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Úvodní slovo
Rok se s rokem sešel a tým programu Erasmus+ vzdělávání dospělých (dříve 
Grundtvig) k  vám již po  čtvrté přichází s  publikací nesoucí název Příklady 
dobré praxe evropské spolupráce v  oblasti vzdělávání dospělých. Stejně jako 
v  předchozích letech byla i  letos vyhlášena soutěž Pečeť kvality Grundtvig 
2015 pro již ukončené Projekty partnerství z Výzvy 2012. V publikaci se mimo 
jiné dozvíte, jaké aktivity nabízí nový program Erasmus+, který navázal na Pro-
gram celoživotního učení, seznámíte se s vítěznými projekty a získáte tak cenné 
informace o jejich průběhu od samotných řešitelů. I přes to, že oceněné pro-
jekty byly realizovány v rámci starého programu, slouží tato publikace jako do-
brá inspirace pro evropskou spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti 
vzdělávání dospělých. Stejně jako v předchozí éře programu zůstává mezinárod-
ní spolupráce ústředním tématem nového programu Erasmus+. Proto věříme, že 
pro vás bude setkání s oceněnými projekty přínosné a že podnětné informace, 
které s vámi realizátoři v publikaci sdílejí, přispějí ke vzniku dalších kvalitních 
projektových záměrů (možná již v rámci nového programu Erasmus+), jež bu-
dou mít pozitivní dopad do oblasti vzdělávání dospělých v České republice. 

Tým programu Erasmus+ vzdělávání dospělých
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Jak již bylo řečeno v  úvodních slovech publikace, oceněné projekty byly realizovány 
v  rámci programu Grundtvig, který byl do  konce roku 2013  významnou součástí 
evropského Programu celoživotního učení (LLP – Lifelong Learning Programme). 
Vzhledem k  tomu, že vítězné projekty byly realizovány pod hlavičkou tohoto 
programu, dovolte, abychom jej alespoň ve stručnosti připomněli. Program Grundtvig 
se  zaměřoval na  oblast vzdělávání dospělých a  byl otevřený jak jednotlivcům, tak 
organizacím působícím v  oblasti vzdělávání dospělých. Hlavním cílem programu bylo 
rozvíjet spolupráci a  porozumění, získávat zkušenosti napříč Evropou prostřednictvím 
zahraničních výjezdů, studijních návštěv a stáží a realizováním mezinárodních projektů. 
Program napomáhal zpřístupňovat další vzdělávání nejrůznějším skupinám dospělých 
vzdělavatelů i studentů a díky němu docházelo ke zvyšování kvality vzdělávání dospělých 
jako celku. Prostřednictvím aktivit programu bylo podporováno např. vzdělávání osob 
s  nízkým vzděláním, případně s  nedostatečnou kvalifikací. Program byl dále určen 
i těm, kteří žijí v okrajových či socioekonomicky postižených oblastech nebo se potýkají 
se společenským či ekonomickým znevýhodněním. V centru pozornosti stály také osoby 
se specifickými potřebami, které se mohly do programu individuálně zapojit. Ze široké 
škály aktivit mohly čerpat organizace působící v  jakékoliv formě vzdělávání dospělých 
(formální, neformální, informální), dále také vzdělavatelé dospělých a v neposlední řadě 
i široká dospělá veřejnost.

Vítězné Projekty partnerství byly dvouleté aktivity zaměřující se  na  mezinárodní 
spolupráci minimálně tří organizací ze tří zemí. Cílem partnerství byla výměna zkušeností, 
postupů a  metod a  následné začlenění evropské spolupráce a  zahraniční zkušenosti 
do chodu organizace. Významným prvkem takto navázané projektové spolupráce byla 
motivace jednotlivců i organizací, která se odrážela nejen v přímém zapojení dospělých 
účastníků do aktivit projektu, ale také v návazné projektové kooperaci a šíření zkušeností 
a  výstupů projektu. Mezi časté výstupy Projektů partnerství patřily i  nové výukové 
metody zaměřené na  specifické cílové skupiny (např. znevýhodněné osoby). O  grant 
mohly v  České republice žádat všechny typy organizací působící v  oblasti vzdělávání 
dospělých (školy, univerzity, neziskové organizace, státní i soukromé instituce z oblasti 
vzdělávání dospělých, knihovny, muzea atd.).

Na program celoživotního učení, jehož programové období skončilo k  31. 12. 2013, 
navázal program Erasmus+, jehož administrací zůstává nadále pověřen Dům zahraniční 
spolupráce. Nová programová etapa je stanovena na období od roku 2014 do roku 2020. 
Program pokrývá všechny úrovně a oblasti vzdělávání, odborné přípravy a sportu. 

Hlavním cílem programových aktivit je podpora mezinárodních mobilit a spolupráce, 
inovativních procesů a výměny dobré praxe a  také podpora politik na všech úrovních 
a ve všech formách vzdělávání. 

Cílovými skupinami programu jsou pracovníci v oblasti vzdělávání, vedoucí pracovníci, 
ředitelé, úředníci, učitelé, poradci, studenti, žáci, děti v předškolním vzdělávání, mladí 
lidé a pracovníci s mládeží v mimoškolním vzdělávání.

 Školní vzdělávání (dříve Comenius) 
 dnes → Erasmus+ školní vzdělávání 

 Vysokoškolské vzdělávání (dříve Erasmus)
 dnes → Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání

 Odborné vzdělávání (dříve Leonardo da Vinci)
 dnes → Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

 Vzdělávání dospělých (dříve Grundtvig)   
 dnes → Erasmus+ vzdělávání dospělých

 Mimoškolní vzdělávání mládeže (dříve Mládež v akci)
 dnes → Erasmus+ mládež

Jak to bylo dříve aneb  
Program celoživotního učení –  
Grundtvig (2007–2013) 

Co vám můžeme nabídnout dnes  
aneb Program Erasmus+  
v sektoru vzdělávání dospělých

Abychom se neztratili aneb  
sektory v programu Erasmus+
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Do všech aktivit programu se mohou zapojit tzv. Programové země, do kterých patří 
28 členských států Evropské unie a dále také Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Turecko 
a Makedonie. Do některých aktivit (budou vysvětleny níže) se mohou navíc zapojit i tzv. 
Partnerské země, kam spadají téměř všechny země světa, mezi nimi např. Kanada, 
Austrálie, USA. Kompletní seznam   je možné nalézt v Příručce k programu Erasmus+, 
která je zdarma ke stažení na stránkách Evropské komise či Domu zahraniční spolupráce.

 Projekty mobility osob (Klíčová akce KA1)
 Projekty spolupráce (Klíčová akce KA2)
 Podpora politických reforem (Klíčová akce KA3)

Součástí programu jsou dále dvě průřezové aktivity: program Jean Monnet zaměřený 
na  podporu vysokého standardu ve  výuce a  výzkumu v  oblasti studií Evropské unie 
po celém světě a aktivita Sport, prostřednictvím které mohou být podpořeny projekty 
zaměřené na tuto oblast. 

Součástí programu jsou dále sítě a centralizované aktivity jako např. síť Euroguidance, 
eTwinning, Eurodesk a platforma EPALE. 

V sektoru vzdělávání dospělých se mohou organizace působící v  této oblasti zapojit pouze 
do Klíčové aktivity KA1 a KA2, tedy do Projektů mobility osob a do Projektů spolupráce. 
Přímo pro odborníky ve vzdělávání dospělých je určena také platforma EPALE.

