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Narativ

Jsme nezisková organizace a zároveň vztahová platforma, v rámci které rozvíjíme kolaborativní  
(spolupracující) a dialogickou praxi v Česku a na Slovensku. Organizujeme vzdělávací akce, facilitujeme 
setkání a procesy, které mohou napomáhat rozvoji spolupráce a dialogu mezi zástupci různých oborů, 
přístupů a rolí, zejména v oblastech jako je psychoterapie, sociální práce, duševní zdraví, poradenství, 
výzkum nebo pedagogika. Narativ vznikl v Brně jako skupinka studentů a mladých profesionálů a mezi 
naše první aktivity patřily diskuse v kavárnách na různá témata více či méně související s postmodernou.

Od roku 2011 pořádáme vzdělávací program v kolaborativní a dialogické praxi Možnosti dialogu, který 
je součástí celosvětové sítě programů zaštítěných organizacemi Taos Institute a Houston Galveston  
Institute, z nichž oba spoluzakládala Harlene Anderson – americká psychoterapeutka a lektorka, v níž 
má Narativ od začátku velkou oporu. Mezi naše další výrazné podporovatele patří Rocio Chaveste  

z mexického Institutu Kanankil a Jaakko Seikkula, zakladatel přístupu Otevřeného dialogu. 

V roce 2014 jsme se pod dlouhém váhání „formalizovali“ a založili oficiální organizaci, spolek. Jedním 
z důvodů byla možnost přehlednějšího organizování akcí, zejména Mezinárodního sympozia Horizonty, 
které letos připravujeme již potřetí. Z Horizontů se stala jedinečná příležitost pro setkání lidí, kteří už 
pracují s myšlenkami kolaborativní a dialogické praxe, dále těch, kteří se o ně zajímají, a konečně také 

těch, kteří mohou být pro tuto praxi obohacením, inspirací a přínosem. 

Horizonty 2016 navazují s tématem „JAK SE DĚLÁ KOMUNITA“ na předchozí úspěšné ročníky (2013: 
„Překračování hranic“; 2014: Kdo je tady expert?!“). Chceme nabídnout otevřený prostor pro sdílení 
zkušeností, šíření myšlenek, vzájemnou inspiraci, pro posílení spolupráce a navázání nových přátelství. 
Rozhodnutí vykročit z Brna, kde jsme začínali, nám usnadnilo spojení s FSS OU, která nám je při orga-

nizaci výraznou podporou. 

KDO POŘÁDÁ HORIZONTY 2016?



Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity (dále jen FSS OU) byla založena 1. dubna roku 2008. Cílem 
fakulty je umožnit zájemcům studium společenskovědních, zejména sociálních věd a zároveň nabídnout 

příležitost k uplatnění mladým vědcům v této oblasti. 
Na fakultě jsou realizovány tříleté bakalářské studijní obory (Sociální práce, Zdravotně sociální pracovník 
a Komunitní rozvoj) v prezenční i kombinované formě a dvouleté navazující magisterské obory (Sociální 
práce, Management organizací služeb sociální práce a Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně 
sociální péče) taktéž v obou formách studia. Zájemci rovněž mohou studovat v doktorském studijním 
programu obor Sociální práce v českém a anglickém jazyce. Fakulta má udělena práva k habilitačnímu  

a profesorskému řízení v oboru sociální práce.

Dalším z cílů fakulty je internacionalizace vzdělávání, kterou dokladuje spolupráce se zahraničními uni-
verzitami z evropských zemí, dále pak zapojení učitelů zahraničních vysokých škol do výuky navazujících 
magisterských programů i podíl profesorů ze zahraničí na realizaci stávajícího doktorského studijního 

programu.
FSS OU rozvíjí vědeckovýzkumné aktivity ve spolupráci s Evropským výzkumným institutem sociální 
práce v rámci tématu Sociální práce mezi privatizací a veřejnou odpovědností. V rámci tohoto hlavního 

tématu jsou zkoumána subtémata:

 ● důsledky modernizace pro společnost a pro sociální práci,
 ● bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel – intervence sociální práce a opatření sociální politiky,
 ● sociální aspekty důsledků nemoci a zdravotního postižení,
 ● vývoj pojetí sociální práce v historickém kontextu.

 Zároveň se FSS OU zabývá výzkumy reagujícími na aktuální sociální témata, včetně témat region-
ální povahy. Mezi poslední realizované výzkumy patří studie prožívání a vnímání chudoby a sociálního 
vyloučení seniory, zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi s nezletilými dětmi do 15 let 
věku, porovnání způsobů řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení v ČR, Francii a Velké Británii či 
pilotování a evaluace komunitní práce jako nástroje řešení sociálního vyloučení ve spolupráci s Moravs-

koslezským krajem.

Fakulta také pořádá přednášky na Colours of Ostrava, aktivně se účastní Noci vědců, spoluorganizuje 
kampaň Noc venku ve snaze proniknout do veřejného prostoru a informovat veřejnost o celospolečensky 

diskutovaných tématech.

KDO POŘÁDÁ HORIZONTY 2016?



Seznam příspěvků
(řazeno abecedně podle názvu organizace resp. příjmení autorů)



Antifobia - Tatiana Dumbrava a Lucia Čemová
Tatiana Dumbrava je koordinátorkou programu Společně k rozmanitosti v Nesehnutí od roku 2014.  
V minulosti se aktivně zapojovala do několika multikulturních projektů zaměřených na sociální aktivizaci 
příchozích (skrze organizace Člověk v tísni, Kabinet multikulturní výchovy PdF MU, Charita a další). Zís-
kala zkušenosti s prací v uprchlických centrech v Belgii a  v České republice. 4 roky působila v Moldávii 
jako novinářka, v ČR spolupracovala jako novinářka s Fórem migrantů a s Migraceonline, v současnosti 
píše pro Deník Referendum. Působí jako interkulturní mediátorka a asistentka příchozích v několika NNO 
v Brně. V 2016 se stala No Hate ambasadorkou v ČR. Získala titul Mgr. v psychologii v roce 2015, ab-
solvovala řadu školení a tréninku v komunikačních dovednostech. Je absolventkou psychoterapeutick-
ého tréninku „Možnosti dialogu“ pod záštitou Taos Institutu a Narativu. 

Lucia Čemová studovala psychologii v Bratislavě a Brně, kde nyní pokračuje v doktorském studiu 
zaměřeném na integraci imigrantů z pohledu kritické sociální práce. Získala praktické zkušenosti  
v uprchlických zařízeních v Holandsku a v Česku. V letech 2013-2014 pracovala jako pracovně-integrační 
pracovnice v Organizaci pro pomoc uprchlíkům (OPU). Od roku 2014 působí v organizaci Nesehnutí jako 
lektorka multikulturních workshopů pro žáky základních a středních škol a podílí se na organizaci komu-
nitních akcí s příchozími. Od března 2015 pracuje jako sociální pracovnice v SOZE (Sdružení občanů 
zabývajících se emigranty). Aktivně se zapojuje do brněnské platformy aktivistů a aktivistek bojujících 
za práva menšin a příchozích. Ve své práci se snaží využívat principy kolaborativního a dialogického 
přístupu a kritické sociální práce.

Krátký příspěvek: Příběh aktivistické sítě Antifobia
Příběh o formování brněnské sítě profesionálů a aktivistů pracujících v oblasti migrace a integrace 
příchozích, která vznikla spontánně jako reakce na vypuknutí paniky z tzv. migrační krize. 
Prvním impulzem k síťování byl Světový den uprchlíků 20. června 2015, kdy skupina občanů a aktivistů 
vytvořila a v ulicích Brna zorganizovala krátkou informační kampaň “Udělejte si vlastní názor”,  Cílem 
kampaně bylo demystifikovat nejpopulárnější hoaxy o uprchlících, podpořit veřejnost v kritickém myšlení 
a navázat opravdový veřejný dialog. Do této aktivity se spontánně začalo angažovat více aktivistů  
a dobrovolníků, se kterými jsme spolu-organizovali více a více veřejných akcí v průběhu roku 2015. 
Členové a členky této sítě zůstávají v kontaktu a dodnes na různých rovinách spolupracují.
V prezentaci se zaměříme na vznik a vývoj sítě, na využití dialogického a spolupracujícího přístupu  
ve spolupráci s velkým množstvím aktivistů, na horizontální strukturu sítě a na pozitivní dopady a změny, 
které tato skupina zanechala v Brněnském aktivistickém prostředí.

