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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Migranti v České republice? Ano, žijí tu, pracují, studují a věnují se i dobrovolnictví 

 
Praha, 7. srpna 2018: Pocházejí ze šesti států světa. Mají migrační zkušenost. Žijí, pracují či studují 
v České republice. A všechny spojuje jedna věc. Dobrovolnictví. Prostřednictvím 5 neziskových 
organizací věnují svůj volný čas těm, kteří to potřebují. Ghassan ze Sýrie doučuje studenty 
matematiku. Olesea z Podněstří v Moldavsku realizuje smysluplné volnočasové aktivity s dětmi. 
Polina a Vilena z Ruska pomáhají vytvářet kulturní aktivity spojené s integrací cizinců a pracují 
s dětmi. Carlos z USA doučuje angličtinu. Svitlana z Ukrajiny doučuje děti v knihovně. A Mariana z 
Mexika pomáhá s manuální prací v různých neziskových organizacích v rámci tzv. víkendovek.  
 
Česká republika si nevede zle, co se dobrovolnických aktivit týče. Podle českého statistického úřadu 
v roce 2015 odpracovali dobrovolníci pro český neziskový prostor přes 45 miliónů hodin v hodnotě 
téměř 6 miliard korun. A mezi evropskými postkomunistickými zeměmi je v dobrovolnictví dokonce 
premiant. Ve společnosti META měli v roce 2017 celkem 35 dobrovolníků, 10 z nich tvořili cizinci. 
Zdaleka ne všude ve světě je dobrovolnictví běžný jev, zpravidla je rozšířeno spíše v západních 
demokraciích. A ne všichni zmiňovaní cizinci se dobrovolnictví věnovali už v zemi původu. Olesea říká: 
„V Podněstří si myslím, že dobrovolnictví moc nefunguje, není tam systém dobrovolnictví rozvíjen. 
Když jsem odjížděla, tak ani lidé neznali dobrovolnictví, tam je člověk rád, že se postará sám o sebe.“  
Dobrovolníci cizinci svou činností mj. přispívají i k integraci migrantů do české společnosti. Kromě 
doučování dětí a studentů se podílejí na vytváření volnočasových aktivit, které seznamují migranty 
s českými reáliemi a kulturou. A jaká je jejich motivace? Pro Marianu jsou to dvě věci. První je prý 
trochu sobecká, to proto, že je to zábava. „Je to, jako kdybyste byli na táboře. Druhá věc je, že 
někomu pomáhám, dělám manuální práci, která je potřebná. Obě strany jsou spokojené, dobrovolník 
i organizace, která potřebuje pomoc.“ Ghassan k tomu říká. „Všechno, co druhému dáme, ztratíme, 
kromě lásky a vědy. Když někoho milujeme, tím víc lásky máme v sobě samých. Když lidi učíme, tím víc 
máme znalostí.“ 
 
Ve spolupráci s filmařem Hubertem Hesounem natočila META video Sedm statečných: příběhy 
cizinců dobrovolníků a 6 medailonků, které jsou věnovány jednotlivým dobrovolníkům. Videa 
vznikala v průběhu roku 2017 a zachycují jednu z etap jejich životů. Dobrovolníci se vyjadřují k tomu, 
jak se jim v Česku žije, co dělají a proč se rozhodli věnovat svůj volný čas pomoci druhým bez nároku 
na honorář. Pracují pro neziskové organizace META, o.p.s., InBáze, z.s., Nová škola, o.p.s., HESTIA – 
Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. a Tamjdem, o.p.s. Svitlana o své práci říká. „Jako dobrovolník v Nové 
škole doučuji děti, to probíhá v knihovnách. Koncepce je založená na tom, že nejsme učitelé, ale spíš 
kamarádi. Dítě může přijít do knihovny, je to takové kamarádské prostředí a může říct, že nerozumí 
Newtonovu zákonu a my se mu snažíme vysvětlit, co to je. Mám výhodu, že mluvím špatně česky a 
proto to vysvětluji jednoduše, děti tomu pak rozumí líp, než odborné češtině.“ 
 
META vydala také publikaci Sedm statečných – Příběhy cizinců dobrovolníků, která je volně ke 
stažení v PDF. Obsahuje rozhovory se všemi 7 dobrovolníky a teoretický úvod o dobrovolnictví 
v České republice od PhDr. Terezy Pospíšilové, M.A., Ph.D., která o filantropii, dobrovolnictví a 
dárcovství přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. 
 

mailto:info@meta-ops.cz
https://www.youtube.com/watch?v=2G5lPQnG-1g
https://www.youtube.com/watch?v=2G5lPQnG-1g
https://www.youtube.com/watch?v=AF77qBjJWLA&list=PLtG-KFnrMcbk1C9yrhFUvu7caDmZE4m6S
http://www.meta-ops.cz/
http://www.inbaze.cz/
http://www.novaskolaops.cz/
http://www.hest.cz/
http://www.hest.cz/
http://www.tamjdem.cz/cs/
http://www.meta-ops.cz/sites/default/files/meta_7_statecnych.pdf
http://www.meta-ops.cz/sites/default/files/meta_7_statecnych.pdf
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Lucie Soukupová, Networking a PR META, o.p.s., 605 353 312, soukupova@meta-ops.cz  
 
 
Kontakty  
Markéta Votavová, koordinátorka dobrovolníků META, o.p.s., 775 290 158, votavova@meta-ops.cz 
Kristýna Titěrová, programová ředitelka META, o.p.s., 773 609 395, titerova@meta-ops.cz 
 
 

Od roku 2004 podporuje META cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a v pracovní integraci. 
Pedagogickým pracovníkům poskytuje metodickou podporu a vzdělávání formou akreditovaných 
seminářů. Pro žáky ZŠ a SŠ realizuje workshopy na témata migrace a uprchlictví. Kromě přímé práce s 
cizinci a pedagogy se podílí na prosazování a spoluvytváření vzdělávacího systému, který dokáže 
koncepčně, kontinuálně a v odpovídající míře reagovat na vzdělávací  potřeby všech žáků a rozvíjet 
jejich potenciál. Prostřednictvím široké škály aktivit pro veřejnost napomáhá rozvoji otevřeného 
dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností.  

www.meta-ops.cz  
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