
      
 
 
 

 
 
ADVANCED TRAINING ON MANAGING IDENTITY 
CONFLICTS  

 
závěrečná zpráva  

 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Petr Vavřich 
 
 
Místo konání: Cvallino – Venice (Italy) 

Termín: 20 – 27. 10.2006 

Počet účastníků: 15 (viz příloha – seznam účastníků) 

 

 

Jméno kontaktní osoby: Riccardo Vencato 

Telefon:??? 

e-mail: riccardo.vencato@gmail.com 

 

Jméno účastníka: 

Adresa: 

Telefon: 

e-mail: 

Petr Vavřich 

Hodkovická 408, 463 13 Liberec 

+420 775 335 036 

petr.vavrich@seznam.cz 

Iva Kolínská 

Nad Pianovkou, 460 14 Liberec 17 

+420 777 873 387 

mufins@post.cz 
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Místo akce: 

 Školení proběhlo na severu Itálie v malém městě Cavallino nedaleko Benátek. Díky své 

přímořské poloze je Cavallino v letní turistické sezóně velmi vyhledávaným místem. Samotný training 

pak probíhal zejména v domě Maria Assunta v ulici Via Fausta. Zvláštností budovy byl její religiozní 

nádech. Mše v kostele (jež byl součástí ubytovacího komplexu) i všudypřítomné, věčně se usmívající, 

řádové sestry dodávaly celému školení zcela neobvyklý, ale ne nepříjemný ráz. 

 

Tým školitelů 

(Více o školitelích viz příloha „atomic-trainers.pdf“ v AJ) 

 

Cíl školení: 

 

Hlavním cílem školení bylo naučit účastníky čelit situacím, které vznikají jako důsledek 

nejrůznějších konfliktů. Jednotlivé části školení pak byly zaměřeny na různé pojetí konfliktních situací. 

Od konfliktů vznikajících vnitřně v rámci jedné osoby, přes interpersonální, až po konflikty celých 

skupin. Na konkrétních případech si pak účastníci mohli vyzkoušet i způsoby krizového řešení konfliktů. 

V průběhu celého školení se pak směřovalo zejména k uchopení problematiky mládeže, organizací s 

mládeží pracujících a osob, jež jsou v této oblasti působí. 

 

Program školení: 

 

0. den (20. 10. 2006) 

− večerní příjezd účastníků 

− name game  

− přivítání  

− obecný úvod do programu ATOMIC 

 

1.den ( 21.10.2006) - Personal Identity Day 

 Ranní část programu byla ještě věnována úvodu do programu. Následnou debatou v training 

roomu jsme si osvětlili pojmy formal / non-formal / informal education. 

 Úvodem do tématu personal identity byla aktivita s modelovací hlínou. Nejdříve stavění majáku 

(lighthouse) ve dvou skupinách, s možností domlouvat se na postupu. Posléze stavění čehokoli (ve 

stejných skupinách), avšak bez užití verbální komunikace. 

 Následovaly debaty, nejprve v malých skupinách (po třech lidech) a pak v celá skupině. 

Tariq Khan UK Walsall Youth Service
Duygu Karaouglu Turkey Youth Communication Association
Maris Saar Estonia Association 451
Riccardo Vencato Italy Association 451

tariqkhan@bulldoghome.com
duygu_karaoglu@yahoo.com
saar.maris@gmail.com
riccardo.vencato@gmail.com
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 Po vynikajícím obědě jsme se věnovali tématu „Marks of identity“. Nejprve hrou „I am special 

because...“ a následně debatou o identitě a sociálních rolích. 

 Stěžejní odpolední aktivitou pak byla výroba masek (s použitím čtvrtek, barevných papírů, 

novin, barev a dalších výtvarných pomůcek). Každý vyrobil pro sebe typickou masku. Ve dvojicích se 

pak vyměnily masky a „osobní předměty“ (předmět, který si každý měl přinést sebou) a podle těchto 

dvou věcí (masky a předmětu) se dotyčný měl pokusit odhadnout osobnost majitele.  