Projekty mobility osob

Projekty mobility osob, se  kterými se můžete setkat také pod názvem Klíčová akce 
1 (KA1), jsou zaměřené na výjezdy (mobility) vzdělavatelů do zahraničí za účelem něčemu 
se tam naučit. Žádost o grantovou podporu předkládá organizace věnující se vzdělávání 
dospělých za své zaměstnance, nikoliv samotný účastník. V žádosti předkladatel uvede 
naplánované vzdělávací aktivity pro všechny vybrané zaměstnance, které mohou 
být zrealizovány v  rámci projektového období, tedy v  průběhu jednoho až dvou let. 
Zaměstnanci mohou vyjíždět do zahraničí za účelem profesního rozvoje na vzdělávací 
kurzy nebo na stínování, případně na stáž do některé z evropských organizací věnujících 
se vzdělávání dospělých. Další možností, které Klíčová akce 1 nabízí, je aktivní zapojení 
zaměstnance v  rámci výukového školícího pobytu, kde účastník sám vyučuje nebo 
školí v  zahraniční organizaci. Naplánované vzdělávací aktivity by  měly vést k  rozvoji 
organizace jako celku, nejen samotných zaměstnanců. Strategii rozvoje organizace 
popisují předkladatelé v žádosti do tzv. Evropského plánu rozvoje, přičemž zrealizované 
vzdělávací aktivity by měly vést k  naplnění potřeb organizace. Na  vzdělávací aktivity 
mohou zaměstnanci vyjíždět do  28  členský zemí Evropské unie a  rovněž do Norska, 
Lichtenštejnska, Turecka, Makedonie a na Island. 

O Projektech mobility osob se dozvíte více na 
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vzdelavani-dospelych/ 

Země zapojené 
do programu Erasmus+

Aktivity programu 
Erasmus+
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Projekty spolupráce

Projekty spolupráce jsou v  rámci programu Erasmus+ známé rovněž pod názvem 
Klíčová akce 2 (KA2). V rámci těchto projektů se musí jednat o partnerství minimálně 
tří organizací ze  tří zemí, které spolupracují za  účelem výměny zkušeností a  dobré 
praxe nebo podpory inovací. Zapojené organizace mohou být nejen z Evropy, ale také 
z dalších částí světa. Projektové období je možné nastavit v rozmezí od 12 do 36 měsíců. 
Kromě mezinárodních projektových setkání, vytváření tzv. zásadních výstupů a pořádání 
diseminačních akcí, podporují tyto projekty také vzdělávání zaměstnanců nebo samotné 
cílové skupiny vzdělávaných osob. V  případě, že je  potřeba k  naplnění cílů projektu 
se něčemu v rámci partnerství naučit, mohou řešitelé využít několika typů vzdělávacích 
aktivit. Konkrétně se jedná o krátkodobá školení nebo dlouhodobé výměny pracovníků či 
kombinované mobility pro vzdělávané osoby. 
Cílem těchto partnerství by měla být vzájemná výměna zkušeností a zavedených postupů 
a metod mezi partnerskými organizacemi, činnosti podporující mezinárodní a  trvalou 
spolupráci (nejen) partnerů projektu, lokální aktivity a nadnárodní iniciativy, vytváření, 
testování a zavádění inovativních metod a šíření příkladů dobré praxe. Dopad projektů 
by se měl odrazit na lokální, národní nebo mezinárodní úrovni. 
Žádost o grant předkládá koordinující organizace za celé partnerství u své národní agen-
tury. Organizátor pak v případě schválení obdrží celou grantovou podporu, kterou ná-
sledně přerozděluje mezi partnerské organizace.

O Projektech spolupráce se dozvíte více na 
http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-vzdelavani-dospelych/

Více informací o programu, jeho aktivitách, termínech a novinkách získáte: 
 na webových stránkách www.naerasmusplus.cz (sektor vzdělávání dospělých) 
 a také na www.dzs.cz 
 nebo na webových stránkách Evropské komise 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

Platforma EPALE – ePlatform for Adult Learning in Europe

Platforma EPALE je nová celoevropská virtuální komunita pro odborníky z oblasti vzdě-
lávání dospělých, která poskytuje prowstor pro sdílení odborných materiálů, publikací, 
studií, zpráv a dokumentů. Kromě toho nabízí platforma aktuální kalendář akcí, seminá-
řů, veletrhů a konferencí, které se konají ve všech státech EU.

Pro koho je platforma EPALE určena
Tato virtuální komunita byla vytvořena pro všechny odborníky z oblasti celoživotního 
vzdělávání. Může se  jednat například o učitele, školitele, akademické pracovníky, vý-
zkumníky v andragogice, tvůrce politik na místní, státní či evropské úrovni, subjekty  
poskytující poradenství v  oblasti vzdělávání a  kariéry, mediální odborníky a  noviná-
ře v  oblasti vzdělávání, školská zařízení a  také o  všechny typy organizací věnujících 
se vzdělávání dospělých.
Všechny uvedené skupiny se mohou do platformy aktivně zapojit a společně přispívat 
k jejímu rozvoji. Na druhou stranu mají uživatelé možnost sami čerpat z informací zve-
řejněných na platformě, zapojit se do diskuzních fór a blogů, hledat zahraničního part-
nera pro své budoucí projekty a mnoho dalšího. 
Zapojte se do této nově vzniklé unikátní komunity i vy a využívejte plně nástrojů a mož-
ností, které tato platforma nabízí na https://ec.europa.eu/epale/cs/home-page 
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U oceněných projektů byla hodnocena následující kritéria:
 kvalita v realizaci a řízení projektu ve všech jeho fázích (příprava projektu, průběh 
a realizace, komunikace s partnery, inovativní a originální prvky projektu); 

 výsledky a  přínosy pro partnerství a  účastníky projektu, ale také nad rámec 
partnerství (nové možnosti a perspektivy vyplývající z projektových činností);

 vytvoření nových přístupů ve vzdělávání dospělých; 
 udržitelnost (využití výsledků v praxi, dopad šíření výsledků nejen na lokální úrovni, 
prospěch z dosažených výsledků, další spolupráce a navazující činnosti);

 zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin. 

Kvalitativní kritéria  
a hodnocení přihlášených projektů

Ocenění Pečeť kvality Grundtvig vyhlašuje každý rok Dům zahra-
niční spolupráce pro projekty z ukončené výzvy. Poprvé bylo oce-
nění uděleno v roce 2010. 

Do soutěže Pečeť kvality Grundtvig se mohou přihlásit řešitelé ukončených projek-
tů. Letošního ročníku se tedy mohly zúčastnit organizace, které realizovaly své pro-
jekty v letech 2012–2014. Každý projekt je hodnocen dvěma nezávislými externími 
experty působícími v oblasti vzdělávání dospělých. Tito hodnotitelé posuzují kvalitu 
předložených projektů na základě vyplněné přihlášky do soutěže, grantové žádosti 
i závěrečné zprávy obsahující další případné výstupy.

Pro hodnocení přihlášek do Pečetě kvality Grundtvig je používán strukturovaný 
formulář, ve kterém jsou jasně definována kritéria pro hodnocení a bodové rozhra-
ní. Výsledky schvaluje zvláštní komise Programu celoživotního učení/Programu Eras-
mus+, jež je složena z předsedů schvalovacích komisí jednotlivých programů. Před-
sedou této komise je ředitel/-ka odboru strategie a evropských záležitostí MŠMT.

Vyhlášení ocenění Pečetě kvality Grundtvig probíhá každoročně na  Valorizační 
konferenci pořádané Domem zahraniční spolupráce. Při této příležitosti mají vítězné 
organizace možnost prezentovat výsledky oceněných projektových aktivit a výstupů.

