Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha – Černý Most
Zápis č. 1/2019 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny
Datum a čas:
Místo jednání:

28.02. 2019 od 13-30 hod.
Budova UMC Praha 14, Bratří Venclíků 1072, Praha 9

Přítomni:
Stanislav Butorin (ICP - předseda pracovní skupiny)
Aneta Heinovská (zástupkyně sociální komise)
Olef Fetisov (CVUT)
Lenka Benesova (MS Vybiralova)
Nina Vatolikova (MS Vybiralova)
Jitka Kucharova (MS Oblacek)
Andrea Benesova (MS Paculova)
Zdena Mala (Farni Charita)
Veronika Štogrová (Komunitní centrum Kardašovská)
Zuzana Vernerová (Praha 14 kulturní)
Adela Šimákova (OPU)
Minh Ngoc Dao (OPU)
Bc. Lenka Košťáková (koordinátorka plánování sociálních služeb)
Mgr. Marie Podzimková, DiS. (tajemnice pracovní skupiny)
Ekaterina Kokkalou (koordinátor integrace Praha 14)

Program jednání:
 Úvod
 Představení terénní práce OPU na území Prahy 14
 Projekt Integrace cizinců v MČ Praha 14 (zhodnocení 2018, aktivity 2019)
 Setkaní kultur a integrace cizinců
 Informace od jednotlivých aktérů pracujících s cílovou skupinou
 Síťování a možnosti spolupráce aktérů

Úvod
Pan Butorin přivítal přítomné účastníky v prostorech MC Praha 14.
Kvůli novým účastníkům PS P. Butorin poprosil 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 komunitou. V roce
2019 pokusíme o rozšířeni terénní práce na nove komunity v rámci projektu MVCR a MHMP.
V roce 2018 bylo realizováno 43 terénních pochůzek, kde navštěvujeme vietnamské mluvicích. Okruh
procházíme každý týden, rozdáváme letáky, a snažíme najit i nova místa kde cizinci mohou vyskytovat.
Ted v spolupráci s ICP mapujeme nove místa kam by jsme mohli jít. Propojujeme s ICP, ať můžeme
objednávat právní poradenství jelikož občas naší sociální poradenství nestačí. S klienty řešíme širokou
skálu otázek /porozumění dopisům, revize smlouvy, kurzy češtiny, komunikace se subjekty/.
Dotaz od skol: Jestli můžou obracet na OPU pro komunikace s rodiče cizinci?

OPU: Určíte, můžete, ale v rámci kapacit je lepší se obracet primo na ICP, na interkulturní pracovníky
ICP. OPU upozorňuji ze je to těžké dovolat na interkulturní pracovníky. P. Butorin směruji obracet
primo na něho.
Složité případy klientu, které potřebovali právní poradenství bylo těžké dostat na pobočky kvůli
pracovní vytíženosti klientu. Hodně často klienty nakonec na pobočku nedostavili a nevyřešili svůj
problém…
V tuto chvíli ve spolupráci s ICP nastavujeme nove komunity pro terén. V tuto chvíli pracujeme
s mapováním ruské, ukrajinské komunit, a chceme zaměřit i na arabskou komunitu.
Školy: občas máme problém s rodiče, a chtěli by jsme mít kontakt na někoho, kdo by nám mohl poradit
v vyřešeni nedorozumění.
Farní Charita: taky setkávají s případy klientu, které opravdu potřebuji pomoc s právním poradenstvím.
Kontakty na OPU a ICP pokud jsou jakékoliv dotazy spojené s cizinci
OPU, Adela Šimákova, 720 418 723
ICP Praha Rajská zahrada
Adresa: Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 14
Otevírací doba: Po, Út, Čt: 8.00 – 12:00; 13:00 – 16.00 hod.
Stanislav Butorin
vedoucí pobočky
praha14@icpraha.com | +420 775 553 188
Petra Sedláčková
integrační pracovnice
praha14.info@icpraha.com | +420 777 260 324

Budou rádi vás nasměrovat, poskytnout interkulturního pracovníka anebo i sociální poradenství v terénu
na území Prahy 14.
Mgr. Ekaterina Kokkalou doplnila ze v rámci terénu s OPU narazila na zpětnou vazbu od rodičů ze
velmi váži kurzy češtiny pro děti, a byli by rádi i pro víc intenzivní kurzy.
Školy: nemají kapacity

Projekt Integrace cizinců v MČ Praha 14 (zhodnocení 2018, aktivity 2019)
Projekt v roce 2018 je ukončeny, závěreční zprava je odevzdaná. Jsme moc rádi za výsledky roku 2018/
13 dílcích projektu zapojilo nám víc než 500 děti cizinců ze třetích zemi. V roce 2019 budeme mít 11
dílčích projektu kvůli tomu ze ZS Hloubětín zapojena nebude, ICP bude jako externí dodavatel.
Z novinek projektu integrace za MC Praha 14 chceme mít interkulturního pracovníka na úřadě, na
kterého lidi můžou se obracet a pak směrovat na jiné organizace a instituce.
Ještě jedna novinka zavadění komunikace s občany v angličtině, ruštině a vietnamštině přes sociální sítě
/FB, VK/. V rámci terénu jsme pochopili ze bude jednodušší začít přes sociální sítě.

