Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha – Černý Most
Zápis č. 1/2020 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny
Datum a čas:
Místo jednání:

27. 02. 2019 od 09.00 hod.
Budova UMC Praha 14, Bratří Venclíků 1072, Praha 9

Přítomni:
Adela Šimákova (OPU - předseda pracovní skupiny)
Aneta Heinovská (zástupkyně sociální komise)
Michal Prager (uvolněný radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví, komunitní plánování sociálních
služeb)
Viktorie Sobejova (Farní Charita)
Bc. Lenka Košťáková (koordinátorka plánování sociálních služeb)
Mgr. Ekaterina Kokkalou (koordinátor integrace Praha 14, tajemnice pracovní skupiny)
Jaromír Horníček (ZS Hloubětín)
Kateřina Jara (ICP Praha)
Ekaterina Roik (Neposeda)
Vesna Markovičova (Městská knihovna Praha 14)
František Bradáč (vedoucí oddělení sociální pomoci a prevence)
Mgr. Liudmila Gasina (interkulturní pracovnice Praha 14)

Program jednání:









Úvod
Představení strategických cílů IKP na Praze 14
Představení strategických cílů pobočky ICP Praha 14
Představení terénní práce OPU na území Prahy 14
Projekt Integrace cizinců v MČ Praha 14 (zhodnocení 2019, aktivity 2020)
Informace od jednotlivých aktérů pracujících s cílovou skupinou
SWOT analýza
Síťování a možnosti spolupráce aktérů

Úvod
Paní Šimákova přivítala přítomné účastníky v prostorech MC Praha 14. Kvůli novým účastníkům PS P.
Šimákova poprosila o úvodní kolečko.

Představení terénní práce OPU na území Prahy 14
Terén OPU bezi na území Prahy 14 dlouhodobé, a to v podobě práci s vietnamskou a nove ukrajinskoruskou komunity. V terénu komunikace proběhla s víc než 1000 lidi na Praze 14. Vietnamsky terén
funguji dobře, v rusko-ukrajinském terénu dochází k síťovaní a navázaní kontaktu. Oblasti, s kterými
potýkáme nejvíc začátkem roku jsou dluhy, a za chvíli budou zápisy do skol.
OPU nabízí aktuálně 2 semináře pro cizince
 11. 03. 2020 Pracovněprávní seminář
https://www.facebook.com/events/2285301308435995/
 23. 03. 2020 Seminář na téma jak vyplnit daňové přiznání
https://www.facebook.com/events/1256858314702273/

OPU poskytuji i nadále poskytuji sociální a právní poradenství pro cizince bez ohledu na status pobytu.
K tomu jsou i kurzy češtiny pro děti a dospěle, volnočasové aktivity a workshopy pro děti.
Víc info https://www.facebook.com/komunitnicentrumopu/
Kontakt na OPU Mgr. Adéla Šimáková – adela.simakova@opu.cz

Projekt Integrace cizinců v MČ Praha 14 (zhodnocení 2019, aktivity 2020)
Projekt v roce 2019 je ukončeny, závěreční zprava je odevzdaná. Jsme moc rádi za výsledky roku 2019/
11 dílcích projektu. V roce 2020 budeme mít 11 dílčích projektu.
Projekt 2019
•
•
•
•
•

Projekt 2020
•
•
•
•
•
•
•

semináře SKO *3
zřízení a provoz profilu MC na sociálních sítích
realizace interkulturní a komunitní práce
komunitní akce na školách *5
komunitní akce cizinců *3

semináře SKO *6
provoz profilu MC na sociálních sítích
realizace interkulturní a komunitní práce
komunitní akce na školách *8
komunitní akce cizinců *5
Příměstský tábor
Dílna a divadlo v rámci “Černý Most”