Soutěž  
Pečeť kvality Grundtvig
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Přehled oceněných projektů

Číslo žádosti Organizace Originální  
název projektu

Překlad názvu  
projektu 
do českého jazyka

Umístění

12-Pp-GRU-010 Diakonie Českobratrské 
církve evangelické 
– středisko 
křesťanské pomoci 
v Praze, církevní 
organizace

Remembering Yesterday, 
Caring Today Training

Vzpomínejme,  
když pečujeme

1. místo

12-Pp-GRU-066 Moravská galerie 
v Brně

Exploring Technologies 
and New approaches 
in Art education for 
(senior) adults

Rozvíjení technologií 
a nových přístupů 
v uměleckém 
vzdělávání dospělých 
(seniorů)

2. místo

12-Pp-GRU-131 Infinity-progress, o. s. Traditions Through Time Napříč tradicemi 3. místo

Ocenění  
Pečeť kvality  
Grundtvig 2015
V roce 2015  se  v  České republice uskutečnil již 6. ročník soutěže 
Pečeť kvality Grundtvig, při jejíž příležitosti byly oceněny nejkvalitnější 
projekty partnerství realizované v  letech 2012–2014. Soutěž byla 
vyhlášena 13. srpna 2015 a v  termínu uzávěrky bylo obdrženo celkem 
jedenáct soutěžních přihlášek.  
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Popis oceněných projektů 
Pečeť kvality Grundtvig 2015
seřazeno podle výsledného bodového 
hodnocení expertů



I.  Kvalita v realizaci 
a řízení projektu 

V rámci projektu RYCTT se spojilo osm part-
nerských organizací ze  sedmi zemí Evrop-
ské Unie (Francie, Německa, České republi-
ky, Velké Británie, Polska, Španělska, Sloven-
ska). Na spolupráci se dobrovolně podíleli ještě 
partneři z dalších čtyř zemí (Irska, Finska, Es-
tonska a Holandska). Smyslem partnerství bylo 
navázat na zkušenosti z předchozího projektu 
„Remembering Together“ (RTRT 2010–2012), 
jehož se účastnilo 10 evropských zemí a který 
potvrdil přínos podpory rodin, pečujících o člo-
věka s  demencí, v  užívání kreativně zaměře-
ných reminiscenčních aktivit. Koordinátorkou 
obou mezinárodních projektů byla paní Pam 
Schweitzer z Evropské reminiscenční sítě (Euro-
pean Reminiscence Network). 

Oceněný projekt „Remembering Yesterday,  
Caring Today Training“ měl několik cílů. 

Jedním z  hlavních záměrů projektu byl přede-
vším výcvik nových reminiscenčních asisten-
tů v metodě kreativní reminiscenční práce s lid-
mi trpícími demencí a  jejich pečujícími rodina-
mi v partnerských zemích. Účinnost tohoto pro-
gramu byla ověřena řadou zkušeností zejména 
ve Velké Británii a vzbudila zde mimo jiné zájem 
vědeckých týmů. V první fázi projektu, v průbě-
hu úvodního mezinárodního workshopu, který 
se uskutečnil v listopadu 2012 v Praze, partne-
ři vytvořili jednotnou metodiku a vzdělávání. Její 
základ tvořily dvoudenní úvodní kurzy pro zá-
jemce o výcvik. Poté proběhl v každé z partner-

Slovo hodnotitele:
Projekt byl inovativní jak z hlediska použité tréninkové metody, tak ve způsobu práce s rodinami 
a lidmi s demencí. Přínos projektu, který již překročil hranice partnerství, tkvěl především v rozšíření 
reminiscence jako metody práce se starými lidmi. Reminiscence je považována za velice účinnou 
a prospěšnou aktivizační a validační metodu a díky tomuto projektu je tato metoda dále šířena 
mezi odbornou veřejnost. 

ských zemí vlastní praktický výcvik, a to formou 
„learning by doing“. V České republice se usku-
tečnily dva cykly deseti reminiscenčních setkání 
pro pečující a jejich blízké trpící demencí za pří-
tomnosti frekventantů výcviku. Absolventi zís-
kali certifikát Evropské reminiscenční sítě (ERN). 
Kurz se rozhodly absolvovat osoby z nejrůzněj-
ších oblastí, např. pracovníci zabývající se  péčí 
o osoby s demencí, psychologové, ergoterapeu-
ti, zdravotní sestry, sociální pracovníci, lidé věnu-
jící se kreativním aktivitám a mnozí další. V Čes-
ké republice bylo tímto způsobem vyškoleno 
celkem 20 reminiscenčních asistentů. 

Realizátoři projektu se dále snažili přímo zapo-
jit rodiny, které pečují o člověka s demencí, 
do  reminiscenčních skupin. Organizátoři po-
zvali ke  spolupráci celkem 10  osob s  demencí 
a 10 rodinných pečujících. Všechny dvojice po-
stupně prošly desítkou naplánovaných reminis-
cenčních setkání v rámci jednoho ze dvou cyklů. 
Program každého setkání byl pečlivě připraven 
celým týmem trenérů a asistentů podle pravidel 
programu RYCTT. Jak již bylo řečeno v úvodu, 
pro zúčastněné rodiny představovala reminis-
cenční setkání především vytržení z neutěšené, 
vyčerpávající rutinní péče, přispěla k povznesení 
lidské důstojnosti a společenskému začlenění je-
jich blízkých s demencí, umožnila zúčastněným 
výměnu zkušeností a navázání vztahů a v nepo-
slední řadě přinesla krásné okamžiky při spo-
lečné tvořivé činnosti, při zpěvu, tanci, rozho-
vorech i hrách. Partneři ze všech zúčastněných 
zemí mohli na svých pracovních setkáních sdílet 
radost z pozitivního hodnocení přínosu projektu 
RYCTT pro pečující rodiny.

1. místo 
Vzpomínejme, když pečujeme
(Remembering Yesterday, Caring Today Training)

organizace: 

Diakonie Českobratrské církve evangelické – 
středisko křesťanské pomoci v Praze

Projekt partnerství „Remembering Yesterday, Caring Today Training“ (dále „RYCTT“) se věno-
val výcviku nových reminiscenčních asistentů v metodě kreativní reminiscenční práce s lidmi 
trpícími demencí a jejich pečujícími rodinami v partnerských zemích. Metoda zaměřená na vy-
užití vzpomínkové terapie vznikla v 90. letech minulého století, kdy byl poprvé uveden do praxe 
program RYCTT koordinovaný paní Pam Schweitzerovou. Aby byla zajištěna vysoká kvalita vzdě-
lávání v aplikaci programu RYCTT, byla vytvořena jednotná metodika vzdělávání, která spočívala 
v realizaci dvoudenních úvodních kurzů pro zájemce o zařazení do výcviku. V ČR se uskutečnilo 
10 reminiscenčních setkání, kterých se účastnili pečující spolu se svými blízkými trpícími demencí 
za přítomnosti frekventantů výcviku. Ti doprovázeli rodiny v průběhu každého ze setkání a záro-
veň se učili pracovat s reminiscencí, vést reminiscenční rozhovor, využívat pomůcek, tvořivě s nimi 
pracovat, připravit program a vést setkání reminiscenční skupiny a na závěr její průběh hodnotit. 
Absolventi kurzu získávali certifikát Evropské reminiscenční sítě (ERN). V projektu bylo vyškoleno 
celkem 20 reminiscenčních asistentů, kteří získali oprávnění realizovat programy s využitím meto-
diky RYCT v České republice. Pro zúčastněné rodiny byla reminiscenční setkání vytržením z neu-
těšené, vyčerpávající rutinní péče, přispěla k povznesení lidské důstojnosti a společenskému začle-
nění jejich blízkých s demencí, umožnila jim výměnu zkušeností a navázání vztahů, přinesla krásné 
okamžiky při společné tvořivé činnosti, při zpěvu či tanci.

   18 19     
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 Foto: Árie z milované Rusalky pro paní Miladu – 
záblesk vzpomínky rozjasnil tvář ženy trpící těžkou demencí.



stabilní tým reminiscenčních asistentů a jejich tre-
nérů, kteří ve spolupráci s umělci dokázali vytvořit 
během reminiscenčních setkání atmosféru nadše-
ní, radosti a pohody pro lidi s  demencí i  jejich  
rodinné příslušníky. V rámci  mezinárodního part-
nerství se  do  projektu formou účasti na  remi-
niscenčních setkáních zapojilo 446 lidí s demen-
cí a jejich rodinných pečujících. Ve všech zúčast-
něných zemích bylo hodnocení přínosu ze strany  
těchto rodin velice pozitivní. Partnerství přispě-
lo velkou měrou k  motivaci mnoha osob růz-
ných profesí vzdělávat se v oblasti reminiscenční 
péče. Ve všech zúčastněných zemích prošlo cel-
kem 362 osob dvoudenním přípravným kurzem, 
aby se 146 z nich účastnilo výcviku formou přímé 
reminiscenční práce s  rodinami „learning by do-
ing“. Z  nich 93  účastníků úspěšně završilo celý 
výcvik tím, že předložilo také svou závěrečnou 
písemnou práci a veřejně prokázalo své kompe-
tence k samostatné reminiscenční práci s rodina-
mi a  lidmi s demencí. Těm byl udělen certifikát 
Evropské reminiscenční sítě. 