 Zakončení dne proběhlo teoretickou částí nad úryvkem z knihy Alenka v říši divů. Tématem 

poslední lekce byla Unikátnost a tím bylo také zakončeno celé téma Personal idnetity.    

  

2. den (22.10.2006) – Collective Social Identity Day 

 Den byl zahájen aktivitou „Aliens Community“. Účastníci byli rozděleni do 4 skupin a každá 

měla vytvořit svou komunitu. Vytvořit vlastní způsob komunikace, vystupování, chování k ostatním, 

atd... Následně byly konfrontovány dvě skupiny mezi sebou a zbylé dvě se staly pozorovateli. Na konci 

došlo k setkání všech skupin. 

 Následovala teoretická část o individuální/kolektivní identitě a o kulturní identitě.  

 Posldení dopolední aktivitou byl rozhovor v párech účastníků ze sousedních, nebo blízkých 

zemí. Tématem mělo být, co víme o svých sousedech (blízkých zemích..), co jsou stereotypy, atd... 

 Po výborném obědě proběhla debata o poslední dopolední aktivitě. 

 První odpolední aktivitou bylo společné kreslení obrysu mapy Evropy na velké papíry (na zemi 

v training roomu).  

 Následně byli účastníci rozděleni do 4 skupin a jejich úkolem bylo napsat jakousi osnovu „knihy 

evropy..“. Zadání znělo napsat 3 nejdůležitější jména (characters), události (events) a národy 

(people), kteří(é) hráli důležitou roli ve vývoji Evropy. Výstupem byl flipchart s údaji. Skupiny pracovaly 

samostatně a odděleně. Po dokončení vždy jeden ze skupiny odprezentoval výsledek práce. 

 Následovala debata. 

 

Výstup z tohoto dne: 

+   dobře moderovaná, poklidná, zajímavá a věcná debata po „psaní knihy“  

 (v tomto názoru se rozcházím s druhou českou účastnicí Ivou, kterou ta debata už sr**a.. 3:o) 

-  „Alien community“ – trošku zmatená a nějak jsem to celkově nepochopil... 

 

Zdroje:  

 - John Berry – Acculturation 

 - příloha č. 2 (viz email, nebo moje materiály :o) 

 

3. den (23. 10. 2006) – Free Day 

 Výlet do Benátek. 

 



Výstup z tohoto dne: 

+   Bylo to duper! 3:o) 

-   Jen jeden den 3:o(  

 

4. den (24. 10. 2006) – Conflict Day 

 Den začal malým úvodem do problematiky. Dále bylo na programu sledování ukázek ze dvou 

filmů. Prvním byl Amadeus od Miloše Formana. Na několika ukázkách byl nastíněn hlavní konflikt filmu 

mezi Amadeem Mozartem a Mistrem Salierim. Dále bylo ukázáno a v následné debatě rozvinuto, že 

tento konflikt není pouze interpersonální, ale je možné ho vnímat v mnoha různých rovinách. 

 Druhým filmem, ze kterého jsme shlédli ukázku byl film Ztraceno v překladu, kde bylo možné 

pohlédnout na zcela jiný druh konfliktní situace. 

 Další dopolední aktivitou bylo „World Cafe“ – 4 stoly, 4 druhy konfliktů (personal, 

interpersonal, group, cultural). Každý stůl jednoho stálého zapisovatele, ostatní po určitém čase mění 

stoly ve směru hod. ručiček a diskutují nad daným tématem. 

 Po super obědě se dokončila debata z World Cafe. Z debaty se postupně osvětlil pojem 

„konflikt“ a následovala teoretická část dne. 

 Po krátké přestávce se venku uskutečnila aktivita „Živé obrazy“, která byla doplněním teorie – 

zejména části o fázích konfliktu. Po venkovní aktivitě opět proběhla debata o konfliktech při vytváření 

živých obrazů. 