Gaudenz Assenza
Gaudenz Assenza je vysokoškolský pedagog v oborech společenských věd na českých i mezinárod-
ních univerzitách, jako např. King’sCollege London, Friedrich-Schiller-Universität Jena či Instituto de 
Empresa Madrid. Magisterský titul obhájil na Harvardské univerzitě, doktorát absolvoval na Oxfordské 
univerzitě a docenturu získal na VŠE Praha. Má přes 20 let mezinárodních pracovních zkušeností ve 
vědeckém výzkumu, vzdělávání a řízení projektů. Od roku 1999 realizoval sedm projektových grantů 
Evropské unie, norské Rady pro výzkum, Nadace OSN či projekt School for Transformative Leader-
ship při Univerzitě Palackého, jímž v letech 2011-2013 prošlo více než 4000 studentů. V letech 1994 
až 2002 působil jako výzkumný pracovník a projektový manažer ve Fridtjof Nansen Institute (Norsko). 
Další pracovní zkušenosti má např. z působení ve společnosti Philips v Německu a Indii nebo ve World 
Bank Group v USA. Spolu s mezinárodním týmem pracuje na rozvoji a realizaci nových organizací  
a studijních programů orientovaných na ekologickou udržitelnost, rozvoj etických, estetických a sociálních 



hodnot a lidského potenciálu. V současné době vede iniciativu s názvem  HYPERLINK “http://www.u4fu-
ture.net/”University for the Future, jež klade důraz na vzdělání směřující k uskutečňování velkých výzev  
a jejímž cílem je přispívat k regeneraci vzdělávání. 

Workshop: Nové renesanční vzdělávání
Hlavní otázkou našeho semináře bude: „Jak by vypadalo vyšší vzdělávání, kdybychom ho navrhli  
od začátku?“ V tomto kreativním semináři povedeme účastníky skrz proces známý jako „kolaboratoř“  
(collaboratory). V první fázi zvané Porozumění různým perspektivám účastníci vyjádří své pohledy na tuto 
otázku. Poté následuje fáze zvaná Představování nové společné vize, která je zaměřena na skupinové 
uvědomění. V závěrečné fázi Vytváření prototypů pro bezprostřední jednání se spolutvůrci přesunou od 
hluboké reflexe ke konkrétním krokům. Všechny pokusy budou použity pro rozvoj nového vzdělávacího 
programu nazvaného Nové renesanční vzdělávání.

Bohumila Baštecká
Bydlí s manželem v Poděbradech, učí v Praze na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. 
V Praze se roku 1955 narodila. 
Zabývá se neštěstími, přičemž volí pozici občanskou a komunitní, což si někdy překáží a někdy  
se doplňuje s tím, že je klinická psycholožka a expertsky se věnuje psychotraumatologii a rizikologii. 
Působí též jako supervizorka, rozvíjí hodnotové poradenství. V uvedených oblastech publikuje.  
Ráda pracuje týmově a mezioborově. Věří, že se lidi dohodnou, zvlášť když jim nic jiného nezbývá. 

Workshop: Nová „my“ rozmanitých jedinců
Spolu s Evropou a Komenským sním svůj sen o začlenění neboli „lidstvu jako rodině“. Zkouším/e se 
k němu blížit kroky, které se týkají postojů a odrážejí se v chování, včetně volby jazyka. Identitou našich 
absolvujících v oboru Diakonika na ETF UK má být „komunitní pastorační pracovník“ čili člověk, který umí 
v komunitě podporovat vzájemnou péči.
Ráda bych, abychom v dílně společně vytvořili individuálně rozmanitá „prohlášení o vlastní pozici“ (postoj 
k podstatě lidských vztahů, k jáství/identitě, vztahu mysli a těla, ke společenství, spiritualitě a pomáha-
jícímu chování). Na jejich základě pak vstoupíme do diskusního tématu – například: „Co mají evropské 
země říct příchozím mladým africkým mužům o vztazích k ženám?“ Zkusíme přitom volit začleňující jazyk 
a vyhnout se stereotypům. 

Martin Burrows
Martin Burrows pracuje jako projektový manažer. Dohlíží na chod programu Insight and Action v orga-
nizaci Groundswell. Do této organizace se zapojil v dubnu 2014, aby mohl následovat svou vášeň pro  
peer-research a participativní praxi. Předtím Martin pracoval pro mnoho domácích i zahraničních  
organizací zabývajících se bezdomovectvím, včetně Crisis, Broadway, Homeless Link a Casa Ioana 
(Bukurešť). Martin pevně věří, že jediný způsob, jak se vypořádat s bezdomovectvím, je skrz zapojení 
lidí, kteří sami mají zkušenost s bezdomovectvím, do nacházení řešení.



Rob Edgar
Rob Edgar se stal součástí týmu organizace Groundswell v dubnu 2016 s posláním podporovat větší  
zapojení lidí se zkušeností s bezdomovectvím jak v rámci Groundswell, tak v jiných organizacích, posky-
tujících podpůrné služby. Stal se vedoucím peer výzkumníkem v několika výzkumných projektech, s cílem 
nechat slyšet lidi, kteří se potýkají s nerovnostmi. Než se stal projektovým pracovníkem v Groundswell, 
pracoval Rob jako dobrovolník v programu Homeless Health Peer Advocate, poskytoval podporu lidem 
bez domova v péči o jejich zdravotní potřeby.

Hlavní příspěvek: Peer podpora jako metoda pro překonávání zdravotní nerovnosti
Organizace Groundswell již šest let poskytuje lidem bez domova oceňované služby peer advokacie  
v oblasti zdraví. Pro tento program je klíčovým úspěchem přístup vedený peer pracovníky, kde službu 
poskytují lidé, kteří sami mají s bezdomovectvím zkušenosti. Vyšlo najevo, že program má pozitivní do-
pad na zdraví a sebejistotu pro lidi, s nimiž se pracuje, a zároveň šetří peníze Národní zdravotní služby 
a státu. Organizace Groundswell v současnosti vyvíjí model pro zajišťování potřeb pro lidi s duševním 
onemocněním – podporovat lidi v překonávání bariér, kterým čelí   při dosahování podpory. Prezen-
tace bude diskutovat rozvoj programu HHPA, možnosti uspokojování potřeb v oblasti duševního zdraví  
a záležitosti, kterým jsme čelili při rozvoji této služby.

Petr Čáp
Petr Čáp je trenér občanského vzdělávání, evaluátor a výzkumník. V současnosti pracuje v Agentuře 
pro sociální začleňování Rady vlády České republiky jako poradce pro komunitou vedený lokální rozvoj. 
Předtím pracoval jako vedoucí Centra občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně. Aktivně 
se zapojuje do rozvoje občanských vzdělávacích programů pro participaci veřejnosti, komunitní spolu-
práce a populárně vzdělávacích programů s Akční skupinou s lidmi bez domova.

Petr Čáp je hlavním facilitátorem sekce ProActicon Café
ProAction Café je metoda na podporu kreativní a inspirující konverzace, v rámci níž si účastníci navzájem 
pomáhají posunout své nápady ke konkrétním společensky prospěšným projektům. Cílem metody je 
umožnit v rámci řízeného dialogu v malých skupinách přemýšlet, rozvíjet a motivovat majitele konkrétních 
návrhů projektů a pomoci jim v naplánování jejich realizace. Díky tříkolovému přeskupování účastníků 
dochází ke zmnožování úhlů pohledu, názorů a využívání kolektivní inteligence. Účastníkem může být 
kdokoliv, kdo se přihlásí na danou aktivitu, kdo má zájem o téma a chuť přispět i vlastním názorem  
a zkušeností vlastníkům nápadů.

Alice Gojová
Od roku 1999 působí na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. 
V letech 1999–2003 pracovala jako sociální pracovnice v občanském sdružení Vzájemné soužití a podí-
lela se na projektu Vesnička soužití iniciovaném Kumarem Vishwanathanem. V roce 2003 ve spolupráci 
s holandskými partnery Leidou Schuringou a Jefem Helmerem realizovala vzdělávací kurz pro komu-
nitní pracovníky a studenty a podílela se na překladu knihy Leidy Schuringy do češtiny. V letech 2014-
2015 vykonávala funkci metodika komunitní práce v projektu Moravskoslezského kraje na podporu roz-
voje komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách a bude spolupracovat i na navazujícím projektu.  
V roce 2015 byla také členkou pracovní skupiny MPSV, která pod vedením Zuzany Havrdové připravovala 
podklady pro Metodické doporučení MPSV ke komunitní práci.



Workshop: Vzorce a dilemata v komunitní práci – reflexe sociálních pracovníků
Během semináře nás čtyři sociální pracovníci projektu komunitní práce Moravskoslezského kraje, Růžena 
Dunková, Irena Štulíková, Tomáš Vaněk a Jakub Neubauer, seznámí s dilematy, která během uplatňování 
komunitní práce identifikovali. Společně budeme diskutovat, jaká kritéria a jakým způsobem by měli  
komunitní pracovníci při rozhodování v dilematických situacích uplatňovat.