Dalším přínosem projektu, který svým obsa-
hem překročil rámec partnerství, bylo přede-
vším rozšíření reminiscence jako metody prá-
ce se starými lidmi, zejména pak s těmi, kte-
ří trpí demencí. Také lidé s  pokročilou de-
mencí si svou přítomnost na setkáních užíva-
li a  byli vtaženi do  tvořivé aktivity prostřed-
nictvím velmi jednoduchých, jim známých čin-
ností. Lidé v pokročilém stadiu demence měli 
možnost volit barvy, tvary, reminiscenční pod-
něty. Jejich asistenti i  rodinní příslušníci jim 
poskytovali velikou podporu, čímž probouze-
li přirozeným způsobem jejich vnitřní zdroje. 
Uplatnění pantomimy (např. napodobením hry 
na  hudební nástroje a  vytvořením společné-
ho  symfonického orchestru) nebo dramatiza-
ce vzpomínek (např. uspořádáním svatby, výle-
tu do přírody nebo školní hodiny hudební vý-
chovy či tělocviku), navození přirozené hravos-
ti a zachování důstojnosti patří k inovativním 
přístupům, které představují výzvu pro další 
vzdělávací, mezigenerační a mezioborové pro-
jekty. Stejně inovativní byly i  použité meto-
dy evaluace jednotlivých fází projektu, které 
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Další záměr projektu spočíval v uplatnění a ově-
ření možností využití kreativních reminiscenč-
ních metod v práci s rodinami. Smyslem tohoto 
přístupu bylo zaujmout rodiny, probudit zachova-
lé tvořivé schopnosti v  lidech s demencí, nabíd-
nout rodinám jiný úhel pohledu na blízkého člo-
věka a umožnit jim společně se zapojit do činnos-
tí, které nevyžadují verbální projev. Tímto způso-
bem pak docházelo k posílení partnerského pří-
stupu a  ke  sdílení radosti z  vytvořeného díla. 
Pro povzbuzení těchto skrytých, neuvědomova-
ných zdrojů, které v  sobě mají i  lidé s  demen-
cí, se do organizování reminiscenčních setkání za-
pojili také umělečtí asistenti: výtvarnice Božena  
Kolská a  tanečník Petr Veleta. Setkání v  rámci 
mezinárodního partnerství byla v  tomto směru 
nesmírně inspirativní, zejména v  oblasti drama-
tizace vzpomínek a jejich výtvarného zpracování 
v podobě koláží, krabic či práce s tradičními ma-
teriály a motivy (tzv. RemArt).

Čtvrtý cíl směřoval k evaluaci celého projek-
tu a  jeho popularizaci. Hodnocení se  týkalo 
průběhu reminiscenčního programu a jeho efek-
tu pro osoby s  demencí, pečující rodiny i  pro 
reminiscenční asistenty, kteří procházeli výcvi-
kem. Tomuto účelu sloužila především závěreč-
ná konference v  Londýně v  červnu 2014, kde 
byly prezentovány výsledky jednotlivých part-
nerů i  projektu jako celku. Aktivity realizova-
né v rámci  projektu hodnotila česká organizace 
průběžně po každém setkání pomocí dotazníků 
i  rozhovorů. Tento participativní akční výzkum, 
do něhož se zapojili všichni zúčastnění, přinesl 
výsledky, které byly dále prezentovány na kon-
ferenci Stárnutí 2014  na  3. lékařské fakultě 
UK a publikovány ve sborníku z této konference  
(www.konferencestarnuti.cz). Na závěr projektu 
uspořádala Diakonie Českobratrské církve evan-
gelické rovněž samostatnou konferenci s  ná-
zvem Vzpomínejme, když pečujeme, na  níž vy-
stoupili účastníci projektu Hana Čížková, Hana 
Janečková, Božena Kolská, Renáta Nentvicho-
vá Novotná, Petr Veleta, dále vyškolení reminis-
cenční asistenti i  zástupci zúčastněných rodin. 
Zkušenosti z projektu a získané výsledky uplat-
nili realizátoři projektu též v  sérii čtyř článků,  

publikovaných v roce 2015 v odborném časopise 
Sociální služby (http://www.socialnisluzby.eu/) 
a  také při příležitosti různých vzdělávacích 
akcí v Diakonii Českobratrské církve evangelické 
a ve Vyšší odborné škole Jabok i v přednáškové 
činnosti jednotlivých členů týmu. 

II. Výsledky a přínosy projektu
Inovativnost oceněného projektu lze spatřovat 
jak v  použité tréninkové metodě, která ved-
la k vysoké motivaci a angažovanosti účastní-
ků výcviku a  vyvolala v  nich vysokou potřebu 
se učit, tak ve způsobu práce s rodinami a lid-
mi s  demencí, který vycházel z  principu ori-
entace na člověka a principu partnerství všech 
zúčastněných, osoby s  demencí nevyjímaje. 
V  práci se  vzpomínkami byly využívány, kro-
mě tradičních metod vzpomínkových rozhovo-
rů, další nezvyklé a originální aktivity jako např. 
tvorby koláží a krabic, pantomima a dramatiza-
ce příběhů a situací objevujících se ve vzpomín-
kách, dále se pracovalo i s informačními tech-
nologiemi, které nabízejí další možnosti při  
reminiscenční práci.

Hlavním přínosem oceněného projektu bylo zís-
kání nových zkušeností v oblasti kreativní remi-
niscenční práce s  pečujícími  rodinami a  jejich 
blízkými trpícími  demencí. V  každé zemi vznikl  Pe
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lze označit jako participativní akční výzkum, 
jehož výsledky byly na podzim r. 2014 prezen-
továny na dvou výše uvedených konferencích  
(ve Stockholmu a v Praze).

O programu RYCTT a nových metodách remi-
niscenční práce byla informována odborná ve-
řejnost prostřednictvím série článků v časopise 
Sociální služby v březnu až červnu 2015. Koor-
dinátorka projektu paní Hana Janečková dále 
prezentovala metodu a  její výsledky v  rám-
ci Pražské gerontologické konference v  říjnu 
2015 (http://www.alzheimer.cz/).

K aktivitám, které překračují rámec projektu, pa-
tří též následná setkávání se zúčastněnými rodi-
nami a absolventy výcviku, které byly uspořádá-
ny v roce 2015. Tato setkání byla důležitá i pro 
ty rodinné příslušníky, jejichž blízcí již zemřeli.

Nad rámec projektu uchopila použité reminis-
cenční metody a  přístupy jedna z  absolventek 
výcviku Klára Cingrošová, která spolu se  svojí 
přítelkyní Klárou Dvořákovou propojila tyto me-
tody s  trénováním paměti ve  své „Knížce pro 
vzpomínání a procvičování paměti“, vydané v na-
kladatelstvím Portál v roce 2014.  

O práci realizátorů projektu byl též natočen 
krátký film názvem Reminiscence – léčba vzpo-
mínkami odvysílaný ČT 2  v  rámci pořadu Klíč 
dne 2. 4. 2014. (www.ceskatelevize.cz/ct2/).

 Schopnost tvořit zůstává navzdory těžkému 
postižení.

 Když se ztratila slova, můžeme věci prostě ukázat. 



