Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha – Černý Most
Zápis č. 1/2018 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny
Datum a čas:
Místo jednání:

18. 1. 2018 od 13:30 hod.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Praha 9

Přítomni:
Stanislav Butorin (ICP - předseda pracovní skupiny)
František Bradáč, DiS.(vedoucí Oddělení sociální pomoci a prevence)
Mgr. Andrea Špirková (Centrum demokratického vzdělávání)
Bc. Michaela Kučerová (OPU)
Mgr. Jana Berková (Centrum pro integraci cizinců)
Alžběta Křemenová (Komunitní centrum Kardašovská)
Nikola Šindler (Komunitní centrum Kardašovská)
Marie Kunstová (Komunitní centrum Kardašovská)
Ing. Dita Lamačová (Komunitní centrum Kardašovská)
Mgr. Monika Hillebrandová (Komunitní centrum Kardašovská)
Mgr. Jozef Baláž (SP Černý Most)
Bc. Lenka Košťáková (koordinátorka plánování sociálních služeb)
Mgr. Marie Podzimková, DiS. (tajemnice pracovní skupiny)

Program jednání:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Úvod
Představení činnosti KC Kardašovská pro cílovou skupinu cizinců a menšin
Projekt Integrace cizinců v MČ Praha 14 (zhodnocení 2017, aktivity 2018)
Možnosti dotační podpory aktivit v oblasti cizinců a menšin ze strany MČ
Informace od jednotlivých aktérů pracujících s cílovou skupinou
Síťování a možnosti spolupráce aktérů

Úvod
p. Šindler přivítal přítomné členy v prostorech Komunitního centra Kardašovská a následně proběhla
prohlídka prostorů tohoto KC.

Představení činnosti KC Kardašovská pro cílovou skupinu cizinců a menšin
p. Šindler informoval o aktivitách realizovaných prostřednictvím KC Kardašovská. Cílovou skupinou
jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením, především senioři, rodiny, cizinci, atd. Představil jednotlivé
aktivity, které jsou pravidelně pořádané pro cílovou skupinu, a také seznámil členy PS s tím, že jsou
průběžně realizovány v KC besedy a přednášky na různá témata. Zároveň připomněl, že pravidelně
každý čtvrtek od 8:00 do 18:00 hod. je v KC poskytováno bezplatné právní poradenství.

Projekt Integrace cizinců v MČ Praha 14 (zhodnocení 2017, aktivity 2018)
Možnosti dotační podpory aktivit v oblasti cizinců a menšin ze strany MČ
Pan Bradáč informoval o dotačním programu z MV ČR, z něhož je realizován projekt Integrace cizinců
na MČ Praha 14. V rámci tohoto projektu jsou na MČ Praha 14 pravidelně realizovány programy na
integraci cizinců týkající se doučování, výuky českého jazyka, podpory sociokulturních kompetencí
formou přednášek, workshopů a pravidelných akcí. Dále sdělil, že do tohoto projektu jsou zapojené
základní školy na území MČ a čtyři mateřské školy.
Dále informoval o vypsaném dotačním programu v oblasti volnočasových, kulturních a společenských
aktivit. Veškeré podmínky jsou volně dostupné na webových stránkách ÚMČ Praha 14.

Informace od jednotlivých aktérů pracujících s cílovou skupinou
Síťování a možnosti spolupráce aktérů
P. Butorin informoval o jednotlivých aktivitách realizovaných v rámci ICP. Seznámil členy PS
s podmínkami a průběhem registrace do kurzů českého jazyka. Dále přestavil spuštění nové mobilní
aplikace PRAGUER, která obsahuje důležité kontakty, informace a další zajímavosti pro cizince žijící
v Praze. Podněty k úpravám a aktualizacím této aplikace se dají posílat koordinátorce projektu
Mgr. Miroslavě Danylyuk (m.danylyuk@icpraha.com). Doplnil, že tato aplikace čerpá informace z
průvodce pro migranty "V Praze jsme doma!", který byl vytvořen Magistrátem hl. města Prahy ve
spolupráci s ICP. Zároveň informoval, že kurzy sociokulturní orientace budou probíhat dle potřeby také
ve spolupráci s KC Kardašovskou.
Mgr. Berková seznámila členy s aktivitami Centra pro integraci cizinců. Představila projekt
Perspektiva – sociální rehabilitace, který se zaměřuje na aktivity věnované cizincům nezaměstnaným
déle jak 3 měsíce. Dále informovala o kurzu českého jazyka realizovaném CIC.
Bc. Kučerová informovala o terénní sociální práci realizované na MČ OPU. Pravidelně jedenkrát v
týdnu za účasti terénního sociálního pracovníka a rodilého mluvčího dochází k nabízení odborného
sociálního poradenství vietnamským občanům přímo v jejich přirozeném prostředí, tj. ve vietnamských
prodejnách. Dále informovala o volných kapacitách v Domě na půl cesty, které poskytuje možnost
přechodného ubytování mladým cizincům ve věku 18 – 26 let.
Mgr. Špirková informovala o chodu CDV. Provozují komunitní centrum, v němž zajišťují průběžné
doučování pro děti a středoškoláky, dále klub pro rodiče s dětmi ve věku 2 až 5 let a provozují dětskou
hernu. Mimo jiné nabízejí workshopy se zaměřením na různá témata ve vztahu k cílové skupině.
Zároveň CDV realizuje placené aktivity a kurzy pro pracovníky městských částí, veřejné správy,
sociální pracovníky, ale také se zaměřuje na firmy a školy.
Mgr. Baláž představil chod sociálního podniku, který zahrnuje malé technické služby, komunitní
centrum a komunitní správu bytů. Zaměstnanci tohoto sociálního podniku jsou příslušníci etnických
menšin a osoby z odlišného sociokulturního prostředí, osoby po výkonu trestu, osoby dlouhodobě
nezaměstnané a osoby se zdravotním znevýhodněním. Pracují pro MČ, ale i mimo ni, mají trvalý pobyt
na území MČ Praha 14, případně se zde prokazatelně dlouhodobě zdržují a jsou dlouhodobě
nezaměstnaní. Zároveň uvedl, že v současné době přijímají nové zaměstnance do SP Černý Most.
Mgr. Hillebrandová uvedla, že v KC Kardašovská pracuje na zkrácený pracovní úvazek, budou
společně hledat možnosti jak více prezentovat jednotlivé aktivity směrem ke komunitě. Dále
připomněla, že v měsíci dubnu by měla být na MČ realizována pravidelná akce v podobě Setkání kultur
a KC Kardašovská by se do této akce ráda připojila. P. Bradáč uvedl, že tuto akci zaštiťuje na ÚMČ P14
Bc. Petra Hubková (tel. 225 295 577, e-mail: Petra.Hubkova@praha14.cz), kterou je možné v této věci
kontaktovat, případně se účastnit koordinační schůzky ohledně akce Setkání kultur, kterou bude
organizovat.

Různé, diskuze
P. Butorin ukončil program jednání a navrhnul termín dalšího setkání realizovat v měsíci dubnu.
Mgr. Baláž nabídnul na další setkání prostory KC v Broumarské. Domluven termín příštího setkání PS
na 12. dubna 2018 od 13:30 v prostorech KC Broumarská.
Zapsala:

Marie Podzimková

Schválil:

Stanislav Butorin

