“I ﬁrst experienced Prague in 2012 as a tourist,
who admired the beauty of the city.”
„S Prahou jsem se seznámila v roce 2012.
Tenkrát jsem byla jen turistkou, která obdivuje
krásy Prahy.“

“To foreigners coming to Prague, I would recommend
to take part in volunteering activities. It is not just
about helping people - it is an opportunity for
personal growth and for improving the Czech
language skills. Prague oﬀers various opportunities,
so take part in as many events as possible – not only
as participants, but also as organisers.”

“Even after I moved to Prague in 2016, my photos were
mostly touristic. I was a sort of long-term tourist.“
„I po tom, co jsem se v roce 2016 do Prahy přestěhovala,
jsem zprvu měla fotky spíše turistické. Byla jsem takovou
dlouhodobou turistkou.“

„Nově příchozím cizincům bych poradila zapojit se
do dobrovolnictví. Není to jen o pomáhání lidem, ale
je to i příležitost pro osobní rozvoj a pro zlepšení
češtiny. Praha nabízí spoustu možností, tak se
zapojte do co nejvíce akcí, nejen jako účastníci ale i
jako pomocníci s jejich přípravou.“
„Postoj k rusky mluvícím není v České republice vždy dobrý. Zažila jsem, že mi lidé nadávali. Ale mám
štěstí, že většinou potkávám lidi, kterým je jedno, odkud člověk je. Lidi, kteří si váží jiných kultur a soudí
člověka na základě jeho osobních kvalit a ne podle toho, odkud pochází.“| “The attitude towards Russian
speakers in the Czech Republic is not always good. I experienced people calling me names. But I have
been lucky to mostly meet people, that don´t care about where I am from. People, that appreciate other
cultures and judge a person based on their personal traits and not based on where they come from.“
„Integraci vnímám jako určitý respekt k jiným kulturám. Přijela jsem do Čech jako migrantka a cítím, že
musím respektovat, jak to v Čechách chodí, respektovat rozdíly, které existují v našich kulturách, i když
toho máme i mnoho společného. Integrace je o odstraňování předsudků, které všichni máme, pokud
nad nimi zvítězíme, může být integrace úspěšná.” | “I see integration as a kind of respect for other
cultures. I came to the Czech Republic as a migrant and I feel that I have to respect the way things are
here, respect the diﬀerences between our cultures, although we still have a lot in common. Integration is
about ﬁghting the prejudice that we all have. If we win over it, integration can be successful.”
„Fotky, které jsem nafotila, ukazují, jak se v průběhu času měnila
moje zkušenost s integrací. Integraci vnímám jako příběh, který
stále pokračuje, mění se a vyvíjí.” | “The photos I took show how
my experience with integration changed over time. I see
integration as a story that still continues, changes and evolves.”

Aktivita PhotoVoice se uskutečnila jako součást mezinárodního
projektu INTEGRA, v rámci kterého se v průběhu roku 2018
mapovala integrační politika a praxe v Praze. Do aktivity se
zapojilo celkem 20 Pražanů z řad Čechů i cizinců, kteří vyfotili na
150 fotograﬁí, pomocí kterých vyjádřili svůj pohled na téma
integrace.
Vybrané fotograﬁe od účastníků z Ruska, Izraele, Bulharska,
Běloruska, Chile a dalších zemí si můžete prohlédnout na
https://www.photovoice.icpraha.com. Fotograﬁe jsou doplněny
o komentáře a audio-rozhovory, které blíže představují osobní
migrační zkušenost těchto lidí, stejně jako i radosti a strasti
spojené s jejich začleňováním do české společnosti, která se
stala jejich novým domovem.

„Skrze
poznání kultury se dá
pochopit, jak lidé v jiné zemi
vidí to, co vidíme my – stejné věci, ale
trošku jinak.“

Web projektu INTEGRA: https://www.integra-eu.net/

The PhotoVoice activity took place as a part of the international
project INTEGRA, which focused on evaluating the integration
policy and practice in Prague during 2018. The total of 20
Praguers, both Czechs and foreigners participated in the activity
and altogether submitted 150 photographs, through which they
expressed their views on the topic of integration.
You can check out selected photographs from participants from
Russia, Israel, Bulgaria, Belarus, Chile and other countries at
https://www.photovoice.icpraha.com. Photographs are accompanied by the authors´ comments and audio-interviews, which
reveal their personal migrant experience, as well as the joys and
hardships connected to integrating into the Czech society,
which has become their new home.

“Through learning about culture, you can
understand the way people in a
diﬀerent country see what we see
– the same things, yet a bit
diﬀerently.”

INTEGRA project website: https://www.integra-eu.net/
Naskenujte QR kód a
poslechněte si rozhovor s Nastassiou.
Scan the QR code
to listen to Nastassia’s interview.
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„Občas se mi stýská po domově a hledám místa, která
mi připomínají mou zemi.
V Bělorusku máme krásnou přírodu, a já mám přírodu strašně
ráda. Bydlím blízko Prokopského údolí a ráda tam chodím na
procházky. Cítím se tam hezky, spokojeně, je tam na rozdíl od
centra města krásný klid.“
“Sometimes I miss home and I look for places that
remind me of my home country.
In Belarus, we have beautiful nature and I am very fond of
nature. I live close to Prokopské údolí and I like to go there for a
walk. I feel good there, happy - compared to the city centre, there
is peace and quiet.”

„Během prvního roku jsem se z turistky změnila ve výzkumnici.
Snažila jsem se dozvědět co nejvíc o historii a kultuře
České republiky. Také jsem pomalu začala hledat místa,
ze kterých můžu obdivovat krásy města a zároveň se
vyhnout velkému množství turistů. Díky tomu jsem
poznávala nová zajímavá a méně turistická zákoutí,
která jsou také součástí Prahy.“
“During the ﬁrst year, I turned from a tourist to
a researcher.
I tried to learn as much about the Czech history and
culture as possible. I also started to look for places, from
where I can admire the beautiful city and avoid the
crowds of tourists at the same time. I also found and
learned about new interesting and less touristic places,
which are also a part of Prague.”

„Lidé, se kterými se v Praze potkávám, jsou pro mě velmi důležití.
Jsme původem z různých zemí, máme různý background, ale čeština a život v České republice nás spojuje
natolik, že se scházíme a sdílíme společně své zkušenosti. Je fascinující, že se lidé z různých částí světa můžou
sejít a prostě se bavit v nějakém třetím, čtvrtém jazyce. Je pro mě důležité, že můžu potkávat lidi, kteří jsou
otevření k jiným kulturám a nezdůrazňují rozdíly, ale spíše to, co nás spojuje a na čem jsme schopní se domluvit.“
“People that I meet with in Prague are very important for me.
We come from diﬀerent countries and have various backgrounds but learning Czech and living in the Czech
Republic connects us to such an extent, that we meet and share our experience together. It is fascinating, that
people from all over the world can meet and just talk with each other in a third, forth language. It is really important for me to meet with people who are open to other cultures and who don´t focus on the diﬀerences between us,
but rather on what we have in common and what we can agree on.”

„Teď sleduji běžný život v Praze a už vím, co a kde
proběhne.
Sleduji webové stránky, zapojuji se do dalších aktivit,
dobrovolničím…Vnímám teď Prahu úplně jinak, z jiného úhlu
pohledu.“
“Now I observe the everyday life in Prague and I know
what is going on and where.
I follow websites, take part in various activities, volunteer…
Now I see Prague from a completely diﬀerent point of view.”