Souhrné informace  
o projektu:

Projektový tým:
Koordinátor: 
European Reminiscence Network  
(Velká Británie)

Partneři: 
 Diakonie Českobratrské církve 
evangelické – středisko křesťanské 
pomoci v Praze, církevní organizace, 
Česká republika

 Alzheimer Catalunya Fundació Privada, 
Španělsko

 Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Alzheimerowskie, Polsko

 Association Vivre Le 3e Age, Francie
 Diakonisches Werk Kassel, Německo
 Reminiscence Network Northern Ireland, 
Velká Británie

 Terapeutika, Slovensko

Kontakty:
Webové stránky projektu: 
http://www.rememberingtogether.eu/ 

Webové stránky organizace: 
www.skp.diakonie.cz

Adresa organizace: 
Bruselská 4, 120 00 Praha 2

1

2

4
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III. Udržitelnost 
Reminiscence (reminiscenční terapie) je považo-
vána za velice účinnou a prospěšnou aktivizač-
ní a validační metodu, která je v současné době 
již hojně využívaná v mnoha podobách v práci 
se starými lidmi, především pak s lidmi s demencí. 
Významně přispívá k posílení lidské důstojnosti,  
napomáhá navázání kontaktu a zlepšení komu-
nikace. Uplatňuje se  především v  pobytových  
zařízeních, ale je využitelná i v ambulantních služ-
bách, v komunitě i v domácím prostředí a rodině. 
Díky reminiscenčním projektům Evropské remi-
niscenční sítě a díky mezinárodnímu partnerství 
získaly zapojené organizace nové podněty a in-
spiraci. Prostřednictvím lokálních konferencí  
a  vzdělávacích aktivit pak významně přispě-
ly k  inovacím a  rozšíření spektra reminiscenč-
ních metod v České republice. Realizátoři pro-
jektu ukázali, že kreativita, hra, bohatství remi-
niscenčních podnětů a radost ze sdílení vytváří  
rámec reminiscenčního setkání. Přirozeně tak  
dochází k  sociálnímu začlenění jak pečujících  
rodin, tak i lidí s demencí.

Udržitelnost v  rámci mezinárodní spolupráce 
přestala mít v  tomto období formální rámec. 
Přestože koordinátorka českého partnerství 
znovu připravila podklady pro nové zapojení 
České republiky v  rámci společné žádosti 
spolupracujících partnerů o přidělení finančních 
prostředků z EU (Výzva Erasmus+ 2015), grant 
pro další navazující projekt bohužel nebyl 
přidělen. Nadále však pokračují neformální 
kontakty partnerů a  úvahy o  další spolupráci 
v budoucnu. 

Nové předpoklady pro další rozvoj reminiscenč-
ní práce v duchu projektu RYCTT vytvořil tým 
spolupracovníků tím, že získal novou, samostat-
nou právní subjektivitu založením spolku s ná-
zvem REMINISCENČNÍ CENTRUM, Z. S.. Díky 
tomu bude možné zapojit se do dalších granto-
vých výzev jak na lokální, národní, tak i meziná-
rodní úrovni. 
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1. Setkání partnerů jako velká inspirace a sdílení 
zkušeností.

2. Vzpomínky se probouzejí v atmosféře přátelství, 
vzájemné důvěry a pochopení. V tomto společenství 
jsou si všichni rovni. 

3. Reminiscence staví na bohatství různorodých 
podnětů.

4. Vzpomínky jsou nekonečným zdrojem tvořivé síly.



2. místo 
Rozvíjení technologií a nových přístupů 
v uměleckém vzdělávání dospělých (seniorů)
(Exploring Technologies and New approaches  
in Art education for “senior” adults)

organizace: 

Moravská galerie v Brně

Cílem oceněného projektu bylo pracovat se  seniory a poskytnout jim příležitosti objevovat 
umění prostřednictvím nejrůznějších interaktivních metod se  zapojením informačních 
technologií. Z  pohledu české muzejní instituce se  nabídka partnerství jevila jako atraktivní 
především skrze osvěžení výukových metod prostřednictvím používání nových technologií a jejich 
zařazení do programových aktivit. Jednalo se například o využití i-Podu a multimédií na výstavách, 
manipulace s digitálním fotoaparátem či práce s grafickými a animačními softwary. Všechny tyto 
dovednosti si senioři v průběhu projektu osvojili a navíc je práce v IT prostředí moc bavila. V rámci 
lokálních projektových aktivit se galerii podařilo navázat spolupráci s řadou organizací sdružující 
seniory, se kterými nadále spolupracuje. Do programové nabídky organizace nově přibyly kurzy 
literárně-fotografického workshopu či tvorby animovaných obrázků ve formátu GIF, které mohou 
v současné době navštěvovat nejen senioři, ale také široká veřejnost. Vývoj interaktivní aplikace 
pro tablety v belgickém Mu-zee-um zadal podnět k vybavení edukačního oddělení galerie tablety, 
které byly okamžitě zařazeny do výukových programů. 
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I.  Kvalita v realizaci a řízení 
projektu 

Do partnerství s názvem Exploring Technologies 
and New approaches in Art education for „senior“ 
adults (ETNA) se zapojilo 6 evropských institucí 
věnujících se  oblasti umění a  informačním 
technologiím. Zároveň se  všechny zúčastněné 
organizace zabývají vzdělávacími aktivitami pro 
veřejnost a  používají při výuce různé metody 
i  prostředky. Už samotná struktura partnerství 
a určitá odlišnost zapojených organizací vytváří 
prostor pro přenos inovací a  sdílení dobré 
praxe. Partneři projektu šli však ještě dále 
a rozhodli se pracovat se seniory a poskytnout 
jim příležitosti objevovat umění, zejména pak 
současnou uměleckou scénu, prostřednictvím 
interaktivních metod, a  to  jak v  jejich rodné 
zemi, tak v  zahraničí. Vzhledem k  odlišným 
zkušenostem si partnerské organizace rozdělily 
jednotlivé role a úkoly tak, aby se dalo co nejlépe 
využít zkušeností každé z nich. 

Projekt byl rozvíjen na základě sdílených zku-
šeností participujících organizací, jejichž vzdě-
lávací aktivity pro seniory jsou založeny na in-
teraktivitě a  objevování současného umění. 
Technologie a umění zde figurovaly jako pod-
půrný prostředek k  zapojení seniorů do  ak-
tivní občanské společnosti a  jako prevence  
sociální izolace. Ve  svém zaměření projekt 
reagoval na  Evropský rok aktivního stárnu-
tí a mezigenerační solidarity. Podpoření cílo-
vého publika k aktivnímu zapojení do projek-
tových aktivit poskytlo podmínky k prolomení  

Slovo hodnotitele:
Inovativnost projektu lze spatřovat v  různorodosti zaměření a  typu zapojených organizací. 
Tím, že každá organizace „dovedla trochu něco jiného“, probíhal přenos inovací a  sdílení 
zkušeností v  maximální možné míře. Praktické využívání digitálních technologií přispělo navíc 
k mezigeneračnímu dialogu mezi seniory a  lektory/dobrovolníky/umělci/veřejností a dopomohlo 
rovněž k větší profesionalizaci edukačního oddělení Moravské galerie v Brně.

negativních stereotypních názorů o  senio-
rech. Možnost srovnání životní úrovně, zvyk-
lostí a  kulturních vzorců v  jiných evropských 
zemích pomohlo seniorům i  zaměstnancům 
zúčastněných institucí rozšířit si  všeobecný 
rozhled, posílit občanské povědomí a upevnit 
vlastní kulturní identitu.

Každé tři měsíce se  uskutečnilo mezinárodní 
projektové setkání, kterého se  kromě zaměst-
nanců zúčastnili především zástupci seniorské-
ho publika, a to v minimálním stanoveném po-
čtu 17 osob za každou organizaci.

Zpětná vazba ze strany cílového publika tvo-
řila jednu z  výchozích podmínek úspěšnosti 
projektu. Všechny projektové aktivity (work-
shopy, přednášky, společenské akce) na  lo-
kální i mezinárodní úrovni byly koncipované 
s  ohledem na  názory a  připomínky zúčast-
něných seniorů i  všech ostatních partnerů. 
V druhé etapě implementace se  sami zapo-
jení senioři aktivně angažovali v tvorbě pro-
gramové nabídky pro své vrstevníky i nejšir-
ší veřejnost. 