Rocio Chaveste Gutiérrez
Rocio Chaveste, Ph.D. je mexická „postmoderní“ psychoterapeutka a ředitelka Kanankil Institut  
v mexické Meridě. Tento institut mimo jiné provozuje dva magisterské vzdělávací programy: „Psycho-
therapy“ a „Addictions“, jenž jsou konceptualizovány v rámci postmoderní perspektivy. Se svými studenty 
spolupracují také s několika komunitními organizacemi v sociálně vyloučených lokalitách nebo v tzv. 
„shelters“ pro drogově závislé. Vedle výuky v Meridě a přednášení v zahraničí provozuje dr. Chaveste 
Gutiérrez také svoji vlastní terapeutickou a sexuologickou praxi, při které kromě kolaborativního přístupu 
využívá také postupy narativní psychoterapie či just therapy. Ve svém vzdělání získala také tituly z poli-
tické vědy, veřejné správy a vedení organizací. Podobně její pracovní zkušenosti široce přesahují pouze 
terapeutickou a poradenskou oblast. Rocio Chaveste je v rámci postmoderní terapie skutečný fenomén. 
Je známá svými přednáškami a workshopy, kterými nadchla v průběhu minulých tří let i české publikum. 
V současnosti nadále rozvíjí spolupráci se skupinou Narativ.

Hlavní příspěvek: Důvěřujte v proces: Kolaborativní praxe v komunitách
Kolaborativní a dialogická praxe, jako filozofický postoj, nás zve k facilitování procesů všude tam, kam nás 
profesní život zavede. Takže, ať už pracujeme s marginalizovanými komunitami, na tématech závislostí, 
otázkách sexuality, s páry čelícími nevěře, s organizacemi a firmami, které chtějí pracovat soudržněji, tato 
praxe nám umožňuje přizvat mnohočetné hlasy a možnosti.

Petr Hájek
Architekt, který se po zážitku blízké smrti následkem dlouhodobých depresí a po zotavení vydal cestou 
vlastního srdce a rozumu. Projektuje přírodní stavby v přírodních zahradách, zakládá školu/komunitu 
SoMA (School of Modern Art) a věnuje svoji pozornost sociologii a vztahům zbaveným tradičních vzorců.

Workshop: Osobní dům, rodová zahrada a vesnice otevřených dveří.
Nová sociologie a typologie životního prostoru rodiny, rodu a komunity očima architekta přírodního  
stavitelství a přírodních soběstačných zahrad. Člověk se vrací do přírody obohacen o nové technologie 
a poznání. Hledání urbánní formy trvale udržitelného, přirozeného a svobodného života jedinců, rodin 
a komunit v době rychle se vyvíjejících vztahů a evoluce společenského vědomí. Zpráva o projektu  
a zakládání komunity-vesničky-školy SoMA – School of Modern Art. Přednáška, společná meditace,  
zaznamenání osobní vize a diskuse.

Ľudmila Horňáková
Komunitná umelkyňa, vyštudovala na VŠVU v Bratislave v ateliéri multimedií u Ilony Nemeth.  Zaoberá 
sa  budovaním spolupráce, participácie, dôvery medzi komunitami, aktivizmom a udržateľným verejným 
priestorom. Umenie vníma ako spúšťač pre kreativitu a reflexiu spoločnosti.

Krátký příspěvek: Von z kruhu – medzigeneračný bod komunity 
Genéza projektu, ktorý sa zaoberá medzigeneračnými vzťahmi zbližovanie mladých so staršími a ich 
pohľady na svet. Čo sú výmenníky, akú úlohu mali v komunite a vznik komunít a vzťahov (Projekt SPOTS 
- výmenníky / K13  príspevková organizácia).



Lucie Hornová a kol.
Workshop: My tvoříme komunitu a komunita tvoří nás: svědectví z procesu 

vytváření ambulance klinické psychologie
Během let se radost z týmové práce a starost o to, jak ji uchovat a rozvíjet, stala jedním z hlavních rysů 
naší ambulance. Tým tvoříme čtyři muži a čtyři ženy. Společně plníme všechny funkce plně vytížené 
psychologické ambulance. 
Co vlastně zařizuje, „že jsme tým“? Jsou to společné obědy, intervize, supervize, team-buildingy, terapie, 
či prostě to, že jsme přátelé?  Je tato skutečnost trvale udržitelná? Je zopakovatelná? Stojí spíše na 
osobnostních rysech jednotlivých členů, nebo na tom, co a jak děláme? Jak nás tato skutečnost zpětně 
ovlivňuje? Jak to udělat, abychom „nevyhořeli“?
Postupné přijetí dialogického způsobu práce nám otevřelo nové pohledy, ale zároveň klade výzvy: osob-
nostní, vztahové i časové.
Teorie EtiennaWengera o „communities of practice“ nám poskytla dobré teoretické zázemí.
Rozhodli jsme se zmapovat náš vývoj formou výzkumu. Jaké to je a co jsme zatím zjistili, se vám poku-
síme povědět… a přijedeme skoro všichni, takže bude legrace… doufám.

Jako doma
Workshop: Kuchařky bez domova: spolupráce, podpora a bezpečí 

v rámci komunity žen v sociální tísni
Zástupkyně žen bez domova, které se sdružují pod hlavičkou Kuchařky bez domova, vám představí,  
co pro ně znamená spolupráce, podpora a bezpečí, a proč je potřebují. Mají stejná slova stejný význam 
pro všechny? Kuchařky bez domova nejen vaří, ale navzájem si pomáhají, vzdělávají se, vzdělávají jiné, 
hrají divadlo, bourají stereotypy a předsudky, vydávají noviny, mění svět. Slovo „kuchařka“ s námi dostalo 
nový rozměr. 
Obecně prospěšná společnost Jako doma – Homelike si klade za cíl změnu společenského vnímání 
bezdomovectví. Především upozorňujeme na genderový rozměr bezdomovectví a poskytuje podporu 
ženám bez domova. Ačkoli jsou ženy více než muži ohroženy chudobou a tedy i ztrátou domova, ženské 
bezdomovectví je prozatím málo viditelný a tematizovaný fenomén. Hlavním projektem organizace Jako 
doma jsou Kuchařky bez domova. 

Hana Janečková
PhDr. Hana Janečková, Ph.D. vyučuje na katedře pastorační a sociální práce Evangelické teologické 
fakulty UK a na katedře ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK v Praze. Měla příležitost spolupracovat 
s paní Pam Schweitzer z Londýna a partnery z Evropské reminiscenční sítě na několika mezinárodních 
projektech: „Živé vzpomínky“ (umění reminiscenčních beden), „Vzpomínejme společně“ (vzpomínání 
s pečujícími a jejich blízkými, kteří mají zkušenost s demencí) a „Vzpomínejme, když pečujeme“ (výcvik 
facilitátorů reminiscenčních skupin pro rodinné příslušníky a jejich blízké, kteří žijí s demencí). Vedla výz-
kumný projekt Gerontologického centra v Praze věnovaný vlivu reminiscenční terapie na kvalitu života  
a zdraví seniorů v institucích, z něhož vzešla první knížka o reminiscenci u nás. Řadu let pracovala v Dia-
konii ČCE. Je spoluzakladatelkou České alzheimerovské společnosti a v současnosti předsedkyní její 
správní rady a spoluzakladatelkou Reminiscenčního centra v Praze.

Workshop: Vzpomínejme, když pečujeme
O mezinárodním projektu Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT). 
Lidé žijící s demencí se dostávají do izolace díky svému postižení, které přináší problémy s komunikací, 
zvládáním každodenních aktivit, orientací ve vlastním světě, zapamatováním si toho, kde jsou a co tam 
dělají. V jejich zápase o vlastní identitu, zachování si tváře a udržení kontroly sehrává významnou roli 



jejich okolí – komunita citlivá k jejich potřebám (tzv. dementia friendly community).  Program „Vzpomíne-
jme, když pečujeme“ (RYCT) nabízí pečujícím rodinám a jejich blízkým příležitost k setkáním, v nichž se 
prostřednictvím společné tvořivé aktivity, vycházející z jejich vzpomínek, učíme vidět člověka s demencí 
v jiném světle, dávat mu potřebný prostor, vytvářet přátelské, vstřícné, bezpečné a laskavé prostředí, 
do kterého přirozeně patří, kde má své místo a těší se zájmu, jakého se mu běžně nedostává. Spolu se 
členem rodiny, který o něj pečuje, získávají odvahu vyjít ven a společně s druhými lidmi něco hezkého 
prožít.   

