem (INE, 1998) je ve Španělsku okolo 3,5 milionu osob se zdravotním
postižením. Jedná se tedy o přibližně 9% celkové populace. Vládní působení v této oblasti se
odehrává na mnoha úrovních, od institucionalizované páče v domovech a ústavech, po
domácí péči. Experti v oblasti gerontologie a evropské politiky tvrdí, že je nezbytné zaměřit
se na rozšíření palety služeb, jež zajišťují domácí péči pro osoby staršího věku (Národní
institut sociálních služeb, INSERSO, 1993; Institut pro seniory a sociální péči, IMSERSO,
2005). Následně lze od roku 1990 sledovat zvýšenou pozornost věnovanou dané problematice
na politické úrovni.
Jaké služby jsou nabízeny ve Španělsku? Statistiky a počty volných míst v insttucích pro
osoby, jež potřebují pomoc, odhalují, že na institucionální úrovni probíhá pouze nízké
procento pomoci a péče o staré osoby. Pokud se zaměříme pouze na osoby s lékařsky
potvrzeným stupněm závislosti (tedy ty, kteří vyžadují asistenci v každodenním životě), pak
instituce pokrývají služby pouze pro 48,2% z této cílové skupiny.
Právě kvůli této absenci sítě veřejné a dostupné péče se rodina stává hlavním pečovatelem o
starší osoby. Potažmo se tak hlavními pečovateli v této oblasti stávají ženy.
Ve Španělsku je stále velmi malé množství rodin, jež se rozhodly péči o své seniory delegovat
na někoho mimo rodinný okruh, ačkoliv jisté tendence v tomto směru již pozorovatelné jsou.
Pečovatel – imigrant je však stále najímán jen v případě, že není k dispozici španělský
pečovatel.
Péče o staré osoby se stává novou pracovní sférou, ve které se mohou uplatnit ženy –
migrantky. V mnoha případech je tato péče též spojena s dalšími domácími pracemi. Bohužel
data, která by poskytovala úplné informace o počtu žen – migrantek, jež pečují o seniory,
stále nejsou k dispozici. Příčiny lze spatřit v několika faktorech. V první řadě je pracovní trh v
oblasti domácí péče stále převážně záležitostí trhu černého, neoficiálního. Druhým důvodem
je fakt, že pokud tato práce probíhá na legální úrovni, je velmi často kvalifikována jen jako
“domácí práce”, a emocionálně náročná péče o osobu se zdravotním handicapem pak není
brána na zřetel.

Závěry
Fenomén stárnutí, společně s dalšími faktory souvisejícími se sociální politikou, integrace žen
na trh práce a nedostatek rovnováhy v rozdělení domácích prací mezi muži a ženami vytváří
nové možnosti uplatnění v oblastech, jako je například péče o staré osoby. Potřeba uspokojit
poptávku po službách v této oblasti se objevuje v době vysokého počtu migrujících osob. Ve
Španělsku je proud těchto osob charakterizován dvěma faktory. Jedná se převážně o ženy a o
osoby latinsko-amerického půvou. Tyto dvě charakteristiky bývají často spojeny v požadavku
španělských rodin na pečovatele o jejich staré osoby – „latinsko-americká žena“. Motivace
pro migraci vytváří nejen země původu, ale i země, kam imigrant směřuje, a to především
poptávkou po pracovní síle na trhu práce. Tento model funguje v celé Evropě (s výjimkou
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Portugalska). Specifické zdravotnické systémy jednotlivých zemí se do určité míry doplňují s
nabídkou pracovní síly ze strany přistěhovalců. 10

5.5.2 Kurz PreQual
Zázemí provádějící organizace
Ve Španělsku realizuje projekt PreQual organizace IEPALA (Institut politických studií
Latinské Ameriky a Afriky). IEPALA se již dříve podílela na organizaci vzdělávacích kurzů v
rámci předchozího projektu PreQual.
IEPALA od svého založení v roce 1954 pracuje s následujícími principy:
•

sloužit populaci “na základě a v rámci” vlastní historie a struktury

•

být kriticky nezávislý na ekonomické, politické, vojenské, ideologické či jiné síle

•

přispět ke vzdělávání a podpoře organizovaného kritického myšlení ve společnosti

•

trvat na lepším využívání veřejných prostředků pro obyčejné lidi

•

být nezávislým nástrojem v práci v zájmu nezávislosti a vývoje populace

•

nestát se institucí a být připravena ukončit činnost v případě, že již neslouží svému
účelu