Příkladem zapojení informačních technolo-
gií do  edukačních pořadů bylo využití i-Podu 
a  multimédií na  výstavách, manipulace s  di-
gitálním fotoaparátem nebo práce s  grafický-
mi a  animačními softwary. V  rámci projektu 
se podařilo vytvořit společný web propojený 
s blogem a řadou dalších odkazů na stránky 
partnerských organizací, sociální sítě, spříz-
něné instituce, atd. 
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 Piknik s anglickými seniory



Vzhledem k tomu, že každý z partnerů apliko-
val rozdílné přístupy v práci s návštěvníky skrze 
odlišné umělecké formy a způsoby uchopení té-
matu, do  programové nabídky Moravské gale-
rie v Brně byly nově zařazeny kurzy literár-
ně-fotografického workshopu (zahrnující prá-
ci s photoshopem) nebo kurz tvorby animova-
ných obrázků ve formátu GIF. V souladu s cíli 
projektu se česká organizace v nabídce vzdělá-
vacích pořadů zaměřila zejména na  současnou 
uměleckou scénu a  nová média (komunikace 
a vyhledávání informací na síti, manipulace s do-
tykovým displejem, zapojení multimédií, apod.). 
V oblasti umění a nových technologií kladl český 
partner důraz jak na praktický, tak na teoretický 
charakter vzdělávání.   

Další přínos partnerství spočíval i  ve  využívá-
ní nových médií a  zkvalitnění technologické-
ho zázemí, což vedlo k větší profesionalizaci 
edukačního oddělení Moravské galerie v Brně 
a k udržení světových standardů kvalitní progra-
mové nabídky.

Nezanedbatelným pozitivním výstupem pro-
jektu bylo navázání užší spolupráce s místními 
statutárními organizacemi (Magistrátem měs-
ta Brna), kulturními a vzdělávacími institucemi 
(Masarykovou univerzitou, Hvězdárnou a plane-
táriem Brno, Knihovnou Jiřího Mahena, Muzeem 
města Brna, Filharmonií Brna, Domem umění 
města Brna) a zájmovými spolky sdružujícími či 
pracujícími se  seniory (Ženy 50+, klub Elektron 
při FEST VUT Brno).

III. Udržitelnost 
V průběhu mezinárodních setkání i prostřednic-
tvím internetu poznali senioři i řešitelé projektu 
řadu výukových přístupů a interaktivních instalací 
v různých evropských zemích. Lektoři integrova-
li získané poznatky do vlastní výukové metodiky, 
kterou aplikují i nadále. Zakoupené technické vy-
bavení bude rovněž sloužit jako užitečná výuková 
pomůcka i po ukončení projektu.
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II. Výsledky a přínosy projektu
Přínosy projektu se promítly do několika rovin. 
V první řadě byli všichni účastníci projektových 
setkání konfrontování s  rozdílnými způsoby 
prezentace a  interpretace (současného) 
umění. Přirozeným způsobem tím docházelo 
k výměně metodologických a tvůrčích přístupů, 
názorových postojů a  estetického vnímání. 
Kromě přímé rozpravy v  cizích jazycích 
(v  angličtině, němčině, francouzštině nebo 
polštině) byli účastníci podporováni k  vedení 
komunikace prostřednictvím internetové 
sítě. Účast na  projektu znamenala pro 
mnohé seniory impuls ke  zvýšenému 
zájmu o  kulturní a  společenský život. 
Práce s  digitálními technologiemi přispěla 
ke  zvýšení jejich praktických dovedností 
v této oblasti s možností dalšího uplatnění, 
včetně pracovního. Praktické využívání 
digitálních technologií rovněž přispělo 
k  mezigeneračnímu dialogu mezi seniory 
a  lektory/dobrovolníky/umělci/veřejností. 
Audiovizuální technologie a  multimédia 
učinily navíc umělecké vzdělávání pro všechny 
zúčastněné více atraktivním.

Zapojení do  projektu představovalo velký pří-
nos také pro pracovníky lektorských oddělení 
Moravské galerie v Brně, neboť se mohli lépe 
seznámit s tematikou vztahující se k cílové sku-
pině. Odborníkům a zaměstnancům zúčastně-
ných institucí nabídl projekt příležitost defi-
novat a analyzovat potřeby publika v  různých 
kontextech a situacích, rozšířit znalosti a pra-
xi ve vzdělávání dospělých/seniorů i v užívání 
informačně-komunikačních technologií. Kromě 
toho se mohli pracovníci české organizace se-
známit s řadou zahraničních kulturních a vzdě-
lávacích organizací, na  které získali kontakty 
a s nimiž budou moci v budoucnu navázat spo-
lupráci.

Novou perspektivou vyplývající z  projektu 
byl vývoj interaktivní aplikace pro tablety 
v  belgické partnerské organizaci Mu-zee-um, 
který zadal podnět k  vybavení edukačního 

oddělení Moravské galerie v Brně tablety. Tato 
zařízení byla okamžitě zařazena do  výukových 
programů české organizace a  jsou i  nadále 
systematicky využívána nejenom v programech 
pro seniory, ale také s  dalšími věkovými 
skupinami. Od  zahraničních partnerů získala 
navíc česká organizace cenné informace 
o technických standardech vybavení a způsobu 
práce s  cílovým publikem, které i  nadále 
uplatňuje při vlastní vzdělávací činnosti. Projekt 
významně přispěl k  propagaci aktivního 
stárnutí, mezikulturnímu dialogu a  zvýšení 
občanských kompetencí a dovedností na poli 
kultury a technologií.

Dalším hodnotným výstupem partnerství 
je  projektový web spojený s  blogem 
a dalšími odkazy, které plní funkci elektronické 
komunikační a  vzdělávací platformy, jež 
by  mohla sloužit jako inspirace a  informační 
zdroj nejen pro účastníky projektu, ale také 
pro galerijní pedagogy a  seniory z  řad široké 
veřejnosti. Všichni partneři zde přispěli vlastními 
texty a  audiovizuálním obsahem. Každá 
z  partnerských organizací informovala lokální 
média i  odbornou veřejnost o  probíhajícím 
projektu prostřednictvím publikovaných 
článků, prezentací na  odborných konferencích 
a  seminářích, či reportáží pro místní televize 
a rozhlasové stanice.
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Díky šíření informací o  projektu a  jeho výstu-
pech navázala Moravská galerie v  Brně cenné 
kontakty se spřízněnými organizacemi na národ-
ní i mezinárodní úrovni s možností dlouhodobé 
spolupráce.

Seniorům dodala zkušenost z  mobilit moti-
vaci k  opětovným návštěvám a  pravidelné-
mu kontaktu se svou lokální institucí. Tréning 
uživatelských dovedností v  oblasti informač-
ních technologií a multimédií přispěl ke zvý-
šení kvalifikace a  k  sociální integraci účast-
níků, kteří i  nadále zlepšují své komunikační  
dovednosti na sociálních sítích a také prostřed-
nictvím korespondence se zahraničními kolegy  
a přáteli. 

 Nahoře: Workshop v Bulharsku
 Dole: Seniorky z Oostende

 Prezentace v Evropském centru Sofie



Souhrné informace  
o projektu:

Projektový tým:
Koordinátor: 
Mu-zee-um vzw, Belgie

Partneři: 
 Moravská galerie v Brně, Česká republika 
 Foundation „Humanity“, Bulharsko 
 Stowarzyszenie Filmowe TRZECI TOR, 
Polsko 

 Turner Contemporary, Velká Británie
 Helden wider Willen e.V./Essential 
Existence Gallery, Německo

Kontakty:
Webové stránky projektu: 
http://etna2.webnode.cz/ 
http://etna-learning.weebly.com/etna.html

Webové stránky organizace: 
www.moravska-galerie.cz

Adresa organizace: 
Husova 18, 662 26 Brno

1

4

2 3

Společný projektový web a blog zůstává perma-
nentně dostupným a volným zdrojem informa-
cí pro širokou i odbornou veřejnost na národní 
i mezinárodní úrovni.

Šíření dosažených výsledků zviditelnilo Mo-
ravskou galerii v  Brně na  území České repub-
liky i v zahraničí. Tamější edukační oddělení má 
dlouholetou zkušenost se  spoluprací s  cílovou 
skupinou seniorů, kterou může díky dostupnos-
ti webové platformy jako hlavního projektového 
výstupu, sdílet s odbornou i veřejnou obcí v ce-
loevropském měřítku.

