Pracovní skupina "Cizinci"
Praha 14, Bratří Venclíků, 8, zas. místnost 203,
07.11.19, 10.00-11.30

Přítomni:
Košťákova, Bradáč, Gasina, Šimákova, Kokkalou, Vernerova, Markovičova, Horníček, Stogrova,
Koppova, Sobejova

1/ Paní Košťákova, koordinátorka plánování sociálních služeb, uvedla na začátku, co se událo na
Praze 14. Městská část schválila a vyplatila žádosti organizací, které žádali o granty. V průběhu
měsíce ledna je potřeba udělat vyúčtování. V prosinci naváže P14 vyhlášením nové výzvy pro
organizace na zajištění služby do výše 50000 kč. V lednu začneme přijímat žádostí.
OZVZ pořádal tábor pro znevýhodněné děti. Volnočasové aktivity pro znevýhodněné děti stále
proběhají, a jsou určeny i pro děti cizinců. Pokud někdo má nějakou rodinu, která má děti, a chtějí
toho zúčastnit, je ta aktivita otevřená pro všechny.
P. Košťálkova přednesla zprávu o plnění sociálních služeb za rok 2018, která je k nahlédnutí v příloze.
Dále stali platí nabídka reklamy na webových stránkách i v časopisu (možnost bezplatné propagace).
30.11.2019 MC Praha 14 pořádá Mikulášskou akce, a je možnost zapojit vstupenky na Praze 14.
https://www.facebook.com/pg/mcpraha14/events/?ref=page_internal

2/ Pan Bradáč, vedoucí oboru OSVZ, se zmínil o výzvě Ministerstva Vnitra o podpoře integrace cizinců
na lokální úrovni. Od roku 2009 zapojujeme do téhle výzvy, kde P14 vystupuji garantem projektu, a
ostatní subjekty zapojují se formou dílčích projektů, které je realizují, a P14 proplatí. Momentálně
máme v projektu 2019 zapojeny 4 základní školy, 4 mateřské školy a 2 neziskové organizace. Ve
školách a školkách se jedna převážné o výuku českého jazyka. Organizace pro pomoc uprchlíkům
zajišťuje terénní a interkulturní práce. Farní Charita pořádá kurzy češtiny pro veřejnost. Je možné
navrhnout pestrou škálu aktivit, které mohou přispívat k integraci. V rámci dílčího projektu MC, je
možné udělat menší akce formou objednávky služeb. Termín ministerstva je začátek 2020, ale v rámci
P14 budeme chtít do Vánoc mít přehled o situaci
Ohledně projektu MVCR se obracejte přímo na koordinátorku integrace, paní Kokkalou, která taktéž
nabízí moznost i individuálních konzultací. Ekaterina Kokkalou, Ekaterina.kokkalou@praha14.cz
Další možnost spolupráce, kterou jsme otestovali v roce 2019, jsou mikro granty. Chtěli jsme dát
možnost zapojit aktérům ze spodu zapojit s nápadem aktivity a mentoringem pro uskutečnění. P14
vždy poskytuje prostory pro akce. Tímto způsobem proběhly dvě z akce proběhli v KC Kardašovská i
KC Plechárna.
3/ Paní Šimákova, zástupce Organizace pro pomoc uprchlíkům, představila jejich činnost na Praze 14.
Paní Šimákova společně s interkulturní pracovnici pro Vietnamskou komunitu osobně navazují kontakt
s komunitou ve večerních prodejnách, ve studiích pece o nehty a v jiných zařízeních a poskytuji sociální

poradenství přímo v terénu. Od roku 2019 se terénní tým rozšířil o dva kolegy, kteří obcházejí ruskou
a ukrajinskou komunitu (nehtová studia, kadeřnictví, ubytovny, a podobně).
K říjnu 2019 OPU navázalo kolem 1000 kontaktů. Budou rádi pokud projekt bude pokračovat i v roce
2019. Adela Šimákova, adela.simakova@opu.cz
OPU pořádá spoustu aktivit, je možné najít na této webové adrese:
https://www.facebook.com/pg/Centrumdemokratickehovzdelavani/events/?ref=page_internal
V rámci OPU taktéž funguje komunitní centrum, které pořádá aktivity každý týden. Do konce roku
budou probíhat aktivity pro děti, které jsou zdarma, vyžadují pouze registraci:
http://www.demokraticke-vzdelavani.cz/rubrika/komunitni-centrum/
Nabídka párování mezi dobrovolníky a děti cizinců, například k doučování dětí. Od roku 2020 budeme
mít nový nábor dětí a dobrovolníků:
https://www.opu.cz/cs/2019/04/program-mint-mentoring-za-ucelem-integrace-deti-migrantu/
Na P14 OPU také provozuje Dům na půlcesty, poskytující ubytování pro děti uprchlíků do 26 let.
Přestože kapacita je v tuto chvíli zcela naplněna,
https://www.opu.cz/cs/co-delame/pravni-poradenstvi/dum-na-pul-cesty/
4/ Paní Liudmila Gasina představila interkulturní práce na Praze 14. Interkulturní pracovník je
mediátor, který pomůže v orientace pro cizince, které bydlí, pracují na Praze 14. Plánují navázat
kontakt s aktéry na Praze 14, a spolupracovat v rámci integrace cizinců. V tuto chvíli spolupracují s KC
Plechárna, KC Kardašovská s uspořádáním akce cizinců.
Liudmila Gasina, Liudmila.gasina@praha14.cz mobil: 773690475
5/ Paní Martina Koppová ze základní školy Vybíralova uvedla, že v tuto probíhá na škole několik
projektů k integrace cizinců, mezi nimiž můžeme jmenovat projekt MVCR, MHMP a projekt
Ministerstva školství. Doufá, že projekty budou pokračovat.
6/ Veronika Stogrova uvedla KC Kardašovská. Cílovou skupinou KC jsou znevýhodněné osoby. Aktivity
probíhají v češtině a jsou dostupné všem zájemcům. Pořádají se kurzy českého jazyka pro slovanské
mluvící. Již od září běží kurz, který bude končit na konci prosince. Další kurz pro začátečníky začíná v
únoru. Vyučující je učitelka ze ZS Hloubětínská.
Měsíční program centra lze najít:
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/komunitni-centrum-kardasovska/