•

podporovat rovnost v oceňování akademické a manuální práce

•

podporovat osobní i institucionální střídmost ve využívání zdrojů a zboží

V souladu s výše uvednými principy tvoří následující pilíře základ naší práce:
•

Kritické analýzy, studie a vzdělávání v oblasti historie a reality v Latinské Americe,
Africe a v zemích třetího světa v souvislosti s mezinárodními faktory, jež tyto regiony
ovlivňují (“IEPALA – Estudios”)

•

Mezinárodní spolupráce pro vývoj zemí třetího světa (“IEPALA – Cooperación”)

•

Obrana a podpora národů a lidských práv (“IEPALA - Solidaridad y Derechos
Humanos”)

V rámci Španělska i Evropy sami sebe vnímáme jako partnery a potenciální spojence všem
silám a organizacím v občanské společnosti, jež prosazují nové a odlišné uspořádání
mezinárodích, národních a společenských vztahů, v nichž lidé a společnosti jsou nespornou
součástí výkonu moci, a v nichž lidé a jejich města a komunity, žijící jako organizovaný
10 Péče o seniory: souvislost mezi imigrací a stárnutím, Panorama Social, , 2005,pp. 85 – 97, Raquel Martinez Bujan,
Carlos III University.
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kolektiv, jsou zdrojem a kořenem suverenity, v rámci níž nikdo nemůže být vyloučen,
ignorován, či dokonce napadán.
V poli naší práce můžeme zdůraznit odborné vzdělávání, jež sleduje tři hlavní směry činnosti:
•

Vytvoření kurzů, workshopů a praktických činnností pro cílovou skupinu
nezaměstnaných

•

Zvyšování možností vzdělávání pro imigranty

•

Specializace v oblasti podpory spolupráce na úrovni místního rozvoje, vzdělávání
agentů, trenérů a učitelů pro práci v městských a příměstských prostředích

Kromě odborné přípravy, zaměřené výhradně na migranty, bychom též rádi upozornili na
pomoc a podporu, kterou poskytujeme mnoha asociacím a sdružením pro přistěhovalce,
jejichž oblastí působení je postavení imigrantů ve španělské společnosti.

Přípravné aktivity pro kurz PreQual
a)Národní workshopy zaměřené na veřejnost
Během práce na struktuře kurikula kurzu bylo zorganizováno několik workshopů zaměřených
na veřejnost, tedy na potenciální zájemce o kurzy - ženy migrantky se zájmem o práci v
oblasti zdravotnické a sociální péče. Od počátku jsme věděli, že chceme, aby se kurz skládal
ze tří částí: profesní vzdělávání včetně teorie a praxe, všeobecné pracovní kompetence a
vzdělávání v oblasti tvorby osobnostní vybavenosti a především posilování sebedůvěry u žen
– migrantek.
Také jsme chtěli srovnávat naše myšlenky s nápady ponteciálních účastnic, jež by mohly být
pro kurz přínosem a které nás mohly minout. Proto jsme zorganizovali tři workshopy pro
ženy – migrantky se zájmem o práci v oblasti zdravotnické a podpůrné péče, jež potřebovaly
projít školením či získat certifikát, jež by prokazoval jejich dosavadní kompetence.
Workshop měl dva cíle: představit kurz, jeho strukturu, obsah a organizaci, a zaznamenat
veškeré nápady, jež by potenciální studenti mohli mít.
Workshopy se odehrály během druhé části roku, takže návrhy, jež jsme obdrželi mohly být
začleněny do finální verze kurikula ještě před začátkem řiíjnového kurzu.
Oba cíle byly dosaženy a při ukončení workshopů jsme zjistili, že máme mnoho nových
poznatků, které budeme moci začlenit do učebního plánu, zejména v oblasti organizace kurzů
a jejich časového rozvržení.
Velmi cenné bylo též sdílet přípravu kurzu s dalšími asociacemi žen a migrantek. Zjistili jsme,
že na konci workshopů jsme měli početnou skupinu žen, jež měly zájem se do kurzu zapsat.
V konečném složení účastnic kurzu bylo velmi mnoho těch, s nimiž jsme byli v kontaktu již
během přípravných a monitorovacích workshopů.
b)Šíření informací – získávání zájemců
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Propagace kurzu začala organizováním workshopů. Tato aktivita se odehrávala ve dvou
úrovních činnosti. První byla zacílená na media, jež oslovují cílovou skupinu migrantů. Též
jsme vydali tiskovou zprávu. Některé noviny kontaktovaly IEPALU za účelem získání více
informací a prohloubení dosavadních vědomostí o tomto projektu, jež by mohly případně
publikovat. Stejně tak byly informace vysílány rozhlasovou stanicí, zaměřenou na na ženy –
migrantky. Na základě těchto aktivit se ozvalo několik potenciálních účastnic, jimž byly
obratem poskytnuti konkrétní informace, a které jsme též pozvaly na námi organizované
úvodní workshopy.
Druhá úroveň osvěty probíhala formou kontaktování nejrůznějších organizací a občanských
sdružení, jež pracují se ženami – migrantkami. Byl vytvořen adresář kontaktů, jež pomohl k
rozesílánní informací o kurzu a potažmo získávání nových, potenciálních účastnic
workshopů. Tento již vytvořený adresář jsme dále v průběhu projektu využili pro rozesílání
bulletinů a tiskových zpráv, týkajících se vývoje klíčových aktivit projektu a jeho pokroků.
V neposlední řadě jsme také rozeslali informace o projektu příslušným úřadům, job centrům,
úřadům práce a dalším institucím, jež se zabývají prací s migranty, a u nichž jsme
předpokládali pomoc při propagaci našeho kurzu.