Robert Jankovich
Ing. Robert Jankovich již 15 let hospodaří na zaježovských lazoch. Věnuje se facilitaci workshopů 
spolutvoření opravdového společenství podle Scotta Pecka, je autorem knih Žár pekla a chlad Nebe 
a Probouzení draka. Je také aktivistou, který propaguje uvědomění důležitosti sociální složky trvalé 
udržitelnosti a porozumění procesu tvorby opravdové komunity. Přednáší při různých příležitostech např. 
v Brně, Košicích, Prešově, Ružomberku, Bratislavě, ale i na univerzitě v Olomouci. Účastní se konfer-
ence Komunití psychologie v Bratislavě a projektu VEGA pro výzkum psychologického zážitku komunity 
(psychological sense of community). Věnuje se také technikám na proces orientované psychologie, práci 
s totemovými zvířaty, solution focused coachingu a dlouhodobě i práci s vnitřní kvalitou v umění tai chi 
chuan. Nyní pracuje na projetku centra s komunitní zahradou a výhledově komunitním bydlením v horách 
nad Banskou Bystricou.

Workshop: Opravdové společenství a trvale udržitelná společnost na Zemi
Prostřednictvím zážitkově-poznávacího workshopu se seznámíme s vlastními vnitřními kvalitami, 
prožívaním ve skupinovém prostředí a zákonitostmi komunitních procesů. Základ spolupřežití (90 minut) 
vytvoříme prostřednictvím tzv. sdílecího kruhu.
Představím svůj pohled na stav vztahů a civilizace a také na řešení zaměřený přístup například v tzv. 
Transition iniciativách po celém světě.
„Nečakáme, že za nás spravia zmenu ištitúcie, nemusíme to stihnúť ani jednotlivo, ale spoločne sa nám 
to môže podariť práve včas.“
Stručně se seznámíme s definicí trvalé udržitelnosti podle OSN a prozkoumáme zdrojové a odpadové 
toky, včetně jejich dopadu na společnost a Zemi. Zkusíme porozumět tomu, jak vzniká kvalita opravdové-
ho společenství (true community), které nam skýtá i možnost spolupráce s přírodou – přírodními silami, 
které jsou podobné sociálním silám v nás samých.
Seznámíme se s fázemi procesu CB (community building) popsanými Scottem Peckem a „ochutnáme“ nes-
trukturovaný proces, který vytváří prostředí k rozvinutí prastaré skupinové dynamiky, a vede k prožívaní 
stavu společenství (sense of community). 
Na závěr si přiblizíme další metody rozhodovacích procesů vedoucích k trvale udržitelným modelům, zah-
rnujících např. GT (group think), Sociokracii a Dragon Dreaming. Kruh společného hledání a poznávání 
opět uzavřeme sdílením.

Jan Kratochvíl
Bc. Jan Kratochvíl začínal jako lektor primárních prevencí a tři roky působil jako vedoucí terénní pracovník 
s rizikovou mládeží v Praze na Žižkově. Aktuálně začíná s vedením pracovně-rehabilitačního programu 
Café Na půl cesty. Má rád Romy, punk, a když se zvedá plat sociálním pracovníkům. 

Workshop: Komunita v sociálních službách
Na pracovníky v neziskovém sektoru a sociálních službách se myslí až v poslední řadě. Na prvním místě 
je veřejná politika, profesní dovednosti, vzdělávání, dobré jméno organizací, ve kterých pracujeme, ko-
munitní plány, strategické plány, PR a starost o uživatele služeb atd… Někam se ale ztratily potřeby sa-
motných pracovníků a jejich důstojnost. Proč mají kvalifikování vysokoškoláci platy pohybující se o něco 
výše, než je hranice chudoby? Proč nehájíme stejně zapáleně svoje práva, jako hájíme různé veřejné 



zájmy? Proč se něco už dávno neděje, když o této špatné situaci všichni vědí a mluví?

Workshop bude pojatý jako společné zamyšlení nad našimi potřebami v práci a možnostmi, jak je 
naplňovat v každodenní praxi. Určitě bude zajímavé se vydat směrem k otázce, jak lze v tomto smyslu 
pracovat s komunitou dalších pracovníků, kteří sdílí podobné problémy, a jak se o naše potřeby a zájmy 
hlásit kolektivně.

Barbora Chvátalová a Jana Muroňová
Barbora Chvátalová dokončuje studium magisterské jednooborové psychologie na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity, aktuálně píše diplomovou práci na téma „srovnání efektivity různých psychotera-
peutických přístupů u první epizody psychózy“. Zakladatelka a hlavní koordinátorka Projektu SPOLU. 
Rok studovala na australské University of the Sunshine Coast psychologii se zaměřením na inovace  
a udržitelný rozvoj. Jako instruktorka alpského lyžování pracovala v Itálii, Švýcarsku a Austrálii. 
Jana Muroňová je absolventka magisterského jednooborového studia psychologie na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity. V rámci Projektu SPOLU vedla kognitivní trénink, koordinovala dobrovolnické 
aktivity na oddělení psychiatrické kliniky v Brně a nyní působí v rámci organizačního týmu jako koordiná-
torka vzdělávání. Zajímá se o terénní komunitní péči o duševně nemocné, hranice normality a patologie 
a holistický přístup ke člověku. Na toto téma v současnosti zpracovává také svůj dizertační projekt.

Workshop: Jak změnit systém péče o duševně nemocné?
Počet duševně nemocných lidí v Česku rychle narůstá, systém péče je však v současnosti již nevyhovu-
jící a zastaralý. V rámci aktuálně probíhající reformy psychiatrie je zdůrazňována potřeba výrazně posílit 
komunitní rozměr péče o duševně nemocné. O optimální podobě této péče se však stále diskutuje.
V rámci workshopu bychom rádi otevřeli prostor pro sdílení zkušeností s psychiatrickou péčí, zjistili, co se 
v současném systému osvědčilo a co ne, a společně se zamysleli nad tím, jak bychom sami mohli přispět 
k jeho pozitivní proměně. Představíme naši dosavadní iniciativu v této věci: založili jsme inovativní  HY-
PERLINK “http://www.projektspolu.cz/”Projekt SPOLU, který propojuje studenty psychologie, psychiat-
rické pacienty a profesionály v péči o duševní zdraví. Po více než 3 letech fungování projektu zajišťujeme 
ve čtyřech českých městech dobrovolnické praxe pro 250 studentů, kteří pravidelně a dlouhodobě orga-
nizují volnočasové aktivity pro hospitalizované pacienty. Nově chceme zapojit také mediky a uživatele 
psychiatrické péče a zacílit například na studenty vysokých škol, kteří se potýkají s duševními obtížemi.
Věříme, že téma duševního zdraví se týká nás všech a je třeba za něj převzít zodpovědnost. Jak propojit 
jednotlivé strany a najít společnou řeč? Jak bojovat proti stigmatu duševních onemocnění a zvyšovat 
informovanost? Můžeme společně zlepšit systém péče o duševně nemocné?

Martin Nawrath
Facilitátor, lektor, konzultant, specialista na participaci veřejnosti v rozhodovacích procesech, zejména 
v kontextu ochrany životního prostředí. Vzhledem k neexistenci nabídky studií alchymistických vystu-
doval biochemii na Masarykově univerzitě. Mimo jiné absolvoval roční výcvik ve facilitaci skupinových 
procesů (Institut procesově orientované práce) a aktuálně je u stejného institutu studentem II. fáze výcvi-
ku procesově orientované práce. 

Workshop: K demokracii přírody. Od přírody ke komunitě, duši a zpět.
V obrazech příběhů, chronických symptomů a událostí na osobní i kolektivní úrovni se při hlubším  
zkoumání mohou objevit propletení a vzorce, které více než jako osobní bolest, vyrušování nebo utrpení 
můžeme vnímat jako archetypální příběhy. Ty mohou být spojeny jak s naší osobní hlubokou podstatou  
a individualitou, tak s komunitou a širším světem. Skrze toto uvědomění se můžeme lépe otevírat trans-
formativním silám působícím nezávisle na našem běžném vědomí, způsobu uvažování a chování.
Workshop nás formou teoretických vstupů, individuálních cvičení i skupinové diskuze provede procesově 



orientovaným konceptem hluboké demokracie jako jednoho z možných přístupů k naplnění pojmu komu-
nita skutečným setkáním.

Tereza Odstrčilová
V současnosti pracuje v psychologické ordinaci u Havířova. Více než deset let vede lekce jógy. Věnuje 
se expresivním seberozvojovým aktivitám pro dospělé, práci s tělem a dechem, józe a masážím. Spolu-
pracuje s rodinnými centry na edukačních programech pro rodiče. Studovala divadelní management na 
Janáčkově akademii múzických umění v Brně a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci, kde absolvovala s prací Citová vazba matky a její emoční interakce s dítětem. Výsledky 
výzkumu prezentovala (březen 2015) na XII. Celostátní konferenci ČASP, z. s.,  Moc emocí: Psychologie 
emocí a citů každodenní lidské zkušenosti.