 

Výstup z tohoto dne: 

+   filmy – výborně vybrané ukázky i následující debata 

 živé obrazy – dobré vyvážení teoretické části odpoledne  
-  teorie a debata na začátku konfliktů – už byla moc dlouhá a únavná 
 
Zdroje: 
− Ztraceno v překladu (Lost in Translation) – Drama/Komedie, USA/Japonsko, 2003, 102 min 

Režie: Sofia Coppola 
− Amadeus – Drama, USA, 1984, 160 min (Director's cut: 180 min), Režie: Miloš Forman 
 
 
5. den (25.10.2006) – Conflict Resolution Day 

 Po ranním energizéru (nedílné to součásti každého rána) bylo z účastníků vybráno osm 

dobrovolníků, ze kterých se následně vytvořily páry. Ostatní byli pozorovateli. 

 Páry měly zavázané oči a měli pracovat s hlínou. Každý pár různé instrukce. Většinou pak měl i 

každý z páru jiné instrukce. Práce probíhala bez verbální komunikace. Po dokončení proběhla krátká 

debata. 

 Zbytek dopoledne vyplnila venkovní hra s hledáním papírů s různými nástroji (tools) na řešení 

konfliktů. Čtyři týmy. Ke každému nalezenému nástroji napsat využití a příklady. Vše bodováno. Můj 

tým skončil druhý.. 3:o) 



 Po pauze jsme brainstormingovali na téma konflikt a následně jsme podstoupili teoretickou 

část dne na téma conflict solution a komunikace v konfliktu. 

 Po opět velmi chutném a vydařeném obídku jsme si dali mozkovou rozcvičku (vypisování 

důležitých nedůležitých věcí z hlavy a následná selekce toho nepotřebného). Pak jsme si trošku 

zapřemýšleli a podělili se s ostatními o tom, co děláme, jsme-li nervózní. 

 To vše fungovalo jako příprava na hlavní aktivitu dne a to simulation game nad skutečným 

konfliktem, který nastal nedávno na jednom trainingu. Po úvodu a vysvětlení situace byly všem 

rozděleny role, podle kterých se všichni připravovali (ve skupinách podle dané role). Následoval sřet 

všech zúčastněných, kdy každý hrál svou danou roli.  

 Po krátké pauze proběhla debata o několika nejvýraznějších charakterech (jejich potřeby, 

obavy,....) 

 
Zdroje:  

 - Andy Riley - The book of bunny suicides (Little fluffy rabbits who just don't want to live any more) 

 - příloha č. 3 (viz email, nebo moje materiály :o) 

 

6. den (26.10.2006) – Youth Programe Day 

 Na začátku dne bylo na účastnících, aby navrhli témata o kterých chtěli diskutovat. Podobná 

témata se pak uspořádala do 4 různých skupin. Dopoledne bylo rozděleno na dvě části a každá část 

měla dvě místa, kde se debatovalo o daném tématu (2x2 tedy celkem ony 4 tématické okruhy).  Kromě 

jednoho zapisovatele mohli ostatní libovolně měnit místa a debatovat s kýmkoliv, kdekoliv.  Použitá 

metoda se nazývá open space a její obecné téma znělo „Conflict and Identites in our daily lives“. 

 Po fantastickém obědě byli účastníci rozděleni do 4 skupin ve kterých tvořili postery na téma 

„Young people problems“. Po dokončení proběhla prezentace jednotlivých skupin. 

 Opět rozdělení do 4 (jiných) skupin. Každá skupina obálku s konkrétním popisem problémem 

(drogy, šikana, rasismus, domácí násilí). Úkolem bylo navrhnout řešení. Každá skupina prezentovala 

svůj návrh a následně proběhla debata a další návrhy. 

 Zbytek odpoledne byl věnován prezentaci programu YOUTH a YOUTH IN ACTION. 

 

Výstup z tohoto dne: 

- usínací prezentace posterů  

- moderování prezentace a diskuze u poslední aktivity (před YOUTH prezentací), snaha o serióznost 

situace, celkově to však vedlo spíše k vytvoření nepříjemné atmosféry... 

