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vzděláváním k rovným příležitostem 
●   podpora fungování Centra rané diagnostiky a vzdělá-

vání dětí s postižením včetně poradenství a terapie  
pro 48 registrovaných dětí různých etnik s různými druhy 
zdravotního postižení

●   školení pro zaměstnance Centra a pro další pracovníky 
speciální pedagogiky zaměřené na problematiku poruch 
autistického spektra

●   podpora svépomocných skupin rodičů 
●   nákup a nastavení 26 naslouchadel pro děti
●   kurzy doplňkového vyučování s individuálním přístupem 

pro 25 dětí z komunit Romů, Ashkali, Egypťanů  
a Albánců ve školách v Pirane a Serbici 

 

Celoživotní vzdělávání 
pro 21. století
●   zajištění nové profesní kvalifikace a asistence 

při hledání zaměstnání pro 160 mladých  
a žen starších 45 let

●   otevření klubů karate, pro skauty, pro mládež, 
modelářů a uměleckého klubu pro 55 dětí  
a dospívajících

 
 

Z historie působení 
Charity Čr v kosovu:
2003 a 2004 kurzy znakové řeči a angličtiny, 
počitačové kurzy pro nevidomé a hluchoněmé, 
kurzy informatiky a matematiky pro postižené  
a pro mladé lidi ze sociálně slabých rodin
2013 2013 vybavení školy Matky Terezy 
v Prizrenu pro volnočasové aktivity a řemeslné 
aktivity pro studenty se zdravotním postižením; 
zavedeni profesního kurzu a asistence při hledání 
zaměstnání 

From the history 
oF the Caritas Cr in kosovo:
2003 and 2004 sign language courses, English lan-
guage and computer courses for the blind and deaf, 
computer science and mathematics for people with 
disabilities and young people from socially deprived 
families
2013 providing equipment for leisure and craft 
activities to Mother Teresa school facilities in Prizren, 
for students with disabilities, and introducing a profe-
ssional course and assistance in job search



je Srbka žijící v Mitrovici na severu Kosova. 
Vystudovala anglický jazyk a literaturu, dlou-
hodobě nemůže najít kvalifikovanou práci. 
Patří k mnoha vystudovaným, kteří zahltili 
kosovský pracovní trh a kterým se kvůli ne-
dostatku pracovních zkušeností nedaří najít 
si práci. Dříve pracovala jako učitelka ang-
ličtiny. Pracovní podmínky byly nevýhodné, 
práce na živnostenský list a stěhování téměř 
každý rok.

Ljiljana se od kamaráda dozvěděla o re- 
kvalifikačních kurzech podporovaných Cha- 
ritou ČR a zpětně své rozhodnutí přihlá- 
sit se do jednoho z nich hodnotí velmi 
kladně. Jako učitelka nejvíce oceňuje mož- 
nost vyzkoušet si moderní techniky učení, 
doporučení od školitelů a možnost pravi- 
delných informačních setkání. V budoucnu 
se plánuje přihlásit na jazykové kurzy a kurzy 
šití nebo pečení. 

Ljiljana stajić-vasic, 31 let   
 

is a Serb living in Mitrovica in northern Ko-
sovo. She graduated in English language 
and literature; in the long term she cannot 
find skilled work. She is one of many edu-
cated people in the overloaded Kosovo labor 
market who, due to lack of work experience, 
cannot find a job. Previously, she worked as 
an English teacher. Working conditions were 
unfavorable, doing freelance work and mo-
ving almost every year.

Ljiljana had learned from a friend about 
retraining courses supported by Caritas and  
she sees her decision to sign up to one of  
them as very positive one. As a teacher, she 
appreciates the opportunity to try the most 
modern learning techniques, advice from 
trainers and the possibility of regular infor-
mation meetings. In the future, she plans to 
take sign language courses and courses in 
sewing or cooking.

Ljiljana stajić-vasic, 
31 years oldis
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education for equal opportunities
●  support for the Centre for early diagnosis and education of 

children with disabilities, including counseling, therapy and 
daily practice for 48 registered children from different ethnic 
groups with different types of disability

●  training staff of the Centre and other personnel in special educa-
tion focused on the issue of autism spectrum disorders

●  support for self-help groups of parents 
●   buying and setting 26 hearing aids for children● supplementa-

ry teaching courses with an individual approach for 25 children 
from the Roma, Ashkali, Egyptian and Albanian communities in 
schools in Piran and Serbica

Lifelong learning for the 21st century
●  ensuring new professional qualifications and assistance in fin-

ding employment for 160 young people and women older than 45
●  open clubs, such as karate, the Boy Scouts, modelers and art 

club for 55 children and adolescents

Kluby pro mladé a dětí v Kosovu
Clubs for youth and children in Kosovo

Kurzy nejen pro budoucí truhlářeCourses not only for future joiners
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