Kreativní workshopy spolku Youth Included pokračuji a měli by začít v červnu.
Poslední novinka rozšířeni nabídky kampaně Setkaní kultur o komunitní akce na školách a školkách,
plus komunitní akce cizinců. Máme 5 školek a skol, které přihlásili do kampaně. Setkaní kultur probíhá
v dubnu-květnu, celkovou kampaň má na starosti paní Hubkova. Tento rok pilotně chceme zkusit i jiné
aktivity zaměřující na cizince. Školy a školky nabídli kreativní workshopy, hudební vystoupeni,
výstavy, atd.
Komunitní akce cizinců jsou úplně novinkou pro nás. Chceme zjistit jestli bude zájem něco podniknout
na Praze 14. V tuto chvíli od cizinců stačí jenom myšlenka, mentor bude poskytnout pro přípravu akce
z naší strany.


Interkulturní degustace na pude Farní Charity 16.04



Výstava Praha Očima Cizinců



Kreativní řemeslní workshop v atelieru Raduha 12.05

Paní Kokkalou zeptala školy/školky jestli nemůžou rozšířit nabídku pro rodiče přes vyvěšeni na
nástěnku/rozesláni emailem. Email není možný, ale na nástěnku můžou vyvěsit.
Ohledné komunitních akce budeme informovat emailem s konkrétními terminy, včetně plakátu.
Ještě jedna novinka ze na Farní Charitě probíhá kurz pro male dětí s mateřských skol. MS můžou posílat
dětí na tento kurz.

Setkaní kultur
KC Plechárna v rámci kampaně zapojí přes akce Zažij Vietnam. Pozvou režiséra s Vietnamu, ukážou
projekce filmu a plánuji zapojit i místní Vietnamce.

Farní Charita
Kde: Bobkova 34
Připojeni je možné
Termíny kurzů:
 Začátečníci: pondělí 18:00 - 19:30, středa 18:00 – 19:30
 Pokračovací kurz: úterý 18:00 - 19:30, čtvrtek 18:00 – 19:30
 Dětský kurz: úterý 15:00 - 16:30, a 16:30 – 18:00, rozřazení dětí do kurzů po přezkoušení
 Kurz pro děti z mateřských škol : úterý a čtvrtek 18:00 – 19.30

Ostatní aktéry
Plechárna zve 3.4 na síťovací setkaní pro aktivní lidi a NNO. Motivace zaměstnanců v NNO.
Paní Košťálkova za Prahu 14 / MC Praha 14 v roce 2018 zpracovala analýzu sociálních a návazných
služeb, které pošleme přílohou k zápisu. Jsou tam i nízkoprahová zařízeni pro děti a mládež.


Na Praze 14 je i právník pro všechny ve středu odpoledne, ve čtvrtek na KC Kardašovská.



I dluhová poradkyně pro všechny v pondělí odpoledne.



Je moznost dat i inzerce v časopisu, i na webu. Vyhlásili jsme dotační programy pro NNO.

ICP
ICP nemá mongolského interkulturního pracovníka pro rok 2019
Projekt od MHMP prodlouženy. Nebude tam mongolština, ale bude angličtina. V současné době co se
týče tlumočníků mají moznost poskytnout následující jazykové mutace angličtina, ruština, ukrajinština,
vietnamština, arabština, čínština. Pokud mate rodiče z těchto komunit, obracejte prosím primo na nás,
budeme rádi vám pomoct.
Na konci června konci integrační projekt, novy projekt je ve fázi finalizace. Právní a sociální poradenství
tady zůstane, možná změní koncept terénní práce, ale ještě není jisté.
Komentované procházky po Praze především pro vietnamské klienty. Letáky byli předaný PS.

Různé, diskuze
P. Butorin ukončil program jednání. Další termín jednání bude ještě upřesněn, účastníkům bude zaslána
na jednání pozvánka.

Zapsala:

Ekaterina Kokkalou

Schválil:

Stanislav Butorin