Vzhledem k úspěchu při spolupráci na projektu 
ETNA Moravská galerie v Brně společně s brit-
skými a  belgickými partnery podala další pro-
jektovou žádost v rámci navazujícího programu 
Erasmus+. Do  obměněné partnerské sestavy 
se zapojila muzea a galerie z Makedonie, Fran-
cie, Španělska a Islandu.

Organizaci se  podařilo tematicky navázat 
na  předchozí projekt (prezentace a  poznává-
ní umění prostřednictvím nových technologií). 
Cílová skupina však byla pro nový projekto-
vý záměr rozšířena o  všechny věkové katego-
rie se specializací na technicky méně gramotnou 
část publika s  důrazem na  praktickou aplikaci 
technologií s možností zvýšení kvalifikace účast-
níků na pracovním trhu. Přestože projekt zasí-
laný anglickým partnerem nebyl místní národní 
agenturou schválen, zůstávají partnerské orga-
nizace i nadále v kontaktu, přičemž spolupráce 
na dalším projektu není do budoucna vyloučena.

* Editovaný autorský text poskytnutý realizátory projektu   
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1. Společné foto v Oostende
2.–3. Interaktivní instalace v Koncertním domě v Bruggách
4. Setkání v Margate



3. místo 
Napříč tradicemi
(Traditions Through Time)

organizace: 

Infinity-progress, o. s.

Oceněný projekt s nápaditou zkratkou 3T (vycházející z anglického názvu) přispěl k posilování 
kulturní sounáležitosti a vnímání vlastních historických kořenů. Všichni účastníci měli možnost 
se  v  rámci partnerství seznámit s  dávno zapomenutými tradicemi a  zvyklostmi v  různých 
regionech Evropy, aby následně dokázali svým spoluobčanům v konkrétních zemích odhalovat 
prameny, z  nichž se  původně jejich kultura (oděv, stravování, tradice) vyvíjela a  které už 
často ani neznáme. České organizaci se podařilo tyto tradice a zvyky pozvednout, oživit 
a  prostřednictvím zážitkového centra URSUS následně zprostředkovat široké veřejnosti.  
V tomto centru, věnujícímu se primárně zvyšování osvěty a vzdělanosti v oblasti přírodního 
a historického dědictví regionu, se konají aktivity spojené s ukázkou kulinářských, řemeslných 
a  ručních prací, které prezentují právě účastníci projektu. Do budoucna organizace plánuje 
vernisáže s ukázkou zajímavých a podnětných prací získaných v průběhu projektového období. 
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I.  Kvalita v realizaci a řízení 
projektu 

Realizace projektu a  všech navazujících akti-
vit probíhala ve dvou úrovních: na mezinárodní 
a národní, resp. lokální úrovni. 

Na mezinárodní úrovni byly nastaveny činnos-
ti týkající se  harmonogramu projektu a  plnění 
dílčích cílů a tematického zaměření jednotlivých 
mobilit (např. tradiční zaměstnání, tradiční kro-
je, hudba, architektura, zvyky, obyčeje, pohádky, 
kuchyně, zemědělství). 

Na regionální úrovni byly naplánovány aktivity 
na celé období realizace projektu včetně tematic-
kého zaměření. Konkrétní úkoly a  odpovědnost 
za dílčí úkoly byly rozděleny tak, aby na sebe lo-
gicky navazovaly a ve výsledku vedly ke splnění 
vytyčených cílů. Každá z 9 realizovaných mobilit 
probíhajících u partnerských organizací odpovída-
la svým zaměřením konkrétním tématům.

Cílem těchto mobilit bylo seznámit partnerské 
organizace formou seminářů, workshopů a kon-
ferencí s tradičním způsobem života v partner-
ských zemích v  podobě přírodního, historické-
ho a kulturního dědictví, které byly v daných ze-
mích zachovány dalším generacím. Veškeré ak-
tivity obohatily svou originalitou a inovativností 
všechny účastníky, kteří se zapojovali prostřed-
nictvím následujících aktivit na tematicky zamě-
řené oblasti projektu: 
1. Účastníci poznávali formou workshopů tradič-

ní formy práce, kroje, hudbu, kuchyni, zvyky,  

Slovo hodnotitele:
Posilování kulturní sounáležitosti a vnímání vlastních historických kořenů - to jsou témata, kterým 
se věnovali partneři v projektu „3T“. S tímto programem získávaly zapojen organizace zkušenosti 
z kulturních tradic a zvyklostí z různých regionů. Projekt tematicky spadá do oblasti zájmového 
vzdělávání, které má samozřejmě jiné ambice než vzdělávání dospělých v odborných znalostech 
a dovednostech. To ale neznamená, že by projekty tohoto typu neměly mít finanční podporu EU. 
Specifičnost mikroregionů v tomto případě totiž vytváří tu dlouhodobě obdivovanou heterogennost 
evropského kontinentu, na které je významným způsobem postaven turistický ruch.

tance, hry, pohádky jiných zemí a kultur.
2. Seznamovali se s kulturním, přírodním a his-

torickým odkazem předků zemí partnerských 
organizací.

3. Poznávali jiné evropské kultury, učili se  re-
spektu a  úctě k  jiným kulturám, respektu 
a úctě k tradicím a zvykům jiných národů, re-
spektu a úctě k člověku.

4. Získávali poznatky a zkušenosti z tematických 
oblastí. Účastníci měli možnost zkoumat po-
dobnosti a odlišnosti mezi kulturami evrop-
ských zemí z pohledu východní a západní kul-
tury. 

5. Odhalovali a  eliminovali předsudky k  jiným 
kulturám a národům. 

6. Přicházeli k novým poznatkům, metodám, pří-
stupům a zkušenostem v oblasti přírodního, 
kulturního a historického dědictví. 

7. Účastnili se mezinárodních konferencí, kde part-
neři prezentovali svou zemi, kraj, region, zvy-
ky a tradice. Volné zpracování prezentace s po-
užitím různorodých prvků představujících vlast-
ní kulturu, např. prostřednictvím divadelního 
představení či ukázkou řemeslných prací, tanců 
atd. přinášelo originalitu a nové inovativní for-
my práce. Účastníci tak měli možnost shromaž-
ďovat další nápady a inspiraci pro vytváření uni-
kátních prezentací, které využívali jak na mezi-
národní, tak na národní či lokální úrovni. 

Většina partnerských organizací přistupovala 
k naplňování cílů a výstupů zodpovědně, neboť 
si byly vědomy skutečnosti, že v případě neplnění 
dílčích povinností a  úkolů může být dosažení 
projektových cílů a výstupů ohroženo. Po celou 
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jsou i jeho skončení neustále v kontaktu, podíle-
jí se na realizaci aktivit v organizaci Infinity-pro-
gress, o. s., často sami nedočkavostí kontaktu-
jí organizaci a chtějí se zapojit do dalších aktivit  
a  spolupráce. Výsledky a  cíle, kterých se  part-
nerům podařilo dosáhnout, jsou právě tím sku-
tečným odrazem, proč je důležité projekty tako-
vého zaměření (ať dlouhodobé či krátkodobé)  
realizovat a v této práci nadále pokračovat. 

Mimo výše popsané přínosy projektu byla na lo-
kální úrovni navázána spolupráce s  odborníky, 
kteří se jako lektoři podíleli na realizaci projekto-
vých aktivit. S těmito odborníky organizace i na-
dále spolupracuje a pro širokou veřejnost připra-
vuje celou řadu dalších příležitostí z oblastí: his-
torie a  kultury, bylinkářství, keramiky, tvůrčích 
dílen, půvabu krás Beskyd, významu vody v kra-
jině, zvyků a tradic a mnohé další.

V průběhu realizace projektu organizace průběž-
ně informovala širokou veřejnost, která byla neu-
stále seznamována s připravovanými a realizovaný-
mi aktivitami, do kterých se mohla sama zapojovat.   