Cílová skupina
Účastnicemi kurzu byly latinsko-americké ženy z nejrůznějších zemí, například z Peru,
Ekvádoru, Kolumbie, Argentiny, Paraguaye atd. Je nutné podotknout, že naším hlavním
požadavkem na ženy, jež vstupovaly do kurzu, byla znalost španělského jazyka. Proto bylo
převážné množství našich účastnic původem ze španělsky hovořících zemí.
Většina účastnic již nějakou dobu žila v Španělsku, některé z nich již léta. Pro mnohé z nich
byl příchod do Španělska motivován spojením rodiny, některé naopak přišly do nové země,
aby zajistily živobytí svým rodinám, žijícím v zemích původu. Všechny ženy byly dospělé, s
nevelkou praxí a předchozím vzděláním. Všechny měly velký zájem o možnost získání
nových vědomostí a dovedností.
Tento zájem byl následně dokázán skutečností, že téměř nikdo neopustil kurz před jeho
dokončením. Jediná součást kurzu, jež zaznamenala nižší návštěvnost byly IT kurzy,
navzdory tomu, že byly zařazeny právě na základě zájmu žen – migrantek samotných. Bylo to
však možná též způsobeno určitými problémy na začátku kurzu.
Z 20 lidí, kteří se na kurz přihlásili se vytvořila skupina 15 žen, jež se pravidelně scházely na
kurzech. Pouze dvě ženy z této skupiny kurz nedokončily – důvodem byl fakt, že si našly
nové zaměstnání.
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Obsah kurzu
Jako výchozí bod pro praktickou část kurzu jsme použili již vytvořené vzdělávací kurikulum
a kontakty, které máme s domovy pro seniory. Do tohoto kurikula jsme včlenily téma
osobnostího vývoje. Chtěli jsme, aby byly tyto dvě oblasti vyučovány v pospolitosti, stejně
tak, jak je budou absolventi kurzu používat v průběhu své další práce. Každý vzdělávací
modul v praktické oblasti byl přímo spojen s vybraným tématem osobního rozvoje.
Z tohoto konceptu vznikl následující studijní plán:
z

Stárnutí. Stáří v průběhu historie lidstva. Stáří v kontextu mého života

z

Poznávání pacienta. Techniky komunikace. Techniky komunikace – verbální a
nonverbální komunikace.

z

Základní potřeby starých osob. Kůže jako ochranný organ. Naše životní potřeby.
Související problémy a řešení. Rozvinutí skupinové práce a důvěry.

z

Stálost života. Náš životní kontext:příběh mého života. Můj proces migrace.

z

Výživa a strava seniorů. Původ potravin: workshop na téma cizí a španělské jídlo.

z

Vyloučení a předurčení: Konsktrukce uzavřené společnosti; záchrana naší paměti.

z

Pohyblivost pacienta. Migrační hnutí. Historie mé migrace.

z

Nejčastější choroby starých osob. Workshop na téma naslouchání a empatie. Řešení
Konfliktů.

