
Partnerská návštěva na Islandu 
12. dubna – 19. dubna 2015



Školní příprava - Městská knihovna Reykjavík 

• Doučování dětí ze základních škol v Reykjavíku. 

• Doučují dobrovolníci z Červeného kříže v prostorách pobočky Městské 
knihovny Reykjavík (součást nákupního centra). 

• Dobrovolníci dětem pomáhají s vypracováním domácích úkolů. 

• Doučování probíhá skupinově, v některých případech za přítomnosti 
učitele. 







Cafe Lingua – Městská knihovna Reykjavík

• Multikulturní pěvecký sbor z továrny na ryby v Grindaviku. 

• Členy pěveckého sboru jsou zaměstnanci od provozních pracovníků až 
po vrcholový management. 

• Každý člen pochází z jiné země / kultury, např. Polsko, Thajsko, Itálie, 
Srbsko, Island, atd. 

• Repertoár sboru se skládá z vícejazyčných písní, různých hudebních 
stylů. 









Klettaskóli – základní škola pro handicapované

• Základní škola pro děti ve věku 6 až 16 let. 

• Aktuální stav je 112 dětí, 80 zaměstnanců (pedagogů, asistentů). 

• Škola má 2 pracoviště, jedno odloučené pracoviště je součástí běžné 
základní školy. Zde jsou děti připravované na integraci. 

• Výuka je od 9:00 do 13:00 hod, poté funguje školní družina do 16:00 
hod. a volnočasové kroužky.

• Školné je zdarma. 

• Školní pomůcky jsou běžně dostupné, nebo si je učitelé vyrábí sami 
dle vzorů okoukaných při zahraničních výměnách. 















Youth Center of Akureyri – Ungmenna Húsið

• Akureyri leží na severu Islandu a je 2. největším městem. 

• Nízkoprahové zařízení / centrum pro mládež ve věku 16 až 26 let. 

• Otevřeno denně od 9:00 do 22:00 hod., provoz zajišťují 3 
zaměstnanci. Návštěvnost cca 220 osob ročně. 

• Centrum nabízí volnočasové aktivity a k nim přizpůsobené prostory –
nahrávací studio, taneční sál, klubovna, atd. Součástí centra je 
skatepark. 

• Youth Center of Akureyri je akreditovanou organizací pro Evropskou 
dobrovolnickou službu (EVS). 









Waldorfleikskólinn – mateřská škola 

• Waldorfská pedagogika – zakladatel rakouský filosof Rudolf Steiner, 
organizována jako svobodná škola, podporuje individuální nadání a 
kreativitu, snaží se zajistit všestranný rozvoj dítěte. Učitel na dítě 
pohlíží jako na duchovní bytost. Velký důraz je kladen na ruční práce a 
základy řemesel. Podstatným prvkem vyučování je společenství. 

• Provoz od 8:00 do 17:00 hod., pro děti ve věku od 18 měsíců. 

• Každý den v týdnu má předem stanované aktivity, jídlo (bio potraviny, 
vegetariánská strava), atd. 

• Mateřská škola je příjemcem dobrovolníků ze zahraničí. 









Kancelář pro lidská práva

• Odbor městského úřadu Reykjavík. 

• Poskytuje poradenství a pomoc cizincům žijícím na území Islandu. 

• Na území Islandu je evidováno 13.295 imigrantů ze 140 národností 
(Polsko, Litva, Německo, USA, atd.). 80% cizinců žije v hlavním městě 
Reykjavík. 

• Cíle: uplatnění cizinců na trhu práce, poskytování a čerpání sociální / 
zdravotní péče, pomoc s řešením rodinných problémů, zajištění 
bydlení, dodržování práv a povinností imigrantů, dodržování daňové 
politiky státu, účast na vzdělávání. 





Hitt Húsið – centrum pro mládež

• Nízkoprahový zařízení / centrum pro mládež ve věku 16 až 26 let. 

• Centrum poskytuje poradenství a pomoc pro mladé lidi se zdravotním 
postižením nebo sociálními problémy (nezaměstnanost, drogová 
závislost, atd.). 

• Otevírací doba je cca od 9:00 do 23:00 hod., od pondělí do pátku. 

• Centrum poskytuje zázemí pro volnočasové aktivity mladých –
kultura, umění, sport, atd. Poskytované služby jsou zdarma. 

• Nízkoprahové centrum je příjemcem dobrovolníků ze zahraničí. 







AUS - Alþjóðleg ungmennaskipti

• Nezisková organizace pracující s dobrovolníky v režimu přijímající / 
vysílající dobrovolnické organizace. 

• AUS je akreditovanou organizací pro Evropskou dobrovolnickou službu 
(EVS). 

• AUS je vysílající dobrovolnickou organizací pro cca 40 přijímajících 
organizací v Reykjavíku. 





Létající koberec v Ölduselsskóli

• Setkání dětí a rodičů při prezentaci žáků 3. ročníku základní školy. 

• Na úvod proběhlo společné hudební vystoupení žáků, kteří následně 
individuálně prezentovali „sebe“ – svou zemi původu, své tradice, své 
zájmy a koníčky, atd. 

• Např. 2 chlapci z Thajska prezentovali svou zemi vlajkou, národními 
barvami, tradičními pohádkovými knihami, atd. 

• Např. 1 děvče z Polska se prezentovalo tradičními polskými baladami, 
zvyky, fotografiemi z rodinných dovolených. 

• Např. 1 chlapec z Islandu se prezentoval tradičním islandským oděvem 
při křtu. 








