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START THE CHANGE!
—
AKTIVITA DO VÝUKY: AZYLOVÝ PROCES

ČAS: 45 minut (25 minut aktivita + 20 minut reflexe)
POMŮCKY: Materiály jsou ke stažení na www.lidskaprava.cz/ucitel 
POPIS: Rolová hra, která napomáhá studentům a studentkám  
porozumět azylovému procesu v České republice z pohledu různých 
účastníků.

POSTUP: 
- Sdělte studentům a studentkám, že budou mít příležitost se na chvíli 
vžít do role jednoho z účastníků azylového procesu: žadatel o azyl, 
imigrační úředník, mezinárodní pozorovatel.
- Studenti se pohodlně posadí a  vy je uvedete do situace, ve které 
se teď nachází: Sedíte spolu s dalšími skupinkami lidí na chodbě  
v budově Ministerstva vnitra a čekáte, až se otevřou dveře, za nimiž 
se rozhodne o vašem osudu. Není zde dost místa, aby si všichni sedli,  
a tak lidé různě postávají kolem. Ve vzduchu je cítit znatelná nervozita 
a únava. Je polední pauza a úředníci za dveřmi v kanceláři dopíjejí 
svou kávu a připravují se na náročné odpoledne. Nezapomenou si  
u kávy postěžovat na nezávislé pozorovatele, kteří mají každou chvíli 
přijít, a sledovat je při práci. 
- Nechte studenty vytvořit trojice a sdělte jim, že za chvilku si vylosují 
kartu se svou rolí, kterou budou zastávat, a dozví se i svůj úkol.
- V každé skupince nechte studenty vylosovat si jednu z karet (žadatelé 
o azyl si vylosují i kartu se svým příběhem).
- Dejte jim prostor, aby si karty pečlivě pročetli.
- Upravte lavice tak, aby každá skupinka seděla na židlích kolem stolu. 
Na jedné straně úředník, naproti němu žadatel/ka a z boku mezinárodní 
pozorovatel. 
- Studenti mají 15 minut na to, aby úředníci došli k verdiktu udělení 
nebo neudělení azylu, případně udělení doplňkové ochrany. 
- Po uplynutí doby nechte skupinky studentů u sebe a sedněte si všichni 
do kruhu
- Nyní nechte nezávislé pozorovatele krátce prezentovat, jak u nich 
dopadlo azylové řízení, jak probíhalo a jaký příběh měl žadatel o azyl.
- Proveďte se studenty reflexi.


