
Posydenky/filmový klub/teenager klub/sobotní škola a další aktivity 

Olomoucký kraj/Olomouc 
 
 
Hlavní přínos: 
 

• pravidelná setkávání a podpora adaptace ukrajinských dětí i dospělých 
• výuka českého jazyka pro ukrajinské občany 
• pochopení podobností a odlišností české a ukrajinské kultury 
• poradenství a konzultace pro ukrajinské občany 

 
Komunitní centrum KLUB1 spadající pod Člověka v tísni v Olomouckém kraji zahájilo svůj 
provoz v červnu roku 2022. Velkou část svých aktivit zaměřilo na podporu ukrajinských 
uprchlíků. Neodmyslitelnou výhodou těchto pořádaných akcí je zapojení ukrajinských 
občanů, jakožto lektorů daných aktivit. 
 
Komunitní centrum KLUB pro Ukrajince pořádá kurzy výuku češtiny či pravidelná setkávání 
pro ukrajinské občany a jejich přátele. Důležitou součástí programu jsou rovněž 
konzultační hodiny pro ukrajinskou komunitu, a to 2x týdně v rozmezí 4 hodin. Centrum 
rovněž připravuje poradenství v oblasti zdravotní a psychologické pomoci, které bude 
pořádáno každou neděli v odpoledních hodinách. 
 
Centrum organizuje rovněž několik specificky zaměřených akcí. Takovou aktivitou jsou 
například tzv. Posydenky, neboli setkání u kávy. Jedná se o neformální posezení, v rámci 
kterých se v ukrajinštině probírají různá životní témata, zkušenosti či nesnáze, na které 
ukrajinští občané mohou narážet při adaptaci v českém prostředí. Cílem této akce je především 
psychická podpora nově příchozích, výměna zkušeností a seznámení. Neformálních posezení 
se mohou účastnit i místní obyvatelé, kteří se chtějí naopak něco dozvědět o ukrajinské 
komunitě, naučit se ukrajinský jazyk či ukrajinským občanům pomoci lépe komunikovat 
v jazyce českém. Posydenky jsou pořádány jednou týdně na 1,5 hodiny. 
 
Další pravidelnou aktivitou je filmový klub pro ukrajinské občany, pořádaný každou sobotu. 
Cílem této akce je výuka českého jazyka a poznání české kultury. Promítají se klasické, moderní 
i české filmy v českém jazyce s českými titulky. 
 
Pro mladé uprchlíky z Ukrajiny komunitní centrum vymyslelo teenager klub, v rámci kterého 
se dospívající mohou navzájem setkávat, bavit se, komunikovat a pracovat na společných 
projektech. Klub je pořádán jednou týdně vždy v pátek večer. 
 
Další klíčovou aktivitou je sobotní škola pro ukrajinské děti. Škola se zaměřuje na vnímání 
a pochopení odlišností české a ukrajinské kultury a na pozitivní vnímání vlastního jazyka 
a kultury. V rámci programu sobotní školy mají děti hodiny ukrajinského jazyka, literatury 
a historie či se učí o tradicích a kultuře obou zemí. Škola je pořádána každou sobotu od 10:00 
do 13:00. 
 
„Je to podpora jazykové a kulturologické vazby na Ukrajinu u ukrajinských děti, žijících 
v okrese Olomouc. Primární cílová skupina jsou žáci základních škol, pocházející 
z ukrajinských rodin." (Olga Usenko, lektorka projektu sobotní školy) 

 
1 https://www.clovekvtisni.cz/komunitni-centrum-klub-9324gp 



Zdroj: 
 
Člověk v tísni. Klub-aktuality. Dostupné zde: https://www.clovekvtisni.cz/komunitni-centrum-
klub-9324gp 
 
Národní pedagogický institut České republiky. Reportáž. V parku v Olomouci. Společně. 
Dostupné zde: https://www.youtube.com/watch?v=ja380MO_amg 
 
 
 