Krátký příspěvek: „Komunita jako cesta k rodičovské svobodě a odpovědnosti“
K rodičovským komunitám mě dovedla snaha vytvořit svým dětem vhodné podmínky pro zdravý růst  
a harmonické dětství. Péče o dítě je upravena zákony, které vytváří naše vláda ve snaze chránit dítě  
a umožnit mu zdravě se vyvíjet. Tato omezení a povinnosti jsou zaměřena především na pomoc dětem, 
kterým hrozí zanedbání péče. Skupina rodičů, pro něž je volba péče důležitá, naráží na představy 
zákonodárců, které jsou často v rozporu s představami rodičů i řady odborníků. O jaké komunity se 
jedná? Jaké jsou cíle těchto komunit? Jaké jsou jejich možnosti?

Leila Persaud
Leila Persaud BA, MPhil, MMus posledních 25 let pracovala v oblasti sociální péče v Londýně na několika 
pozicích týkajících se bezdomovectví a duševního zdraví. Také pracovala v oblasti zajišťování kvality  
a politiky v témže odvětví.
Také pracovala v oblasti vzdělávání a vyučovala v Londýně a na Guyaně. Její zkušenosti z obou sektorů 
ji z jejího pohledu lépe vybavily pro úlohu koordinátorky na St Mungo’s Recovery College. Zde působila 
od samých počátků, od podzimu 2012, a se studenty, dobrovolníky a tutory pomáhala utvářet rozvoj této 
organizace.

Hlavní příspěvek: Zotavení, jedinec a komunita: 
Případová studie – Škola zotavení St Mungo

Jaký má jedinec potřeby vzhledem ke komunitě? Jak mohou být jedinci podpořeni, aby rozvinuli své 
schopnosti zapojování se do komunity? Jak by mohl být vytvořen pocit komunity uvnitř organizace? Tyto 
a další otázky budou probádány v příspěvku na základě zkušenosti ze St Mungo’s Recovery College 
v Londýně.

Workshop: Navrhování aktivity nebo setkání zaměřené na zotavení
V tomto interaktivním workshopu budete mít příležitost pokusit se navrhnout aktivitu nebo setkání založené 
na principech používaných v St Mungo’s Recovery College.

Platforma pro sociální bydlení
Platforma pro sociální bydlení, z. s. je uskupením nevládních neziskových organizací, odborníků  
a zástupců veřejnosti věnujících se tématu sociálního bydlení a lidských práv. Prosazuje vytvoření  
a přijetí zákona o sociálním bydlení v České republice, přičemž důstojné bydlení chápe jako základní 
lidské právo.
IQ Roma Servis, z. s. podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu, obhajuje 
jejich práva a důstojnost v rámci společnosti. Jan Milota působí v Radě Platformy a je zaměstnancem IQ 
Roma Servis. 



Španělská platforma proti vystěhování (PAH) bojuje za právo na bydlení. Prostřednictvím demonstrací, 
kampaní ve veřejném prostoru a obsazování vystěhovaných prázdných bytů PAH rozkrývá ekonomické 
zájmy nadnárodní společnosti Blackstonegroup, obchodující s nemovitostmi, a španělské vlády. Každý 
týden organizuje pravidelná skupinová setkání v několika městech ve Španělsku. Santi Mas de Xaxás je 
členem mezinárodní komise PAH a členem lokální sekce PAH v Barceloně. 

Workshop: Ukončování bezdomovectví a práce v komunitě při procesu zabydlování
Seminář je pojat jako reflexe zkušeností se zapojováním a zaměstnáváním „peer“ pracovníků v procesu 
zabydlování rodin s dětmi v českém prostředí. Staví na zkušenostech pracovníků IQ Roma Servis, kteří se 
ve spolupráci s městem Brnem, Ostravskou univerzitou a Platformou pro sociální bydlení rozhodli pilotně 
realizovat přístup „Housing First“. Společně bude prostor diskutovat možnosti a limity práce v komunitě  
a s komunitou při zabydlování rodin s dětmi za podpory „peer“ pracovníků.

Workshop: Rezistence proti vystěhování ve Španělsku
Na semináři bude představena organizace PAH, její principy, struktura a organizované kampaně.  
Diskutováno bude téma prodeje nemovitostí americké firmě Blackstonegroup, která nově působí  
i v Moravskoslezském regionu.

Hugo Ruymbeke
Hugo Ruymbeke působí v soukromé praxi jako psycholog a psychiatr, provádí systémovou terapii  
z dialogické perspektivy. V roce 1985 vystudoval psychiatrii a v Utrechtu (NL) absolvoval výcvik v systé-
mové terapii. Působil ve státní ambulantní léčebně The Three Rivers v Dendermonde (BE), kde pracoval 
na oddělení dětí a adolescentů. Stal se ředitelem Stroom Consulting, organizaci zabývající se osob-
ním poradenstvím a prací v týmech a organizacích. Získal kvalifikaci jako certifikovaný supervisor pro  
Evropu. Stal se členem Belgické a Holadské společnosti System- and Relational Therapy a EFTA (jako 
člen představenstva). Individuálně lektoruje na Universitě v Lovani (BE) ve spolupráci s profesrorem  
P. Roberem. Přednáší na téma dialogické perspektivy v Belgii, Rumunsku, Turecku, České republice, Norsku  
a v Nizozemí.

Workshop: Digitální domorodci a ti druzí. O sítích, organizacích a dialogu
Workshop se týká přechodu společnosti, ve které momentálně žijeme, současně s rychlým rozvojem 
digitální doby, a opouštění společnosti založené na hierarchických aspektech 19. a 20. století (církev, 
vláda,…).
Dochází k prudkým změnám v kultuře, společnosti a organizacích, a současně k dramatickým změnám 
v profesním a osobním životě. Digitální doba znamená často okamžitou odpověď a přístup k jednání. 
Flexibilita a multitasking jsou novými jevy v životě kdekoliv. Má zde místo naslouchání Druhým, vnímání 
umění, poslouchání hudby, vzájemné porozumění, čtení knihy?
Digitální informace často ovlivňuje naši komunikaci, chování a rozhovory s Druhými přímým a neviditel-
ným způsobem. Globalizace, informační sítě a měnící se prostředí jsou náročnými částmi měnící se 
nadcházející budoucnosti.
Jak bychom měli vést rozhovor jakožto osoby v digitálním prostředí?
Jsou mezi námi vazby, nebo máme vztahy v síti? Dialogy a konflikty v sítích?
Jaký to má význam pro naše dialogické psychoterapeutické praktiky v digitální době? Co si myslíme  
o terapii on-line? Nabývá na významu hyperindividualita? Jak výhody digitálního věku ovlivňují vztahový 
rozvoj osobního života? Stát se digitálním domorodcem, nebo ne?



Natálie Sedlická
Mgr. Natalie Sedlická, MSc., vystudovala porodní asistenci na LF v ČR, ale i ve skotském Glasgow,  
a magisterské studium psychoterapie na Fakultě sociálních studií MU. Dlouhodobě se zabývá přirozenými 
porody a komplexním přístupem k nim. Zkoumá porodní trauma a jeho potenciál k léčení, stejně jako  
ji fascinuje objevování transformační síly ženy při porodu a geniálnost celého porodního mechanismu. 
Je iniciátorkou projektu Jak jinak v českém porodnictví (www.jakjinak.info). Kolem projektu se postupně 
vytváří komunita lidí, kteří podporují a aktivně přispívají ke zlepšení péče pro ženy a jejich děti. Součástí 
úspěchů je zahraniční spolupráce se sítí porodních domů ve Velké Británii a založení APODAC (Aso-
ciace pro porodní domy a centra). Přednáší na světových kongresech (Chile, Portugalsko, Praha, atd.) 
o důležitosti zachování přirozenosti porodu a holistickém přístupu v porodní asistenci.

Krátký příspěvek: Vytváření komunity k vývoji porodního domu – výzvy, úskalí  
a úspěchy (projekt Jak jinak)

Kolem projektu Jak jinak, usilujícího o změny v české porodní péči, se postupem dvou let, kdy projekt 
existuje, vytváří komunita lidí, kteří podporují a aktivně se zapojují do zlepšení péče pro těhotné a rodící 
ženy a jejich děti. Vzniká síť lidí, kteří každý svým dílem přispívají k tomu, aby komplexní změna mohla 
být možná. Krok po kroku se buduje základna, databáze, platforma pro změnu, a zaznamenáváme dílčí 
úspěchy v jednotlivých sekcích pilířů, které jsme si vytyčili.
V sekci ProAction Cafe pohovoříme o výzvách, které toto vše přináší – jak na poli terapeutickém,  
dialogickém, tak i komunitním. Zmíníme procesuální i praktická úskalí, kterými procházíme. Otevřeme 
prostor pro rozšíření vize vzniku porodních domů.

Jasmina Sermijn
Jasmina Sermijn, Ph.D. je klinická psycholožka, rodinná terapeutka a lektorka výcviku v rodinné terapii  
v belgickém institutu Rapunzel. Externě také vyučuje na Free University v Bruselu. Mezi oblasti jejího 
zájmu patří zejména narativní a kolaborativní terapie a postmoderní filozofie. Ve své disertační práci 
zkoumala interakce mezi psychiatrickými diagnózami a utvářením osobní identity. Jasmina Sermijn pub-
likovala dvě knihy (ve vlámštině), několik článků a vedla několik mezinárodních workshopů.