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s.
terénní práce

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s.
terénní práce

Farní charita Praha 14
kurzy češtiny

Farní charita Praha 14
kurzy češtiny

4 základní školy

3 základní školy

4 mateřské školy

5 mateřských škol

Představení strategických cílů IKP na Praze 14
Mgr. Liudmila Gasina představila naplň interkulturní a komunitní práce na Praze 14
Podpora cizinců, které bydli, pracuji, pohybuji na Praze 14 /tlumočení s doprovodem, přesměrováni na
právní, sociální poradenství na OPU, ICP, SIMI/
Udržovaní kanálu komunikace /FB v angličtině, VK v ruštině/
 v angličtině www.facebook.com/groups/412141312718924
 v ruštině https://vk.com/club183506540
Předáváme info ohledné akce na Praze 14, důležité info od úřadu, moznosti propojeni komunit na Praze
14
Pořádáme své akce na propojeni komunit na Praze 14 /například lekce o pedagogice Montessori
v prostorách KC Kardašovská koncem února/
Mgr. Liudmila Gasina, 773 690 475, email: liudmila.gasina@praha14.cz

Představení strategických cílů pobočky ICP Praha 14

Integrační centrum Praha funguji od roku 2012. Poskytuji služby právního a sociálního poradenství,
kurzy češtiny pro dětí a dospěle /kapacity jsou přeplněny/. Paní Jara pracuji v pozici síťařky, která
propojuji městské části a aktéry na městských části v moznostech integrace.
ICP porada regionální platformy, kde se potkají zástupci MC, aktéry integrace a cizince. Pokud budete
chtít, stačí zaslat email a budete v email listu účastníku. Příští regionální platforma se zaměří na terénní
práce, a proběhne 07. 04. 2020.
Kateřina Jara, sitovani@icpraha.com
Novinkou je změna adresy pobočky na Praze 14.
Praha Černý Most
Adresa: Kučerova 727/3, 198 00 Praha 14 – V PROVOZU OD 2. 3. 2020
Otevírací doba:
Po, St, Čt: 8.00 – 16:30
Markéta Lučanová
sociální pracovnice
socialni14@icpraha.com | +420 775 553 188
Veronika D´Evereux
právnička
pravnik14@icpraha.com
Dne proběhne slavnostní akce „Kolaudace pobočky“ s hudbou, všichni jsou zvaný. Akce proběhne 10.
03. 2020, od 16.00. Paní Kokkalou doporučila předat letáčky terénu OPU a IKP Prahy 14, Farní Charita
na Praze 14. Pan Bradáč ještě dodal moznost spojit s kavárnou Manana.

Ostatní aktéry
ZS Hloubětín
Pan Horníček, ředitel ZS Hloubětín. Od ledna 2020 ZS Hloubětín se zapojila do projektu MVCR na
integrace cizinců s výukou českého jazyka a asistentem pedagoga.

Farní Charita
Kde: Bobkova 34
Připojeni je možné
Termíny kurzů:
 dospělí - začátečníci: pondělí 18:00 - 19:30, středa 18:00 – 19:30,
 dospělí - pokračovací kurz: úterý 18:00 - 19:30, čtvrtek 18:00 – 19:30
 dětské kurzy: úterý 15:00 - 16:30 a 16:30 – 18:00. Rozřazení dětí do kurzů bude po přezkoušení
lektorem.
Do kurzů je možné přihlásit mailem: fch@praha14.charita.cz nebo telefonicky na mobilním čísle 739
203 254.

SWOT analýza
Paní Košťáková představila poslední analýzu SWOT od roku 2016. Tento rok Praha 14 tvoří
novy plán, a SWOT analýza bude tvořit její část.
MC má v tuto chvíli 48000 obyvatel, s toho je 16 procent cizinců. Patříme mezi MC s největší
nezaměstnanosti v Praze. Na Praze 14 máme 5 pracovních skupin: dětí a mládež, cizinci a
menšiny, senioři, osoby se zdravotním postižením, sociálně vyloučené osoby.
Po představeni společně byla rozpracovaná nova SWOT, která je představena v příloze. Paní
Košťáková požádala o připomínky do 05.03.2020.
Různé, diskuze
P. Šimákova ukončila program jednání.
Další termín jednání 14.05, 09.00, Městská knihovna Praha 14. Pozvánka na jednaní bude rozeslaná
včas.

Zapsala:

Ekaterina Kokkalou

Schválil:

Adela Šimákova

