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VViizzuuáállnníí  wwoorrkksshhoopp  ““RRoovvnnéé  ppřříílleežžiittoossttii  aa  nneeddiisskkrriimmiinnaaccee””  
DDOOPPOORRUUČČEENNÝÝ  PPLLÁÁNN  PPRROO  VVIIZZUUÁÁLLNNÍÍ  WWOORRKKSSHHOOPP  

 
 
Cílem vizuálního workshopu “Rovné příležitosti a nediskriminace” je pomoci seniorům, nezaměstnaným (ženám) a migrantům rozvíjet své 
občanské kompetence v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace, aby se přizpůsobili různorodé a měnící se společnosti a trhu práce a chránili 
svá lidská práva.   
 
 
Aktivita Cíl Úkol pro lektory  Čas Potřebné zdroje 

 
Přivítaní  
Úvod do projektu 
LIGHT, cíl školení a 
agenda 
 

Uvítat účastníky, seznámit se mezi 
sebou, představit projekt a školení.  

• Uvítání účastníků 
• Prezentace projektu a školení 

10 min.  • židle v kruhu 
• Prezentace 
“Vizuální Workshop” 

Cvičení pro 
prolomení ledů 

Pomoci účastníkům, aby se více 
seznámil mezi sebou, vytvořit 
přátelskou atmosféru, dát 
účastníkům příležitost k aktivaci a 
předložení jejich předchozích 
zkušeností/znalostí o diskriminaci.  

• Požádejte účastníky, aby si vybrat 
jeden obrázek ze středu kruhu 
•  Požádejte účastníky, aby se 
představili a spontánně popsali své pocity 
a myšlenky ohledně vybrané fotografie  
• Pokud jsou už zde uvedeny osobní 
zkušenosti s diskriminací, měl by si je 
lektor ponechat pro pozdější diskuzi 
 

20 min. • Obrázky s 
diskriminačními 
situacemi (ležící ve 
středu kruhu)  
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Příspěvek lektora: 
„Diskriminace a co 
říkají zákony“ 
(včetně ukázky) 

Seznámit účastníky s pojmem 
diskriminační a nediskriminační 
zákony. 

• příspěvek lektora I (definice 
diskriminačních a nediskriminačních 
zákonů) 
• příspěvek lektora II (národní 
nediskriminační zákony – musí být 
připraveno lektorem) 
• diskuze o příkladech s účastníky 

30 min. Prezentace "Diverzita na 
pracovišti" (také jako 
hand-out) 
I vstup: snímek 3 - 7; 
Příklady: snímek 14 -18 
  

Hra „Udělejte krok 
vpřed” 

Zvýšit vnímavost účastníků k 
vlastním postojům, předsudkům 
a předpokladům, které by mohly 
vést k diskriminačnímu chování. 

• Moderování hry „Udělejte krok vpřed” 60 min.  Kartičky rolí 
otázky 

Přestávka 30 min.   
Příspěvek lektora: 
„Co můžete dělat“ 

Ukázat účastníkům možnosti, 
jak se vypořádat s diskriminací. 

• příspěvek lektora I (Co můžete udělat, 
vč. podání stížnosti) 
• příspěvek lektora II (regionální 
orgány pro rovné zacházení - musí být 
připraveno lektorem)) 

20 min.  Prezentace "Diverzita na 
pracovišti" (také jako 
hand-out) 
snímek 19 – 21, 11, 22 

Kvíz o diskriminaci  Pomoci účastníkům převést 
získané teoretické poznatky na 
praktičtější otázky. 

• projít kvíz s účastníky a diskutovat o 
řešeních  

20 min. Prezentace “Kvíz o 
diskriminaci” 

Případová studie 
Týmová práce 

Prohloubit porozumění 
účastníků ohledně 
diskriminačních a 
nediskriminačních zákonů.  

• Připravte si případovou studii podle 
cílové skupiny (možná z regionálního 
kontextu) a 3-4 dotazy; poskytněte ji jako 
hand-out účastníkům 
• Vytvořte týmy po 2 osobách, aby 
projednaly otázky 
• Požádejte týmy o krátkou prezentaci 
jejich výsledků  

40 min.  hand-out “případová 
studie” 
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Zpětná vazba Reflektovat dopad školení  • Požádejte účastníky, aby napsali na 

nástěnku: Co bylo užitečné? Co mě 
překvapilo? Co mohu předat jiným? 
• Moderujte diskuzi výsledků 

20 min.  Nástěnka, tři sloupce pro 
odpovědi 

Závěr, evaluace Uzavřít školení a získat zpětnou 
vazbu od účastníků 

• Požádejte účastníky o vyplnění 
evaluačních dotazníků 
• Shrňte školení  

20 min.  Evaluační dotazník 

 
 
Přílohy 

� Prezentace „Vizuální Workshop” 
� Prezentace "Diverzita na pracovišti" 
� Hra “Udělejte krok vpřed” 
� Prezentace “Kvíz o diskriminaci” 
� Evaluační dotazník  

 