Workshop: Jak se Vasalise a její panence podařilo vyjít ze stínu starých stromů
Někdy se problematické příběhy stávají tak dominantními, že získají podobu nepřekonatelných starých 
dubů. Takové příběhy seberou veškerý prostor i světlo a nenechají místo pro vznik jiných příběhů. Každé 
nové zkušenosti, každé části nového příběhu pak hrozí proměna v lístek starého stromu – tak, jako i plu-
ralitní a pružné identitě hrozí proměna ve starý zkostnatělý dub.
Narativní terapeuti se snaží vytvořit prostor pro preferované příběhy tím, že společně s klienty hledají 
osvobozující cesty a prvky, které nezapadají do dominantních, problematických příběhů.
Jak toho lze dosáhnout? A jak se můžeme jako terapeuti ujistit, že staré stromy znovu nezapustí kořeny 
poté, co vznikl prostor pro nové příběhy?
V tomto workshopu se ponoříme do praxe a necháme se unášet Vasalisou a její malou panenkou. Ukážou 
nám, jak se z malých semínek díky správným živinám rozrůstají rozmanité příběhy, které nám umožní 
vyjít ze stínů starých stromů.



Loek Schoenmakers
Loek Schoenmakers (1961), Ph.D. v současné době pracuje jako vzdělávací specialista v Nizozemí, 
Arubě, Surinamu a v Belgii. Má třicetileté zkušenosti s výukou jako učitel, ředitel školy, školní poradce, 
lektor, kouč a vzdělávací specialista. Na základě jeho pracovních zkušeností v nejrůznějších rolích a 
výzkumu vycházejícím ze sociálního konstrukcionismu (2011) věří, že vzájemná propojenost a zaměření 
člověka na proces změny ve vzdělávání jsou nezbytné pro udržitelnost. Studoval na Nottinghamské 
universitě (Mgr., 2001), absolvoval prací Educational Change and School Improvement; na Universitě 
v Tilburgu a Taos Institutu (Ph.D., 2011) prací Sustainable Educational Change is Being in Relation.

Hlavní příspěvek: Využití komunity pro změnu ve vzdělávání: 
„Společné dobrodružství“

Jakmile začneme „tvořit komunitu“, proces změny ve vzdělávání je rázem jiný! Zdá se, že návra-
tem k humanizačním změnovým procesům ve vzdělávání, kde je každý hlas považován za důležitý, 
budujeme silné a udržitelné sítě. Zapojení celého společenství školy do vytváření lepší a nadějnější  
budoucnosti ve vzdělávání vede k procesům změny, kterým můžeme věřit. Produktem této společné 
práce je vztahová důvěra.
V mojí každodenní práci facilitátora vzdělávací změny se neustále setkávám s tím, že tento přístup vede 
u mnoha lidí k novým a novým myšlenkám a nápadům, což jednoduše posiluje proces změny jako takový. 
A přesně takto zažíváme při zkušenosti se změnou „společné dobrodružství“. 

SYRECZECH
Spolek Be International, který projekt SYRECZECH zaštiťuje, je nezisková organizace využívající partici-
pativní formáty vzdělávání, proto i na Horizontech chceme být co možná nejvíce interaktivní.
SYRECZECH se stal synonymem pro komunitu Čechů a Syřanů, kteří se od října 2014 do ledna 2015 
několikrát setkali na kulturních akcích, které pro sebe vzájemně organizovali. Pro náš spolek Be Interna-
tional byl projekt pořádnou výzvou, protože jsme kladli důraz na jeho kvalitu, kterou jsme viděli v inkluz-
ivním přístupu a v neustálé reflexi potřeb Syřanů v Brně. Díky dotazníkům a osobním rozhovorům jsme v 
létě a v září zjišťovali, co přesně Syřané v Brně potřebují a co se od nich můžeme naučit my.
Výsledkem plánování byla škála aktivit, počínaje gastronomickým minifestivalem v říjnu. Následoval lis-
topad zaměřený na diskuse. Kromě témat občanské společnosti a Arabského jara se účastníci projektu 
SYRECZECH setkali také s vedoucí mise Mezinárodní organizace pro migraci, Lucií Sládkovou, které se 
ptali na otázky spojené s migrací. V prosinci jsme uspořádali sbírku oblečení, přikrývek a bot pro Sýrii. 
Celý projekt i sbírku jsme pak zakončili česko-syrskými Vánocemi a koncertem kapely Ziriab.
V lednu jsme kromě vyhodnocování všech proběhlých aktivit uspořádali workshop nenásilné komuni-
kace, který nám pomohl vypořádat se s hate speech, které bylo hlavně při organizování demonstrace za 
přijetí syrských uprchlíků na našich stránkách požehnaně.
Výsledkem projektu je propojená syrská komunita, která se seznámila také s účastníky mezinárodních 
projektů Be International a studenty MU. V rámci této komunity se vyprofilovalo 5 velice aktivních Syřanů, 
kteří jsou připraveni kulturní aktivity organizovat dál a při organizaci setkání si zlepšili své občanské a so-
ciální kompetence, jako je týmová spolupráce, propagace veřejných aktivit a tvorba kampaní, koordinace 
týmu a interkulturní přístup.
S komunitou jsme zůstali v kontaktu. Nyní, více než rok po oficiálním „syrečkovském“ programu, jsme 
uspořádali schůzku s jeho účastníky a chceme ve společných aktivitách pokračovat. V návrzích, které se 
nám od brněnských Syřanů sešly, jsou nápady na společné výlety, doučování češtiny nebo kurzy vaření 
české a syrské kuchyně.

Workshop: Živá knihovna česko-syrské komunity v Brně
Na symposiu Horizonty bychom vás rádi pozvali za oponu brněnské komunity Čechů a Syřanů (www.
syreczech.cz). Metodou tzv. živé knihovny představíme, jak SYRECZECH vznikal, jaká byla jeho úskalí, 



co nám udělalo radost a co chystáme dál. Živá knihovna představuje pro účastníky workshopu možnost 
procházet se prostorem, zastavovat se s nositeli konkrétních sdělení a vést s nimi dialog o tom, co do 
sdíleného prostoru přinášejí. Na jednotlivých stanovištích tak budete mít možnost seznámit se s komuni-
tou z pohledu jejího syrského člena, koordinátora dobrovolníků, nositelky hlavní myšlenky a organizátora.

Jaroslava Šťastná
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Vystudovala obor filozofie a sociologie na Filozofické fakultě UK v Praze. 
Působila mj. jako manažerka v Nadaci Open Society Fund v programu Podpora komunitních projektů  
a paralelně externě spolupracovala s akademickou obcí. V současnosti působí na Katedře sociální práce 
FF UK a na Katedře pastorační a sociální práce ETF UK. Přednáší sociologii, specializuje se na sociální 
ekonomiku a komunitní práci. V těchto oblastech též publikuje.

Workshop: Co (ne)víme o svépomoci v místních komunitách
Moderní a post-moderní člověk se pohybuje mezi potřebou vlastní individuální svobody na straně jedné 
a potřebou bezpečí a sounáležitosti na straně druhé. Zdá se, že obtížnost současné komunitní práce 
se potýká, kromě jiných faktorů, právě s důsledky těchto odlišných životních očekávání. Je možné najít 
takové přístupy a aktivity, které by naznačené dva póly přemosťovaly? Seminář se pokusí nabídnout 
pohledy na možná řešení dilematu a uvést příklady z konkrétních lokalit. Účastníci workshopu se budou 
moci vyjádřit k různým modelům komunitních aktivit a ke způsobům řešení komunitní situace.

Jarmila Tomková
PhDr. Jarmila Tomková je psychologičkou a systemickou terapeutkou. Pôsobila 6 rokov na ZŠ ako 
školská psychologička, kde sa okrem individuálnych konzultácií venovala práci s triednymi systémami, 
ako aj práci celoorganizačnej. V školskom roku 2013/2014 realizovala na ZŠ ročný projekt Woww (Work 
on What Works – systemický koučing, Insoo Kim Berg). Posledným projektom bol ročný projekt pre-
ventívnej žiackej kampane Žiaci proti šikanovaniu, ktorá je vystavaná na východiskách naratívnej tera-
pie a sociálno-konštrukcionistickom nazeraní na negatívne fenomény. Aktuálne, okrem práce s klientmi 
v praxi Via Sua, pôsobí na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, kde 
vedie tím v úlohe Rovesnícke programy a prevencia negatívnych javov na školách.

