Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha – Černý Most
Zápis č. 3/2018 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny
Datum a čas:
Místo jednání:

5. 6. 2018 od 13:30 hod.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Praha 9

Přítomni:
Stanislav Butorin (ICP - předseda pracovní skupiny)
Anca Covrigová, M.A (ICP)
Mgr. Andrea Špirková (Centrum demokratického vzdělávání)
Veronika Štogrová (Komunitní centrum Kardašovská)
Zuzana Vernerová (Praha 14 kulturní)
Bc. Lenka Košťáková (koordinátorka plánování sociálních služeb)
Mgr. Marie Podzimková, DiS. (tajemnice pracovní skupiny)

Program jednání:
✓
✓
✓
✓
✓

Úvod
Představení Plechárny pro cílovou skupinu cizinců a menšin
Činnosti v oblasti integrace a možnosti spolupráce
Informace od jednotlivých aktérů pracujících s cílovou skupinou
Různé, diskuze

Úvod
Bc. Košťáková přivítala přítomné účastníky v prostorech Plechárny, zároveň se omluvila, že bude
muset jednání opustit cca ve 14:00 hod. Dále opětovně připomněla možnost inzerce v časopise
Čtrnáctka, případně na webu MČ P14 – kontaktní osobou je v tomto případě Veronika Berná, DiS.
(veronika.berna@praha14.cz, tel. 225 295 603). Dále se zmínila o lokálních fórech, které na MČ již
proběhly. Poslední proběhne dne 13. 06. v parku Pilská, opět za účasti zastupitelů MČ. Zároveň
informovala o proběhlé akci Multikulturní den pořádané dne 1. 6. 2018 na Černém Mostě, která byla
pořádaná pod záštitou místostarostky Ing. Mgr. Lucie Svobodové. V polovině měsíce června bude
neoficiálně otevřena rozhledna Doubravka, k oficiálnímu otevření za účasti starosty MČ dojde v měsíci
září. Současně uvedla, že byly schváleny Radou i Zastupitelstvem MČ Praha 14 dotace v dotačním
programu MČ Praha 14 pro rok 2018 „v oblasti 1 – příspěvek na zajištění služby“ a že žadatelé o dotace
budou v nejbližší době vyzváni k podepsání smluv.

Představení Plechárny pro cílovou skupinu cizinců a menšin
Pí Vernerová sdělila, že v rámci letních prázdnin pravidelné kurzy na Plechárně neběží, většina je
ukončena k 30.6 a znovu pokračují až v září. Uvedla, že od září bude pokračovat kurz českého jazyka
pro Vietnamce a že zvažují otevření kurzu českého jazyka pro Mongolce. Dále připomněla již proběhlé
akce konané na Plechárně, konkrétně Multikulturní den a také Den dětí. Informovala o letním
příměstském táboře se sportovním zaměřením pořádaném Plechárnou ve dnech 20. – 25.8. Určen bude
pro děti ve věku 7 – 14 let, kontaktní osobou je pí Vernerová.

Činnosti v oblasti integrace a možnosti spolupráce
Informace od jednotlivých aktérů pracujících s cílovou skupinou
Pí Covriga informovala o projektu INTEGRA. Jedná se o mezinárodní projekt financovaný EU, jehož
cílem je zlepšit proces integrace cizinců z třetích zemí pomocí sdílení znalostí a zkušeností na úrovni
měst napříč 5 zeměmi EU (Bulharsko, Chorvatsko, Itálie, Slovensko, Česká republika). V této

souvislosti seznámila účastníky s aktivitami PhotoVoice a Checklist probíhající v rámci projektu
INTEGRA.
Pí Štogrová sdělila, že v rámci letních prázdnin bude v KC Kardašovská omezený provoz, pátky budou
zavřené a dny v týdnu budou vždy programově koncipované. Konkrétní program v letním provozu je
dostupný na https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/komunitni-centrum-kardasovska/. Pozvala
účastníky PS na cestovatelskou besedu pořádanou dne 21. 06. – Poznej Bulharsko. Dále připomněla, že
kurzy českého jazyka pořádané ve spolupráci s ICP budou pokračovat opět v měsíci září. Současně
uvedla, že v prostorech KC budou probíhat 2 turnusy příměstských letních volnočasových klubů, a to
v termínu 23. – 27. 07. 2018 a 13. – 17. 08. 2018. Také uvedla, že KC je zapojené do akce Zažít město
jinak pořádané dne 15. 09. 2018.
Mgr. Špirková informovala o aktivitách realizovaných v rámci CDV. Zdůraznila, že v rámci letních
prázdnin nemají omezený provoz. Pokračují v kurzech českého jazyka a v kurzech přípravy na zkoušky
z českého jazyka, také v provozu komunitního centra s doučováním a dětskou hernu. Dále probíhá
v prostorech CDV klub pro matky s dětmi s možností konzultací s dětskou psycholožkou, nabízejí také
workshopy (v druhé polovině srpna se bude pořádat fotografický workshop), sousedská setkání – jsou
též zapojeni do akce Zažít město jinak dne 15. 09. 2018.
P. Butorin informoval, že kurzy českého jazyka budou ukončeny v červnu, další budou pokračovat
v měsíci září. Mezitím plánují kurzy českého jazyka pro děti nastupující do ZŠ, registrace do tohoto
kurzu bude spuštěna od 06.06. přes web ICP. Kurz bude následně probíhat ve dnech 23. – 24. 08.
v dopoledních hodinách pro cílovou skupinu ve věku 6 – 11 let a odpoledne pro děti ve věku 12 – 17
let. Dále připomněl, že granty z OAMP a MHMP na tzv. miniprojekty v oblasti integrace je možné
podávat do 30.06.

Různé, diskuze
P. Butorin ukončil program jednání ve 14:45. Další termín jednání proběhne v druhé polovině měsíce
září, případně v první polovině měsíce října. Konkrétní termín bude ještě upřesněn, účastníkům bude
zaslána na jednání pozvánka. Domluveno, že příští setkání proběhne v prostorech ÚMČ Praha 14, tedy
PS bude pravděpodobně pořádána tentokráte ve středu.
Zapsala:

Marie Podzimková

Schválil:

Stanislav Butorin