Tento teoreticko-vzdělávací modul trval po tři měsíce. Následovala praxe v domově pro
seniory. Další fází kurikula byla tzv. Osobní pracovní orientace, jež obsahovala:
z

Hledání zaměstnání. Analýza pracovního trhu. Znalosti v oblasti pracovního práva.
Příprava životopisu a motivačního dopisu, příprava na pracovní pohovor.

z

Sebezaměstnávání: Vytváření mikro-podniku.

Výsledkem dialogu se ženami, s nimiž jsme spolupracovali bylo přidání dalších dvou
průřezových témat: prvním byla problematika genderu. Cílem přidání tohoto modulu byla
analýza role ženy ve společnosti v kontextu pracovního a rodinného života. Druhým byly IT
technologie. V rámci tohoto modulu ženy prošly základním kurzem práce s MS Word,
vyhledávání informací na internetu a používání emailové služby.
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Implementace kurzu PreQual
Kurzy se odehrávaly od pondělí do pátku v odpoledních hodinách v průběhu čtyř měsíců.
Délka trvání kurzu se ukázala jako jeden z nejdůležitějších problémů, protože ženy, jež se do
kurzu přihlásily za účelem vylepšení své pozice na trhu práce, a rychlého nalezení
zaměstnání, se musely vyrovnat s extenzivnější formou kurzu. Nicméně jsme na tomto
konceptu delšího vzdělávacího plánu trvali, jelikož věřme, že se délka kurzu pozitivně
promítla do jeho kvality.
Do kurzů byly zapojeny tři skupiny lektorů, z nichž každý měl na starost tři sekce na které byl
kurz rozdělen. První skupina byla zodpovědná za vzdělávací plán kurzu a organizaci praxí
účastnic v domovech pro seniory. Další skupina lektorů (narozdíl od první skupiny se skládala
z členů organizace IEPALA) vytvořila osobnostně-vzdělávací kurikulum. Poslední, třetí
skupinou, byli lektoři z najaté konzultantské firmy, jež se specializuje na práci s migranty a
která měla na starost oblast profesního zaměření účastnic. Práci těchto 10 lektorů řídil
koordinátor vzdělávacího programu, který zároveň kontroloval, zda je dodržováno kurikulum
a zaišťoval začlenění případných změn, jež byly v průběhu kurzu nezbytné. Všichni lektoři
byli zapojeni do hodnotícího procesu kurzu.

Příklady a zkušenosti
Narozdíl od dalších vzdělávacích kurzů poskytovaných organizací IEPALA, kurz PreQual
poskytoval svým účastnicím kurikulum zaměřené na sebevědomí a osobností vývoj.
Vzhledem k výsledkům kurzu věříme, že právě tato součást kurzu byla součástí zásadní a
byla základem pro vytvoření soudržné skupiny studentek, které nesdílely jen svůj zájem o
vzdělávání, ale též své osobní životní zkušenosti, které měly často společné. Myšlenka
věnovat část kurzu jednotlivým migračním příběhům jeho účastnic, jejich problémům a
současným výzvám v hostitelské zemi, která nebyla vždy vstřícná a vítající, stejně jako jejich
snům do budoucnosti – ve Španělsku či v jejich zemi původu - vytvořila prostředí důvěry a
vzájemné podpory. Toto pozitivní klima považujeme za zásadní esenci kurzu PreQual.
Sebevědomí žen bylo dále upevňováno využíváním jejich předchozích znalostí v souvislosti s
novými poznatky. Například- když bylo probíráno téma výživa a strava starých osob, ptaly
jsme se žen na jejich zvyky a tradice v oblasti vaření a přípravy potravy, případně na postup,
jakým by tyto své dovednosti mohly uplatnit v péči o staré a nemocné osoby. Na této
struktuře byl vystavěn celý workshop na téma vaření. Kromě úžasného zážitku nám tento
workshop poskytl možnost nasbírat zkušenosti jedna od druhé.
Probíhal také workshop, při kterém jsme společně probírali překážky v jazyce, se kterými se
běžně setkáváme. V rámci této práce jsme si příklady některých potenciálně problematických
výrazů ukazovali na příkladu jednoho jazyka (například „španělská“ a latinsko-americká
španělština). Pokoušeli jsme se společně najít řešení možných nedorozumění, na které mnozí
z nás již narazili.

