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Koncem října vyjel na pracovní návštěvu na Island 4členný tým ze spolku RADKA. Cílem bylo navázat spolupráci 

s organizací věnující se zde integraci Čechů a přinést si „jiný pohled“ na řešení sociální integrace (název projektu; 

dotace z NROS a Nadací Partnerství prostřednictvím fondů EHP).  

ČENI = čeština na IslanduČENI = čeština na IslanduČENI = čeština na IslanduČENI = čeština na Islandu je vedená aktivními dobrovolníky, kteří každou sobotu dopoledne vyučují školní děti 

češtině, zeměpisu a dalším českým reáliím, protože „je přece samozřejmé, že naše děti (míněno děti imigrantů, 

v podstatě kdekoliv na světě) musí ovládat mateřský jazyk rodičů – hlásaly především tamní matky. Nejde 

o ojedinělý názor, protože ČENI je součástí organizace MODURMAMODURMAMODURMAMODURMAL = mateřský jazykL = mateřský jazykL = mateřský jazykL = mateřský jazyk, která sdružuje téměř 

dvacítku národností, které takto obdobně své děti vyučují. A nejde ani o „výjimky“, kteří př. uvažují o návratu (ikdyž 

samozřejmě jsou výjimeční svým dobrovolným nasazením a cílevědomostí, které úspěšně předávají i svým dětem). 

Naopak, na Islandu integraci cizinců (kterých je zde téměř 10%, nejvíce poláků – 20 tisíc, Čechů a Slováků - 400) 

podporuje stát - města (pronájem prostor apod.) a MODURMAL spolupracuje i s dalšími zeměmi, kde je tato praxe 

obvyklá (Německo, Anglie apod.). 

Pro nás to bylo překvapivé, protože jsme o tom v Čechách nikdy neslyšeli, že by někdo podporoval Ukrajince či 

Vietnamce, aby zde své děti učili jejich mateřská jazyk, o podpoře státu ani nemluvě. Ale je opravdu divné, když by 

školní dítě neumělo napsat dopis své babičce vzdálené tisíce kilometrů. Chceme se touto problematikou nadále 

zabývat a očekáváme vaše podněty a zájemce z řad cizinců!  

Na druhou stranu na Islandu nemají zákon o dobrovolnictví a nikdo tedy nedokáže ocenit stovky hodin desítek lidí, 

kteří se této činnosti věnují – ikdyž po naší prezentaci na Městě – úřadu pro lidská práva o tom vážně uvažují!   

Ano – všechno je zde mnohem flexibilnější, protože v populaci 350 tisíc obyvatel jde zřejmě všechno jednodušeji. 

A navíc lidé (celá společnost) jsou zde velmi aktivní, spolupracující a rozvíjející komunitní a multikulturní soužitímultikulturní soužitímultikulturní soužitímultikulturní soužití. 

Navštívili jsme př. akci Café Lingua, která je součástí pravidelného měsíčního cyklu představování se jednotlivých 

zemí, my jsme viděli Thajsko. Jde o základní informace o zemi, ukázky kultury (zpěv, hudba, tanec apod.) 

a ochutnávky typických jídel připravené danou skupinou imigrantů. Vše organizuje městská knihovna, kde je 

samozřejmě dostupných mnoho knih z každé země každé minority, která na Islandu žije. (Ano v Praze také, ale ve 

srovnání s naší populací cizinců by minimálně okresy byly dostupnější.)  

Podívali jsme se i do zdejší základní základní základní základní šššškolkolkolkolyyyy    a školka školka školka školkyyyy, kde jsme opět zažili komunitní a multikulturní spolupráci od 

malička, včetně integrace nejen cizinců, ale i zdravotně postižených či sociálně slabších. Výuka znakové řeči zde 

byla schválena jako jeden z úředních jazyků a mnohojazyčnost podporuje i minimální existence dabingu, ev. pouze 

titulkování cizích TV programů.  

Pro Islanďany je rodina velmi důležitá, děti milují a dělají pro ně všechno a vždy v příjemné atmosféře (fyzické tresty 

jsou dle zákona nepřípustné). Výuka zde probíhá často ve skupinách, s rozdělením dětí do rolí a „silnější pomáhají 

slabším“. Zažité metodiky prevence šikany, jakéhokoliv vyčlenění, negativních jevů (př. i kouření) a důraz na 

kolektivní zodpovědnost jsou samozřejmostí (aby se každý cítil ve třídě dobře). Známkuje se dle procent porozumění 

látce (nejlepší je známka 10 = 100%) a zkoušení je pouze písemné (respekt vůči stresu před tabulí x vyjadřovat se 

ústně se děti dobře naučí při jakékoliv prezentaci své společné práce při dané roli). Další zajímavostí je, že děti 

dostanou slovní hodnocení, ale své známky ani nikoho jiného vlastně nevidí (což také snižuje vyčleňování) a rodiče 

v elektronickém systému neleznou známky svého dítěte ve vztahu k průměru třídy.  

Na Islandu nejsou žádné ústavIslandu nejsou žádné ústavIslandu nejsou žádné ústavIslandu nejsou žádné ústavyyyy    pro postiženépro postiženépro postiženépro postižené, , , , dětské domovy (dětské domovy (dětské domovy (dětské domovy (ani domovy seniory, normální je, že se postará ani domovy seniory, normální je, že se postará ani domovy seniory, normální je, že se postará ani domovy seniory, normální je, že se postará 



rodina)rodina)rodina)rodina), vyloučené lokality, bezdomov, vyloučené lokality, bezdomov, vyloučené lokality, bezdomov, vyloučené lokality, bezdomovci ani chudí.ci ani chudí.ci ani chudí.ci ani chudí. Základní podmínkou státního systému je práce,Základní podmínkou státního systému je práce,Základní podmínkou státního systému je práce,Základní podmínkou státního systému je práce, kdo pracuje, má 

další podpory na integraci se svým problémem. Př. rozvedené matce vyplácí alimenty stát a po té si je vybírá od př. 

neplatícího otce sám. Pracovní trh zde sice není velký, ale lidé vezmou i práci pod úrovní svého vzdělání, protože - 

jak zde říkají už ve školách - šikovní se dále vždycky prosadí. Vše zde pak funguje k všeobecné spokojenosti 

a obdivu ostatních zemí.  

Samozřejmě jsme si udělali také výlet do překrásné přírody, ikdyž říjnové = zimní počasí nebylo zrovna ideální, ale 

zahřátí ve všude přítomných termálních bazénech či přírodních „kotlících“ o teplotě 40°C nám to vyvážilo. Také jsme 

se setkali s členkou dávného severského náboženství Ásatrú a získali spoustu jiných zážitků a informací – o kterých 

naleznete podrobnosti a fotodokumentaci na našem webu / projekt Jiný pohled. (Př. hustota osídlení 3 lidé na 100 

km2 x 130 lidem v ČR, při téměř stejné rozloze zemí – 103 x 78 tis km2). 

RADKA připravuje dlouhodobější projekt na užší spolupráci s Islandem se snahou obohatit alespoň částečně naše 

metody řešení sociálního vyloučení a rozvoje multikultury, protože na systémovém řešení se musí podílet stát, ale 

věříme, že již nyní máme mnoho příkladů aktivit, které se i u nás dají realizovat.   

 


