Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha – Černý Most
Zápis č. 3/2017 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny
Datum a čas:
Místo jednání:

22. 9. 2017 od 10:00 hod.
Centrum demokratického vzdělávání, Kovářská 4, Praha 9

Přítomni:
Stanislav Butorin (ICP - předseda pracovní skupiny)
František Bradáč, DiS.(vedoucí Oddělení sociální pomoci a prevence)
Mgr. Andrea Špirková (Centrum demokratického vzdělávání)
Mgr. Luboš Kožíšek (Integrační centrum Praha)
Alžběta Křemenová (Komunitní centrum Kardašovská)
Nikola Šindler (Komunitní centrum Kardašovská)
Mgr. Marie Podzimková, DiS. (tajemnice pracovní skupiny)

Program jednání:
✓
✓
✓
✓
✓

Úvod
Představení aktivit Centra demokratického vzdělávání
Informace o aktivitách MČ a partnerů v oblasti integrace cizinců a menšin v roce 2017
Představení KC Kardašovská
Možnosti spolupráce a předávání informací mezi jednotlivými aktéry, efektivní spolupráce
v rámci PS
✓ Různé, diskuze

Úvod
Mgr. Špirková přivítala přítomné členy v prostorech Centra demokratického vzdělávání.
Pan Bradáč seznámil členy s programem jednání pracovní skupiny.

Představení aktivit Centra demokratického vzdělávání (CDV)
Mgr. Špirková vysvětlila členům PS, že CDV vzniklo zjednodušeně oddělením od Organizace pro
pomoc uprchlíkům (OPU) s cílem zaměřovat se na vzdělávací a osvětově aktivity pro cílovou skupinu.
Provozují komunitní centrum, v němž zajišťují čtyřikrát v týdnu doučování pro děti a středoškoláky,
dále provozují klub pro rodiče s dětmi ve věku 2 až 5 let a také dvakrát v týdnu provozují dětskou hernu.
Mimo jiné nabízejí workshopy se zaměřením na vaření, na sousedská setkávání a na předávání
aktuálních informací k cílové skupině (např. volby, atd.). Zároveň CDV realizuje placené aktivity a
kurzy pro pracovníky městských částí, veřejné správy, sociální pracovníky, ale také se zaměřuje na
firmy a školy.

Informace o aktivitách MČ a partnerů v oblasti integrace cizinců a menšin v roce 2017
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 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.

Představení KC Kardašovská
Pan Šindler informoval, že dne 12.09.2017 bylo otevřeno KC Kardašovská pro veřejnost, avšak
v průběhu tohoto měsíce bude ještě fungovat v omezeném režimu, aktivity se naplno rozběhnou od
01.10.2017. Uvedl, že se zpozdila rekonstrukce hrubé stavby a aktuálně není obsazena pozice vedoucího
koordinátora.
Dále informoval o aktivitách realizovaných prostřednictvím KC Kardašovská. Cílovou skupinou budou
osoby ohrožené sociálním vyloučením, především senioři, rodiny, cizinci, atd. Cílové skupině bude
poskytováno poradenství z oblastí bydlení, finanční situace, zaměstnání, aj. V KC budou probíhat
pravidelné aktivity a kurzy z oblastí cvičení, rukodělných prací, aj. Mimo tyto pravidelné aktivity budou
v KC probíhat přednášky, výstavy, besedy, atd. Zároveň bude v KC poskytováno bezplatné právní
poradenství, a to každý čtvrtek od 8:00 do 18:00 hod.
p. Šindler upřesnil otevírací dobu KC: po – čt 8:30 – 18:00, pá 8:30 – 15:00.

Možnosti spolupráce a předávání informací mezi jednotlivými aktéry, efektivní
spolupráce v rámci PS
Pan Butorin uvedl, že by bylo vhodné v rámci integračních aktivit projektu z MV ČR domluvit
společné setkání pracovníků ICP, OPU a MČ P14. Navrhnut termín v druhé polovině měsíce října, dojde
ještě k upřesnění.

Různé, diskuze
P. Butorin ukončil program jednání a navrhnul termín dalšího setkání realizovat v prostorech KC
Kardašovská v první polovině měsíce ledna 2018. Konkrétní termín bude upřesněn v prosinci 2017, poté
bude zaslána pozvánka na jednání PS.
Zapsala:

Marie Podzimková

Schválil:

Stanislav Butorin