Sebehodnocení
Proces sebehodnocení byl započat již před začátkem kurzů. V přípravných workshopech
proběhlo vstupní hodnocení kurzu, navržené lektory. Zahrnovalo zájmy a nápady žen, na něž
byly kurzy primárně zacíleny. Tyto nově vzniklé myšlenky byly začleněny do kurikula a
především do organizace kurzu, tedy do oblastí jako délka trvání kurzu či rozvrhy
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jednotlivých lekcí.
Bylo svoláno několik porad, jichž se účastnil i koordinátor projektu a koordinátoři
zodpovědní za jednotlivé výukové modely. Cílem těchto porad bylo začlenit potřeby a náměty
žen do kurzů a případně rozhodovat o důležitých bodech průběhu projektu. Koordinátor
projektu se též setkal s vedoucími praxí jednotlivých institucí pro staré osoby, aby ujasnil
kritéria pro práci studentů na straně jedné a následné hodnocení na straně druhé. Výsledky
pak byly poskytnuty supervizorům jednotlivých odborných praxí
Při zakončování jednotlivých výukových modulů vždy proběhla společná schůzka lektorů a
studentů. Ti měli hodnotit nastavení vzdělávacího modulu, svou práci navzájem, zda se obsah
kurzu shodoval s předepsaným programem, či do jaké míry může být obsah modulu
nápomocen při budoucím hledání práce. Na těchto hodnotících schůzkách učitelé i studentky
vždy vyplnili dotazníkové formuláře, což umožnilo systematický sběr dat o průběhu projektu.
Nezbytné bylo hodnotit praktickou část kurzu, protože byla prováděna v rámci vzdělávacích
modulů různými způsoby. Zabývali jsme se zejména posouzením, do jaké míry odpovídá
výsledek kurzu reálným potřebám, vyvstávajícím v každodení práci v zařízení pro staré
osoby.
V závěru jsme uskutečnili společné setkání všech do realizace projektu zapojených osob –
koordinátor, lektoři a vedoucí praxí, s cílem analyzovat informace, získané od žen v průběhu
kurzu. Probírala se tedy docházka do kurzů, práce v hodinách, užitečnost informací pro
odbornou praxi v zařízení, míra spokojenosti studentů a lektorů, organizce kurzu, rozvrhy
lekcí, použité materiály a v neposlední řadě též materiály, jež by mohly být užitečné v
budoucnu. Všechny tyto příspěvky využije organizace při realizace dalších kurzů.

Certifikace
Nezbytnost sledování docházky účastnic kurzů byla již popsána v předchozích kapitolách.
Povinná docházka, jako předpoklad získání certifikátu byla členy projektového teamu
PreQual stanovena na 80%. Dalšími kritérii pro udělení certifikátu o absolvování kurzu pak
byla píle a práce studentů a jejich příspěvek do lekcí.
Během kurzu se též ukázalo, že je nezbytné částečně udělit osvědčení dříve, než při
samotném ukončení kurzu. Proto jsme přistoupily na průběžnou certifikaci po ukončení
jednotlivých vzdělávacích modulů (pokud to účastnice vyžadovaly), na základě počtu
skutečně absolvovaných hodin teorie i praxe.
Na téma obsahu certifikátu probíhala rozsáhlá diskuse s účastnicemi. Vyjadřovaly přání, že
certifikáty by měly nejen obsahovat počet absolvovaných hodin, jejich zaměření na praxi či
teorii, ale též by měly být platné jako akreditované dokumenty o jejich kvalifikaci v oblasti
péče o staré osoby. Pociťovaly vlastnění takového certifikátu jako lepší prostředek pro získání
práce v oblasti péče o staré osoby, po které je v současnosti ve Španělsku poptávka. Tento
kurz nicméně není zaměřený výhradně na práci se seniory, ale na péči o osoby závisle v
širším slova smyslu. Proto by všeobecněji zaměřené osvědčení, dle našeho názoru,
poskytovalo svým majitelům lepší možnosti uplatnění. Účastnice však přesto trvaly na
zaměření certifikátu směrem k péči o seniory a proto jsme nakonec zvolili tuto variantu..
Nakonec bychom měli poznamenat, že byl učiněn kontakt s organizacemi veřejného
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vzdělávání a pracovníky úřadů s cílem zajistit, abychom dosáhli úředních osvědčení. Tato
jednání byla neúspěšná, částečně z důvodu tuhosti vzdělávacího systému ve Španělsku,
zejména v oblasti uznávání titulů, poskytovaných soukromými subjekty.

