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Dvanáct měsíců realizovala nezisková organizace RADKA projekt výše uvedeného názvu. 

 

Jeho cílem bylo poznávání a sbližování nejen kultur i samotných lidí a překonávání propasti xenofobie a rasismu 

a budování nekonfliktního, tolerantního prostředí mezi majoritní a minoritní částí společnosti. 

 

V daném roce proběhlo přes 80 akcí, pro více než 1 000 osob a podílelo se na nich přes 40 cizinců - 

dobrovolníků. 

 

Pravidelně 4 multikulturní aktivity měsíčně se konaly v MC, v průběhu dopoledního programu, vždy na téma 

jedné země. Zúčastnilo se jich 330 rodičů se svými dětmi. Měli možnost poznat danou zemi různými způsoby – 

děti si vyrobily tematický výrobek či poslechly písničku, pohádku, maminky př. uvařily a ochutnaly tamní 

specialitu a besedovaly se zahraničním příslušníkem - dobrovolníkem. 

 

Do poznávání se během školního roku zapojily také děti z našeho školního klubu a nízkoprahového klubu, 

a dále také 10 tříd ze všech základních škol v Kadani. 

  

Multikulturu jsme rozvíjeli i v průběhu školních prázdnin, kdy se 62 dětí seznámilo s jinými zeměmi na dvou 

týdenních táborech, kterých se účastnilo 5 zahraničních dobrovolníků. 

 

Doplňkovou součástí projektu byla rovněž pravidelná výuka českého jazyka, kterou navštěvovalo přes 10 

cizinců. 

 

Nejoblíbenějšími se staly akce Café Lingua na Střelnici, proběhlo jich 10 s tématy: Vietnam, Rusko, Španělsko 

a Kostarika, Litva, Ukrajina, Polsko,  Kazachstán, Francie, Island, Belgie. Navštívilo je  přes 400 osob  a ohlasy 

na tyto besedy s ev. kulturním vystoupením a tematickým občerstvením byly vždy výborné. Právě proto jsme se 

rozhodli s Café Lingua dále pokračovat. Nejbližší akce již mimo projekt je 22. 4. 2016 v 17,30 hodin na téma 

Německo, s naší dobrovolnicí, která u nás mmj. vede konverzaci ve svém rodném jazyku. Současně zde, na 

nově otevřené výstavě budete mít možnost shlédnout všechny předchozí panelové prezentace.  

Café Lingua je formát převzatý od našeho projektového partnera - islandské organizace Modurmal a spolupracující 

knihovny Reykjavík. Zástupci  partnera nám při svých 2 návštěvách ukázali i jiné metodiky - př. vzdělávání , prevence 

negativních jevů či integrace imigrantů . 

Shrnutí celého projektu a jeho aktivit najdete na  www.radka.kadan.cz .  

Kontakt: Mgr. Hana Vodrážková, radka@kadan.cz, 737 737 716; www.radka.kadan.cz 
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