III. Udržitelnost 
Jak již bylo popsáno výše, realizovaný projekt 
zaměřený na podporu a pozvednutí tradic, zvy-
ků, tradičních událostí, tradičních forem práce 
v zemích zapojených partnerů svými dosažený-
mi cíli a výstupy razantně přispěl k rozvoji nezis-
kové organizace Infinity-progress. Díky zapoje-
ní do tohoto projektu dosáhla organizace znač-
ných úspěchů při podávání dalších projektových 
žádostí ať už na regionální nebo národní úrovni. 
Jedním z výstupů návazného projektu byl vznik 
URSUS zážitkového centra realizovaného z ROP 
NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa: 2 Podpo-
ra prosperity regionu. 

URSUS zážitkové centrum se  v  současné době 
primárně zaměřuje na zvyšování osvěty a  vzdě-
lanosti v oblasti přírodního a historického dědic-
tví regionu. Vznik, celková náplň a  další rozvoj 
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dobu realizace projektu partneři průběžně 
komunikovali, koordinátor projektu řádně dbal 
na plnění povinností každého partnera. 

II. Výsledky a přínosy projektu
Výsledky a  přínosy pro jednotlivé partnery 
a  účastníky projektu jsou neocenitelné a  nena-
hraditelné. Kromě navázání kontaktů se zahranič-
ními organizacemi a institucemi stejného, obdob-
ného či odlišného organizačního/firemního zamě-
ření, ze kterých se vyvinula další spolupráce, na-
byli účastnící nových poznatků, zkušeností a fo-
rem práce v oblasti přírodního, kulturního a histo-
rického dědictví. Konkrétně pro českou organizaci 
Infinity progress otevřel projekt 3T dveře ke zís-
kání dalšího grantu na realizaci projektu „Zelený 
ráj“ z krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 
Aktivity realizované v tomto projektu byly inspi-
rovány realizovaným projektem 3T. 

Projekt vedl také k  poznávání jiných kultur 
a  zvyklostí, což přispělo k  obohacení v  oblasti 
mezikulturního vzdělávání. Účastníci měli 
jedinečnou možnost poznat zvyky a  tradice 
evropských zemí od  střední části Evropy 
(Česká republika), přes její západní část (Itálie, 
Španělsko), až po  jih (Řecko, Kypr, Turecko) 
a  sever Evropy (Litva); u  většiny účastníků 
v průběhu realizace různorodých aktivit v rámci 
mobilit zaměřených na  poznávání kultury 
jiných zemí a  národů došlo doslova ke  zvratu 
v uvažování a změně smyšlení o daných kulturách. 
Účastníci začali vnímat prezentovanou kulturu 
zcela odlišným pohledem než dříve a nově k ní 
přistupovali s respektem a úctou. 

Po návratu z  mezinárodních setkání si  začali 
účastníci více vážit odkazu svých předků, který 
nám byl předán a bohužel jen zčásti zachován. 
Většina účastníků mobilit z  České republiky 
vyrůstala a  dospívala v  komunistickém režimu, 
který naopak uplatňoval zásadu potlačování 
tradic a  zvyků. Tento fakt byl několikrát 
zdůrazňován partnerům projektu v rámci setkání. 

Stejnou zkušenost vyjadřovali rovněž partneři 
z Litvy. Právě tato historická zkušenost otevírala 
dveře k dalším diskusím, kdy se všichni účastníci 
shodli, že je zapotřebí obyvatele více aktivizovat 
a vést ke společenské a sociální zodpovědnosti 
zaměřené na  udržení a  zachování přírodního, 
kulturního a historického dědictví. 

Čeští účastníci dospěli prostřednictvím meziná-
rodních setkání mimo jiné k poznání, že český 
národ není v porovnání s vyspělejšími kulturami 
dostatečně sebevědomý a hrdý na svou vlastní 
kulturu a na svůj původ. Tento fakt je podle nich 
nicméně opětovně odrazem negativního přístu-
pu bývalého režimu k  lidem, výrazem neúcty 
k  člověku. Všichni zapojení realizátoři projektu Pe
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jednoho z největších zážitkových center v Morav-
skoslezském kraji je výsledkem účasti v projektu 
3T a předchozích projektů v programu Grundtvig 
a Comenius Regio, díky kterým organizace získá-
vala značné zkušenosti a další inspiraci v podobě 
nových podnětů a inovativních forem práce, kte-
ré jsou aplikovány při naplňování cílů organizace.

Realizace mezinárodního projektu 3T dále přispěla 
k získání finančních prostředků z krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje na  realizaci projektu 
zaměřeného na udržitelnost výstupů z projektu 
3T. Zkušenosti a  poznatky získané v  oceněném 
projektu přispěly k obdržení statusu Informačního 
střediska CHKO Beskydy pod Agenturou ochrany 
přírody a  krajiny České republiky. Získané 
zkušenosti pak následně vyústily v širší spolupráci 
s dalšími organizacemi, a to zejména s městskými 
a  obecními úřady, vzdělávacími institucemi, 
informačními centry a s dalšími subjekty. 

Jak ukazují dosavadní výsledky, účast na projek-
tu byla pro organizaci a zapojené účastníky vel-
mi přínosná a  z  dlouhodobého hlediska také 
perspektivní. 

Poznatky a  zkušenosti nabyté v  rámci projek-
tu 3T jsou dále využívány při realizaci krátko-
dobých a dlouhodobých projektů realizovaných  

 Výroba svíček Rožnov pod Radhoštěm

 Nahoře: Pečení chleba – Litva
 Dole: Řecko – workshop tradiční divadlo
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1. Zdobení vajíček
2. Tradiční architektura Itálie
3. Tradiční ruční práce – proces napínání ČR
4. Zdobení keramiky Španělsko
5. Tradiční architektura – návštěva Olomouc

organizací, např. při přednáškách a terénních ex-
kurzích zaměřených na poznávání přírodních krás 
a  půvabů regionu, vzácných živočichů a  rostlin, 
které se  v  kraji vyskytují, tradičního hospodaře-
ní, významu lesa a vody v krajině a mnohé další.  
Organizace tak za účasti odborných pracovníků 
napomáhá ke zvyšování osvěty v oblasti zachová-
ní přírodního a kulturního dědictví pro další ge-
nerace. Účastníci jsou formou workshopů vedeni  
k  rozvoji manuální zručnosti (např. v  keramic-
ké dílně, malováním na sklo, vytvářením výrobků 
z přírodních materiálů), k využívání bylin při léčbě 
běžných onemocnění nebo v kuchyni. 

Setkání různých kultur a civilizací západu a vý-
chodu, ke kterému v rámci projektu došlo, před-
stavoval nejhlubší přínos celého partnerství. Po-
chopení, tolerance a  respekt vůči jiným kultu-
rám ovlivnil pohled a způsob uvažování účastní-
ků těchto setkání, a to směrem k větší toleran-
ci a respektu vůči jiným kulturám, vůči člověku 
a vůči přírodě jako celku. 

Tato zásadní změna v uvažování zaměstnanců or-
ganizace posunula celkově tuto instituci na vyš-
ší úroveň. Organizace zahrnula nové koncepce 
do svých aktivit a projektů, které se tím staly pří-
mo provázané s mezikulturním vzděláváním. 

Partnerské organizace, vyjma organizace z Litvy, 
i po skončení realizace projektu 3T prostřednic-
tvím e-mailů a sociálních sítí nadále sdílejí a vy-
měňují si nové poznatky a podílejí se na přípra-
vě dalších mezinárodních projektů. 

V  letošním roce (2015) se organizace Infinity-
progress, o. s. zapojila jako partner do meziná-
rodního projektu s  některými z  partnerů pro-
jektu 3T. I když projekt z kvalitativního hlediska 
uspěl, z důvodu omezených finančních prostřed-
ků nebyl bohužel podpořen. I přes tento drobný 
nezdar budou partneři ve spolupráci a v přípra-
vě dalších projektových žádostí pokračovat, aby 
mohly v příštím roce zkusit štěstí znovu v rámci 
programu Erasmus+.
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