Síť kontaktů a spolupráce
Během realizace projektu byla IEPALA v těsném kontaktu se svými partnery napříč Evropou,
s nimiž si vyměňovala informace, vzájemnou pomoc a spolupráci.
Ve Španělsku jsme pracovali převážně s organizacemi, které se zabývají migrací a které nám
pomáhaly již od fáze rozšiřování informací o projektu. Některé organizace nám přispěly
například přednáškou pro účastnice, obsahující popis jejich práce a možnosti, kterými by jim
mohly pomoci. Též jsme spolupracovali s organizacemi zabývajícími se problematikou
genderu.
Kontaktovali jsme příslušné úřady a instituce za účelem získání akreditace pro náš kurz. Tato
snaha byla bohužel neúspěšná, ale přesto určitá spolupráce probíhala, zejména při distribuci
informací o zahájení a ukončení projektu, a o počtu 15 účastnic, jež úspěšně prošly kurzem a
jsou nyní vyškoleny pro práci v oblasti zdravotní a sociální péče.

5.5.3 Další možnosti podpory žen-migrantek
V IEPALE věříme, že společná práce a kooperace je nezbytná v práci zaměřené na vývoj
každého jednotlivce. Proto jsme při naší práci trvali na spolupráci s městskou sítí institucí,
především s organizacemi zaměřenými na migranty, které nejlépe znají jejich obtíže v
každodením životě v nové zemi. I v průběhu projektu jsme kladli důraz na představení
jednotlivých asociací studentům v hodinách tak, aby je mohli lépe poznat a případně s nimi
mohli navázat kontakt. Za důležitý jsme považovali fakt, že se kurzu účastnily jen ženy a
chtěly jsme tento prvek řádně popsat a vysvětlit. Proto jsme též zvali asociace zabývající se
problematikou žen-migrantek, aby nás navštivily a účastnicím se představily.
Účastnicím jsme též zprostředkovali mnoho informací, jež se primárně netýkaly předmětu
jejich studia, ale o něž samy účastnice projevily zájem, jako jsou informační technologie a
anglický jazyk, ale také doplňující informace o jejich možnostech dalšího vzdělávaní a o
organizacích, na které se mohou případně obrátit a přihlásit se kurz.
V dnešní době, v naší digitální společnosti, kde jsou všechny potřebné informace na internetu,
jsme považovali za zásadní, aby studentky získaly potřebné dovednosti, tedy například
dovedly správně vyhledávat na webu, najít si práci, další kurzy, informace o nejrůznějších
pomáhajících organizacích, či udržovat kontakt s příslušnými úřady, pracovními agenturami
či podniky, jež by potenciálně měly zájem o jejich služby. Toto byl základní aspekt modulu,
který se zabýval informačními technologiemi.
V neposlední řadě se vytvořilo množství osobních pout, které přetrvávají i po ukočení kurzů.
Přirozeně se vytvořila neformální skupina studentů a lektorů, kteří spolu zůstávají v kontaktu,
otevřeni případným dalším možnostem spolupráce.
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6. Doporučení
V rámci obou mezinárodních projektů se ukázalo, že rámec kurikula podporuje základ kurzu,
který se zaměřuje na místní situaci migrantů. Podporuje také opatření na podporu a
doprovázení migrantů při využívání pracovních příležitostí na pracovním trhu. Do této doby
byl PreQual kurz realizován desetkrát; (čtyřikrát v Maiz, stejně jako v Magdeburku, Římě,
Praze, Budapešti, Soluni a Madridu) a aktuální údaje zvyšují naději, že v několika zemích by
měly být k dispozici prostředky pro další PreQual kurzy.
S cílem dosáhnout stejně kvalitního výsledku v každém kurzu, který je obzvlášť definován
jeho přínosem pro migranty, je nutné věnovat pozornost všem místním podmínkám:
1) Rámcové podmínky migrantů žijících v dané oblasti, jejich pohledy, jejich další časové
plány a přání.
2) Právní rámce na trhu práce, stejně jako socio-politická situace, zejména s ohledem na
odvětví sociální a zdravotnické a péče.
3) Profesní vzdělávání a pracovních perspektivy pro migranty v těchto oblastech.