19.11, Mikuláš v KC Kardašovská (40 lidí)
15.12, Vánoční dílny

KC Kardašovská pořádá taky kurzy logopedie, a přípravu na školu.
7/ Pan Horníček, ředitel ZS Hloubětínská, zvažuje zapojení znovu do projektu integrace cizinců od
příštího roku.
8/ Paní Markovičová, vedoucí pobočky Černý Most, Městské knihovny v Praze. Knihovna je otevřena
pro komunitní akce zdarma. Doučování probíhá ve spolupráci s Novou Školou. Registrace předem není
nutná

https://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/cerny-most/?knihovna=
9/ Paní Košťákova upozornila, že od začátku roku 2020 bude budova úřadu v rekonstrukci, a taktéž se
uvažuje o uspořádání příští schůzku ve knihovně.
10/ Paní Kateřina Jará, specialista integrace na MC, představila novou pozice Integračního centra
Praha. Sdílela, že na Praze 14 integrace fungují skvěle. Ale jsou i části Prahy, kde o tom v tuto chvíli
není zájem (Zličín, Suchdol). ICP prošla reorganizace v roce 2019, a byly ztraceny 2 pobočky. Pobočka
na Praze 14 zůstává (sociální a právní poradenství). ICP poskytují interkulturní poradenství,
dobrovolníky. Nový materiál pro odbornou veřejnost, který obsahuje "desatero pro komunikaci s
cizinci" bude připojen k zápisu.
Kvůli rekonstrukci bude pobočka ICP bude přemístěna, ale zůstane na Černém Mostě. Přesná adresa
bude ohlášena později.
11/ Paní Markéta Lučanová, sociální pracovnice ICP na Praze 14, pracuje na Praze 14 od července. Před
tím pracovala v Metě. Upozorňuji, že na stránkách Mety je informace v různých jazycích, například
omluvenka.
ICP mají rozdílnou cílovou skupinu než OPU, především pro legálně pobývající cizince. Taktéž poskytuje
právní poradenství na pobočce.
Otevírací doba:




Po, Čt: 9.00 – 12:00; 13:00 – 17.30
Út: 9:00 – 13:00
St: 13:00 – 17:30

Markéta Lučanová, sociální pracovnice, socialni14@icpraha.com | +420 775 553 188
Veronika D´Evereux, právnička, pravnik14@icpraha.com
12/ Paní Šimákova z OPU upozornila, že oni poskytují právní poradenství i cizincům, kteří nemají
legální pobyt v CR:


ÚTERÝ A VE ČTVRTEK OD 9:00 – 17:00.

Objednávání na tel.: +420 730 158 781, kontaktní e-mail: pravni@opu.cz
12/ KC Plechárna pozastavilo kurzy češtiny pro vietnamské obyvatele kvůli malé poptávce ze strany
jejich komunity.
Na podzim v KC Plechárna proběhlo 2 SKO pro cizince: téma porod a občanství pro vietnamské
mluvící ve spolupráci s interkulturní pracovníci od Prahy 14 a ICP. Tyto akce zaznamenaly velký zájem
a úspěch.
Aktivity KC Plechárna:
https://www.facebook.com/pg/plecharnacernymost/events/?ref=page_internal
V roce 2020 KC Plechárna plánují zapojit do projektu MVCR s nabídkou aktivit pro cizince: dětská
dílna, seminář pro školy. Zapojí se také do aktivity setkání kultur s Dnem Romů ve spolupráci s
Jilehou a Slovem 21.
13/ Viktorie Sobejova, ředitelka Farní Charity, představila kurzy češtiny, které probíhají na charitě:
pro dospělé, pro děti i z mateřských škol.

Od podzimu fungují i potravinová pomoc pro slabší rodiny. Farní Charita, 739 203 254,
fch@praha14.charita.cz
14/ Paní Ekaterina Kokkalou, koordinátorka integrace cizinců na Praze 14, pozvala všechny aktéry na
schůzku ohledně projektu MVCR 27.11, 16.30-18.00, zas. místnost 203. Bude sdílet zkušenosti z roku
2019 a představí výzvy na rok 2020.
15/ Paní Košťákova dodala, že od roku 2020 budou pokračovat pracovní skupiny. Na příští pracovní
skupinu se dostaví pan radní Prager.
16/ Paní Jara zeptala, jestli na akce pro veřejnost mají možnost sdílení v jiném jazyce. Pan Bradáč dodal
informace, že v rámci projektu MVCR v roce 2019 tahle informace je sdílená přes sociální sítě:




Viet: https://www.facebook.com/groups/congdongpraha14/
Rus: https://vk.com/public183506540
Ang: https://www.facebook.com/groups/prague14neighbours/

Pan Bradáč doporučil pro ICP, OPU přihlásit se na sociální sítě a sdílet je svým klientům.
Paní Vernerová nabídla možnost konzultací ohledně zacílení FB ohledně národnosti.