Poster: Žiaci proti šikanovaniu: žiacka participácia a naratívny prístup 
v riešení šikanovania

Autorka príspevku v šk. roku 2014/2015 v roly školskej psychologičky na ZŠ dizajnovala a realizovala 
celoorganizačný preventívny projekt Žiaci proti šikanovaniu. Vychádzala z naratívnych východísk pre 
tranformáciu organizačnej kultúry. Psychologičkou vyškolení dobrovoľnícki Anti-šikana koučovia viedli 
v jej supervízii triedam mladších žiakov aktivity-kampane zamerané na zvyšovanie povedomia, elaboro-
vanie a abstrahovanie vedomostí, rozvoj empatie. Peer-to-peer modelom bolo cez intenzívnu participáciu 
žiakov v boji proti negatívnemu javu možné internalizovať zdravé hodnoty, nastoliť obrat v diskurze a bez 
retraumatizovania či vyvodzovania viny rozvinúť nový príbeh – príbeh žiakov vedomých si, že zdravé 
vzťahy sú v ich vlastných rukách. Príspevok zhrňuje východiská, priebeh a efekt preventívnej rovesníckej 
kampane Žiaci proti šikanovaniu, ktorý bol snímaný z výpovedí žiackych koučov, ostatných žiakov školy 
aj učiteľov. 
Vytváranie želanej kultúry tried a školy cez aktívne angažovanie sa detí v problematike, ktorá je pre ne 
dôležitá, prispieva k reautorizácii príbehu zahŕňajúceho zdravé hodnoty, ktoré sú inak často neúspešne 
vyžadované autoritami. Žiacka participácia tiež pomáha vytvárať zážitok komunity, zdieľania hodnôt  
a cieľov. V prostredí školy boli v peer-to-peer projekte zaznamenané o.i. výrazné zlepšenia vo vzťahoch, 
blízkosti žiakov a komunikácie, presahujúc hranice triednych kolektívov. 



Přemysl Ulman
Rodinný terapeut zaměřující se v posledních letech na terapeutickou práci s rodinami v rozvodovém 
řízení nebo po rozvodu, u nichž se projevuje vyšší než obvyklá míra konfliktů.

Krátký příspěvek: Když se rodiče neshodnou… 
Terapeutická práce s rozvedenými, „bojujícími“ rodiči

Při práci s rozvedenými nebo rozvádějícími se rodiči občas vidíme, že mezi rodiči vznikají boje, jimiž 
jsou nejvíce postiženy právě děti, jakožto nejzranitelnější článek rodinného systému. Tito „bojující“ rodiče 
často žijí v přesvědčení, že děti vnímají druhého rodiče ve stejném světle, jako oni sami. Výsledkem pak 
bývá snaha dítě „chránit“ před druhým rodičem, což v praxi může znamenat očerňování a „démonizaci“ 
druhého rodiče. Při poskytování terapeutických služeb takto bojujícím rodičům jsme se inspirovali prací 
holandké psycholožky Justine Van Lawick, která nabízí „bojujícím“ rodičům skupinovou rodinnou terapii, 
přičemž v oddělených paralelních skupinách pracují rodiče a jejich děti. Cílem je poskytnout rodičům 
zážitek toho, jak konfliktní situace prožívají děti. V současnosti se do této skupinové práce snažíme 
vnášet v co největší míře myšlenky postmoderních terapeutických přístupů, abychom rodičům pomohli 
nejen nahlédnout na problematiku sporu očima dětí, ale také rozvíjet vyjímky k zaběhlým konfliktním 
vzorcům interakce a podporovat vytváření nových preferovaných životních přípěhů.

Eva Vaňková 
Eva Vaňková pracuje jako ředitelka Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.  
Je advokátkou a zapsanou mediátorkou, v roce 2011 absolvovala čtrnáctidenní kurz v rozsahu 100 hodin 
na Mediátora mezinárodních sporů pořádaných AIA (Association of International Arbitration) a získala 
certifikát EMTPJ (European mediation training for practitioners of justice), v roce 2010 přijata k dotor-
skému studiu s tématem práce „Perspektivy mimosoudního řešení sporů v České republice“ na PF UK  
u Doc. JUDr. Senty Radvanové, CSc. V roce 2007 se účastnila první evropské konference o „collabora-
tive law“ ve Vídni a stala se členkou IACP (International academy of collaborative profesionals. 

Krátký příspěvek: Komunitní mediace
Příspěvek se zabývá novým projektem ESI, o.p.s. Proces dialogu, zaměřeným na komunitní mediaci.  
Komunitní mediace je koncipována tak, aby chránila individuální zájmy současně s upevněním vzájem-
ných vztahů a vytvářením spojení mezi lidmi a skupinami, a aby vytvářela postupy, které umožňují komu-
nitám pracovat ve prospěch všech jejich občanů. Programy komunitní mediace poskytují všem občanům 
příležitost stát se dobrovolníky v pokojném procesu, který respektuje různorodost komunity co do věku, 
rasy, pohlaví, etnicity, výše příjmu a vzdělání. Mediace se nejčastěji organizují přímo ve čtvrtích nebo  
komunitách, kde se vyskytují spory, a důraz se klade na přístupnost a na příhodné podmínky pro účastníky. 
Vyškolení komunitní mediátoři rovněž vzdělávají členy komunity v mediaci a v procesech řešení konfliktů, 
pracují s místními představiteli na sestavení programů, angažují se v řešení problémů spolupráce.

Sri Kumar Vishwanathan
Mgr. Sri Kumar Vishwanathan se narodil ve městě Kollan, ve státě Kérala v Indii. Ze své země odešel  
studovat do Moskvy, kde studoval fyziku a matematiku. V 90 letech absolvoval stáž na londýnské univerzitě 
King’s College a v roce 2006 byl pozván na stáž do USA.
Svou pedagogickou praxi učitele fyziky prožil na anglické sekci gymnázia Hejčín v Olomouci. Do tohoto 
města ho přivedla láska.
V roce 1997, když slyšel o povodních, které zasáhly Moravu a připravily o domov stovky lidí, rozhodl se 
vydat se na pomoc lidem, kteří potřebovali pomoc. Bydlel a pracoval po dobu osmnácti měsíců s romský-
mi obyvateli Slezské Ostravy, kteří byli postiženi záplavami a byli ubytováni v provizorních unimobuňkách 
na Liščině. Komunitní prací přispíval k řešení konfliktů mezi majoritou a romskými rodinami postiženými 
záplavami. Spolupodílel se na utváření a uvedení do praxe metody terénní sociální práce v romské 



komunitě, pracoval na reformě základního školství, reformě psychologického testování dětí. Byl jed-
ním z iniciátorů vzniku a realizace významného projektu Vesnička soužití, během něhož si 30 romských 
a neromských rodin svépomocí vybudovalo nový domov, o který přišli během záplav. Za projekt Vesničky 
soužití udělilo velvyslanectví USA Cenu Alice Garrigue Masarykové.
V roce 1998 společně se studenty Ostravské univerzity a brněnské Masarykovy univerzity založil 
Občanské sdružení Vzájemné soužití, které dodnes zaměstnává kolem 50 zaměstnanců a udržuje si své 
know how romsko-neromského týmu. Od roku 2002 Kumar zahájil spolupráci s Policií ČR při řešení prob-
lematiky lichvy, tato spolupráce se rozvíjela a pokračuje dodnes. Ministerstvo vnitra tehdy zahrnulo do 
své metodiky spolupráci právě s našimi policejními asistenty. Projekt Policejní asistence získal prestižní 
cenu Social Marie a byl oceněn policejním prezidiem.
V roce 2004 Kumar založil Spolek žen poškozených nedobrovolnou sterilizací. S nápadem přišly sa-
motné ženy a inicializovali mezi sebou setkání. Při setkáních hovořily o svém osudu a rozebíraly situace, 
jak se událo to, že již nebudou nikdy moci být matkami.
V současné době organizace Vzájemné soužití, která byla v roce 2013 transformována na obecně 
prospěšnou společnost, poskytuje 7 registrovaných sociálních služeb, má pověření k výkonu sociálně-
právní ochrany dětí, získali jsme akreditaci na zajištění výkonu pěstounské péče, aktivně jsme se 
angažovali v oblasti sociálního bydlení a podpořili jsme iniciativu vedoucí k tvorbě zákona o sociálním 
bydlení. Ministerstvem spravedlnosti je pověřena k práci s oběťmi trestných činů a generální ředitelství 
Úřadu práce ČR udělilo Vzájemnému soužití povolení ke zprostředkování zaměstnání. 

Hlavní příspěvek: Příběhy žen, které byly zasaženy protiprávní sterilizací
Kumar Vishwanathan, spolu s romskými ženami, představí, jak se tvořila komunita žen, které se staly 
obětmi protiprávní sterilizace. Společně zobrazí potupný vývoj od jednotlivých oddělených osudů  
k aktivní a životaschopné komunitě, která dlouhodobě bojuje proti nespravedlnosti a za možnost 
spravedlivého odškodnění. Na téma bude navazovat také film „Ukradené mateřství“, mapující kauzu 
protiprávních sterilizací romských žen v ČR. 