4) Obecné podmínky a konkrétní možnosti pro vykonání stáže v příslušných institucích.
5) Možnost dokumentace, přenosu a uznávání schopností a zkušeností osvojených v rámci
kurzu PreQual.
Body uvedené výše umožní vytvoření konceptu ve spolupráci s instruktory a účastnicemi
kurzu. Tento koncept, spolu s self - evaluací (sebehodnocením) a vytvořením sítě spolupráce,
začíná tam, kde se objevují překážky pro vstup žen – migrantek na trh práce.
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7. Závěrečné poznámky
Tato brožura je výstupem mezinárodní inovativního projektu “PreQual steps”, který Maiz
úspěšně realizuje s podporou spolupracujících partnerskcýh organizací Antigone, IEPALA,
DemNet a Sofia v různých zemích EU. Výběrem stejného názvu projektu a tohoto produktu
jsme chtěli poukázat na kroky (“steps”), jež byly učiněny a které je možno podniknout za
účelem dosažení širokého mezinárodního konceptu na straně jedné a též (což považujeme za
pro nás nejdůležitější aspekt) na práci za účelem pomoci migrantům v celé Evropě skrze
cílené a operativní, konkrétní kroky, kterém jim pomůžou zapojit se do kvalifikované a
ohodnocené práce. Ocitli jsme se tak v určité právní “svěrací kazajce”, vzhledem k přísným
omezením a projevům rasismu. Zapojili jsme se do jedné z hlavních společensko-politických
sfér dneška, jíž jsou právě zdravotní péče, ošetřovatelství a sociální otázky.
V této brožuře jsme se pokusili prezentovat naše různorodé a do určité míry odlišné
mezinárodní zkušenosti a využitím konkrétních citací posílit implementaci takových opatření,
která by vedla k podpoře migrantů při přístupu ke kvalifikované výdělečné činnosti. Zprávy z
jednotlivých zemích nám poskytli zástupci partnerských organizací. Vedoucí kurzů, jejich
účastnice, experti a koordinátoři projektu při tvorbě zpráv dostali šanci vyjádřit svoje
zkušenosti ze své osobní perspektivy.
Když se podíváme zpět na zkušenosti, které jsme získali v dosud provedených PreQual
projektech, je zarážející velikost a síla kroků, které se ženy - migrantky rozhodly přijmout s
cílem vyrovnat se se svým každodenním životem, bez ohledu na to, jak vyčerpávající a pestré
tyto kroky jsou. Naše uznání a obdiv patří především těmto ženám.
To je důvod, proč považujeme za velmi důležité znovu konstatovat, že: PreQual chápeme
jako malý krok a příspěvek k podpoře migrujících žen. Chápeme vzdělávání jako centrální
prvek pro dosažení autonomie a participace, ale jen dokud není odděleno od etických a
emancipačních principů a je zakotveno v globálním kontextu. Též nevnímáme
nezaměstnanost a překonávání s ní spojených každodenních okolností jako výsledek
individuálních nedostatků jednotlivce a nezdůrazňujeme osobní zodpovědnost jednotlivce
jako kriterium při dosahování vzdělávacích cílů. A co je nejdůležitější – je potřeba kritické
sebereflexe, kritického přístupu k hegemonickým eurocentrickým strukturám a přístupům a
kritická pozice s ohledem na různé formy sociální exkluze v rámci celé Evropy, jež se halí do
povrchních diskusí o integraci a migraci.
V tónu níže uvedených, konkrétních politických požadavků voláme po dostupnosti finančních
a strukturálních zdrojů tak, aby byly nejen zachovány stávající možnosti vzdělávání,
participace a setkávání, ale aby též vznikl prostor pro vytváření nových.
Současně doufáme, že i nadále bude pokračovat snaha podporovat ženy – migrantky napříč
Evropou a to nejen jako součást neziskového sektoru a dobrovolnických organizací, ale také
jako záležitost státní úrovně, zejména v oblasti potírání strukturálního rasismu a jeho vážných
dopadů převážně na skupinu žen s migrační zkušeností.
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Z tohoto důvodu ještě jednou opakujeme naše požadavky:

Požadujeme:
Právo na svobodu – právo migrovat!
z
Sociální a právní rovnost založenou na mimo-tržních
zájmech!
z
Rovný přístup migrantů na trh práce bez ohledu na
jejich původ, status či délku pobytu!
z
Ukončení schovávání strukturální diskriminace za závoj
“kulturních odlišností”!
z
Podporu autonomie a základních forem, zastupujících
zájmy žen – migrantek na poli pracovního uplatnění,
zejména v sektoru služeb – včetně pečovatelství, či
sexuálních služeb!
z
Zastavit kladení viny za následky vylučujících praktik a
globálních kontextů na ty, jež jimi byli nejvíce ovlivněni!
z
Podporu organizací žen – migrantek samotných
prostřednictvím poskytování zdrojů a začleněním do
sociálních a politických struktur a rozhodovacích procesů!
z
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Řízení projektu:
maiz – autonomní centrum pro ženy-migrantky, Rakousko: organizace maiz byla založená
v roce 1995. Maiz je zaměřená na práci s ženami-migrantkami. Vznikla z potřeby změnit
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situaci v oblasti pracovních příležitostí žen- migrantek v Rakousku a na podporu jejich
zastoupení ve veřejné správě, kulturním politickém životě této země. S vědomím, že naše role
aktivních účastnic je naprosto legitimní se prostřednictvím práce v mnoha různých oblastech
pokoušíme poskytnout odpovědi na otázky týkající se zaměstnanosti žen. V rámci tohoto
procesu zkoumáme a adaptujeme teoretické a praktické poznatky při vývoji nových forem,
metod a strategií. Naše aktivity zahrnují vzdělávání, právní a sociání poradenství, rodinné
poradenství, všeobecné poradenství, terréní práci a vzdělávání žen pracujícíh v sexuálních
službách, kulturní činnosti, aktivity PR a různé výzkumy. Tyto aktivity realizujeme pro naši
cílovou skupinu žen migrantek, žadatelů o azyl a žen migrantek pracujících v sexuálních
službách. V neposlední řadě též provozujeme přípravné programy na úspěšné zvládnutí a
ukončení středoškolského studia pro mladé migranty – chlapce i dívky.
www.maiz.at

Project partners
Antigone – Informační a dokumentační středisko pro sledování rasismu, ekologie, míru
a nenásilí - Řecko: Antigone je nevládní oragnizace se sídlem v Soluni v Řecku, působící též
v Aténách. Od roku 1995 je aktivní v oblastech jako jsou lidská práva, ekologie, mír a
nenásilné řešení konflitků v úzké spolupráci s dalšími ekologickými hnutími v Soluni. Za
účelem plnění svých cílů v oblastech jako je rasismus, xenofobie a diskriminace Antigone
provádí nejrůznější výzkumy a zabývá se projektovými činnostmi, vydává tématické
publikace, pořádá kulaté stoly a diskuse nad zmíněnými tématy.
www.antigone.gr
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DemNet – Nadace pro rozvoj demokratických práv, Řecko: Soukromá nadace působící v
Maďarsku, jejímž účelem je vznik a posílení občanského sektoru v Maďarsku a v oblastech
jižní a východní Evropy, se zaměřením na další rozvíjející se a znevýhodněné regiony, se
speciálním zaměřením na výměnu zkušeností a infromací ve středoevropském sociopoliticko-ekonomickém prostoru. DemNet vyvinula několik cílených programů na pomoc
uprchlíkům a azylantům při vyhledávání informací pomocí sítě Internet a podpory jejich
integrace do nových komunit.. Podporuje jejich integraci do místních komunit. Maximální
pozornost věnuje Romské minoritě, jejich institucím a zástupcům.
www.demnet.org.hu

IEPALA – Instituto de Estudios Políticos Para América Latina y Áfrika: IEPALA je
nezávislá nestátní oragnizace založená v roce 1985 jako akademická instituce se zaměřením
na průnik aspektů vzdělávacích, politických a interkulturních. IEPALA podporuje další
oragnizace založené ženami-migrantkami jak ve Španělsku, tak v zemích jejich původu.
IEPALA má široké zkušenosti v oblasti mezinárodní spolupráce.
www.iepala.es

SOFIA, občanské sdružení pro dialog: Občanské družení Sofia vzniklo 18. 8. 2004 s cílem
vytvořit prostor pro setkávání žen z různých kultur a žen z majoritní společnosti, přispívat k
multikulturnímu porozumění a iniciovat založení komunitního centra pro ženy všech
věkových, národnostních a sociálních skupin. Realizujeme individuální pracovní a
psychoterapeutické poradenství, poradenství a přednáškovou činnost zaměřené na osobnostní
rozvoj. Naší hlavní náplní jsou skupinové aktivity edukačního, komunitního, podpůrného a
sebezkušenostního charakteru.
www.cet-sofia.cz