 

Hodnocení akce:  

Organizační tým školitelů i personál v místě ubytování se po celou dobu staral o pohodlí 

účastníků a v tomto ohledu není třeba žádných výhrad. 



Ubytování blízko pláže bylo příjemné a pro mnoho účastníků z nepřímořských oblastí to 

znamenalo velmi příjemnou změnu oproti běžným dnům. 

Místo, které je v turistické sezóně přeplněno turisty však na konci října zelo prázdnotou.. 

Účastníci tak ve svém volném čase byli odkázáni pouze na prostory budovy, kde byli ubytováni, nebo 

na blízké okolí, kde však kromě písečné pláže nebylo mnoho co k vidění. 

Komunikačním jazykem školení byla především angličtina, místy pak také italština. 

Celkově školení hodnotím velmi kladně. K tomu přispěla zejména velmi dobrá připravenost 

všech aktivit, přístup školitelů i celkově velmi dobrá atmosféra ve skupině účastníků.  

 

Dovezené materiály: 

 
− Informace o některých zúčastněných organizacích a jejich domovských zemích. 

− Spoustu fotografií. 

− Všechny použité materiály byly zaslány e-mailem. Některé z nich byli již během školení použity v 

tištěné formě. 

− Další info je k dispozici na 

− http://atomic-training.blogspot.com 

− http://www.atomictraining.org 

 

Jak na tuto akci naváži: 

 Zejména snahou o udržení kontaktu s některými účastníky školení. Na vytvořeném blogu je 

pak možné sledovat další vývoj a případně započít novou spolupráci při tvorbě nových projektů. 

http://atomic-training.blogspot.com
http://www.atomictraining.org


 

Příloha – seznam účastníků 

 

No Participant Country Organization Details Telephone E-mail 
1 Annie Tubadji Bulgaria AIAT +359889345660 atubadji@gmail.com 

2 Kübra Kangüleç Turkey Youth Communication Association 9,05365E+11 kubrakangulec@hotmail.com 

3 Kalina Genadieva Bulgaria Look on the youth +359 886 079 816 kalybelle@abv.bg 

4 Giulio Centomo Italy InformaGiovani +3933409771119 giulio.centomo@gmailçcom 

5 Irina Manciu Romania A.R.S.I.S. +40723576530 irina_manciu@yahoo.com 

6 Madalina Mihaela Nazare Romania D Media +40728081830 madalinaert@yahoo.com, 

7 Severina Varbanova Bulgaria AEGEE -Sofia +359888900852 bgseverina@yahoo 

8 Yunus Emre ÜSTÜNDAĞ Turkey Young Corlu Community +905373075327 yunusemreustudag@yahoo.com 

9 Viera Sullivan The Netherlands helping street kids +31629102128 sexy_viera@hotmail.com 

10 Petr Vavrich Czech republic LOS +420775335036 petr.vavrich@seznam.cz 

11 Iva Kolinska Czech republic LOS +420777873387 mufins@post.cz 

12 Iuliana Dinu Romania Chance for Life +40727320206 iuliana_cucu@yahoo.com 

13 Branimira Veleva Bulgaria Look on the youth +359 885 422 409 bm_veleva@yahoo.com 

14 Sevinj Amirova  Azerbaijan 
Association of Young Azerbaijani 
Friends of Europe   Sevinjamirova@gmail.com 

15 Emanuel-Ionut Crudu Romania Romanian Youth Exchange (RYE) 40721661681 crudu@polsci.uvt.ro 
      

T Tariq Khan UK Walsall Youth Service  tariqkhan@bulldoghome.com 
T Duygu Karaouglu Turkey Youth Communication Association  duygu_karaoglu@yahoo.com 
T Maris Saar Estonia Association 451  saar.maris@gmail.com 
T Riccardo Vencato Italy  Association 451  riccardo.vencato@gmail.com 
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