Leoš Zatloukal
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D. je absolventem doktorského studia klinické psychologie na Univerzitě 
Palackého v Olomouci a sociální práce na Ostravské Univerzitě v Ostravě. Absolvoval komplexní 750h 
výcvik v systemické psychoterapii (ISZ), výcviky v hypnoterapii (prof. Kratochvíl, dr. Zíka) a další kurzy 
a výcviky pod vedením předních tuzemských i zahraničních lektorů. Vyučuje poradenství a terapii  
a vybrané manažerské dovednosti na katedře sociální práce CMTF Univerzity Palackého v Olomouci  
a spolupracuje s několika dalšími vysokými školami (FSS MU, FF MU, Newton College), působí v souk-
romé praxi (Olomouc) a v manželské a a rodinné poradně (Brno). Je spoluzakladatelem týmu terapeutů, 
koučů a lektorů přístupu zaměřeného na řešení „Dalet“. Je lektorem komplexního psychoterapeutického 
výcviku v terapii zaměřené na řešení, výcviku v hypnoterapii, výcviku Kids’ Skills a jiných kurzů.

Workshop: Komunitní rozměr terapeutické práce s dětmi 
– inspirace z modelu Kids’ Skills

Kids‘ Skills je model na řešení zaměřené práce s dětmi, který vytvořili Ben Furman a Tapani Ahola  
z Finska. V našem prostředí jsme jej s kolegy z týmu Dalet v některých aspektech rozšířili a uzpůsobili, 
při zachování základních principů. Workshop se zaměřuje na otázku, jak se naše práce s dětmi může 
promítat do komunity, a také na otázku, jak se do ní může promítat užitečným způsobem. Důraz bude 
položen na praxi – účastníci budou mít příležitost vyzkoušet si vybrané prvky Kids‘ Skills a společně je 
reflektovat.



Doprovodný program



Čtvrtek 5. května / Thursday 5th May

18.45 – 20.00
Večerní prohlídka Dolní oblasti Vítkovic s výkladem 
(http://www.dolnivitkovice.cz). 
Zájemci se mohou nahlásit do 1. 5. na cerny@narativ.cz (vstupné není hrazeno pořadatelem).

Dolní Vítkovice jsou světově unikátní areál v centru Ostravy, kde se mezi léty 1828 až 1998 těžilo uhlí 
a vyrábělo surové železo. Teď se industriální komplex změnil na jedinečné vzdělávací, společenské  
a kulturní centrum s nadregionálním dosahem. Prohlídka vás provede některými z důležitých míst tohoto 
rozsáhlého areálu. 
 

20.00 – 20.45
Vernisáž výstavy „Můj svět bez domova“
Jako Doma

Věnováno Stáně Balážové, ženám, které zmizely, a těm, které nenacházejí cestu domů.
Jejich světy jsme neznali. V letech 2013–2015 do nich ale vzaly malé plastové fotoaparáty. V roce 2015 
jsme poprvé začali rozbalovat ruličky pětatřiceti milimetrového filmu a v jeho malých okýnkách nahlédli 
svět žen bez domova. Vizuálně narativní studie jako tato znamená reflektivní proces, v němž hledáme 
význam obrazu. Ten je mnohý. Od estetiky přes naléhavou dokumentární kvalitu až po rodinné mo-
mentky znázorňující chvíle štěstí a žádoucího stavu. Poezie snapshotové fotografie nás tak přivádí do 
všedního prostředí (ne)domova, ubytoven, azylových domů, parků, křoví, na cesty i na loď. Přibližuje svět 
dominantních i epizodních postav každodenní optikou žen. Jejich věci, muže, zvířata, přítelkyně, pohledy  
a postele. Také pokojové rostliny, knihy, poličky, boty a ostatní předměty v bezdomově, o kterých jsme 
neměli ponětí, dávají tušit důležitost triviálního. Pochopíme absurditu ztráty domova, která se zrcadlí  
v nekonečném úsilí nalézat ho.

21.00
Akustický koncert „oioipiratoi“ – folk/punk (Praha/Kladno)

 



Pátek 6. května / Friday 6th May

17.00 – 18.00
Interaktivní představení „Ženy na cestě“ (spojené s výstavou komixu)
Aslido (Akční skupina s lidmi bez domova)

Ženy na cestě je představení a komiksová instalace, jejíž smyslem je posílit ženy v obtížné životní situaci 
(pobyt na azylovém domě, ubytovně, noclehárně), které se setkaly s násilím (fyzickým, psychickým, 
ekonomickým, sociálním, institucionálním…) a podpořit je na cestě ke změně. Představení a komix je 
výsledkem dlouhodobého setkávání skupiny žen z Ostravy v organizaci ASLIDO (Akční skupina s lidmi 
bez domova). Představení a komix jsou pak hlavními aktivitami kampaně, se kterou ženy vystupují na 
azylových domech a na veřejných místech.

19.00 – 20.00
Divadlo Karls of Ostrava (dobrovolné vstupné)

Skupina herců z Ostravy se ptá, co můžeme společně udělat proto, abychom skončili s rasismem  
a předsudky v naší společnosti. Odkud se bere strach? Kde pocit nadřazenosti? A kdo z toho všeho 
vlastně těží?
 

18.15 – 22.00
Promítání filmů s diskusí 

předběžně:
1) Sermijn &Goemaeretry: “Look out for your-self” (work in progress)

V umění účel nespočívá v porozumění nebo interpretaci, ale spíše v ovlivňování nervů: „umění je nic než 
cítění, působící tělesně, spíše než prostřednictvím mozku, který má blízko ke kosti“(Deleuze).

Pomocí videoprojektu „Look out for your-self“ se  Sermijn a Goemaere pokoušejí působit na nervy. Snaží 
se vyvolat pocity toho, jaké to je, jako deleuzovský dividuál, získat psychiatrickou diagnózu, být zabředlý 
v jednotě s diagnostickým, centralizovaným příběhem  a ustavičně zápasit o to, jak se z tohoto stavu 
dostat. Počínaje příběhem ženy, která získala diagnózu bipolární poruchy je divák vyzván – pomocí rhi-
zomatických setkání – otevřít hlavní problematický příběh a zakusit nekonečnou agilitu, mnohotvárnost a 
jedinečnost deleuzovského dividuálu. Kombinace obrazu a zvuku vytváří intenzivní vizuální a poslecho-
vou hru, uchvacující diváka pomocí pocitu de- a reteritorializace. Také vliv stále stejných, opakovaných 
obrazů v uzavřeném prostoru, detailní obrazy a konfrontace s pomíjivostí těla působí senzoricky. V tom-
to projektu jsou rigidní hranice mezi vědou a uměním prolomeny a „zakoušení“ získává prostor vedle 
racionálního akademického myšlení.

2) dokument Ludmily Horňákové 

3) Libuše Rudínská: Uloupené mateřství



20.30 – ??
Koncert a Dj’s

Pachuka (akustický koncert)

Jedno město, jeden projekt, jeden člověk a pletivo mnoha zvuků, které nerozdělují, ale otevírají možnosti. 
Pachuka je free-jazzová meditace s prostornou ambientní atmosférou, která naplňuje definici hledání 
stejně jako Ostravu barvy, jež se podceňují. Hlavou, srdcem, rukama na strunách a binárních kódech je 
Lukáš Kleberc. Všestranný tvůrce, performer a malíř vkládá do své hudby specificky komunikující vzorce, 
které vytvářejí dialogické pole mezi zvukem a vizuálem, často vytvářeným projekcí jeho vlastních obrazů.

Ukázky z tvorby Pachuky jsou přístupné na více kanálech, kterým jako rozcestník slouží facebook stránky: 
https://www.facebook.com/PACHUKA-1467452146888697/?fref=ts
Vizuální tvorba Lukáše Kleberce, především malířská plátna: http://www.artarena.cz/seznam-autoru/323-
lukas-kleberc/

Lazy tempo (Dj’s těleso) 

Hudební ne-těleso uskupené několika lidmi, nepřebernými styly a jasným názorem ukotveným v univerzalitě 
chaosu. Výrazné osobnosti byvší i současné elektronické scény o dvou šavlích v Ostravě, jejichž styly 
se v průběhu času propletly do specifických kombinací, které je radost slyšet i tančit. Vícežánrový cirkus, 
který uvádí na scénu především posluchače, protože pravidla určují již dávno ti, co nabízejí své pojetí 
tempa a jsou líní nebýt při tom.
http://www.lazytempo.cz/ 

Sobota 7. května / Saturday 7th May

17.30 – 19.00
Hnutí NUIT DEBOUTE – evropské hnutí Occupy - zprávy z Francie a příprava globální akce
Oto Hudec


