Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha – Černý Most
Zápis č. 4/2018 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny
Datum a čas:
Místo jednání:

10.10. 2018 od 15-30 hod.
Budova UMC Praha 14, Bratří Venclíků 1072, Praha 9

Přítomni:
Stanislav Butorin (ICP - předseda pracovní skupiny)
Veronika Štogrová (Komunitní centrum Kardašovská)
Zuzana Vernerová (Praha 14 kulturní)
Adela Šimákova (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 strategických cílů pobočky ICP Praha 14
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 MC Praha 14. Pan Butorin

Představení strategických cílů pobočky ICP Praha 14
Pobočka ICP Praha 14 není jenom pro Prahu 14, ale je to pobočka pro několik MC /Praha 8 a Praha 9/.
Strategické cíle pobočky jsou interní, ale ICP uvita tipy ohledné práce s různé komunity v terénu a při
poradenství. Na Praze 9 zatím projekt je pilotní, a v rámci spolupráce vypomáháme s překlady. Na Praze
8 zatím zájem moc není.
Adela Šimákova z OPU sdělila ze OPU spolupracuje s Prahou 9, účastni společných setkaní. Paní
Šimákova nabídla sdíleni kontaktu a zúčastněni v PS na Praze 9 pro ICP.
Pan Butorin zeptal i na výsledky voleb, a paní Košťáková sdílela ze pan starosta zůstává, a ostatní ještě
nejsou známe.
Spolupráce s vysokými školami. ICP během posledních roku snaží nastavit spolupráce s vysokými
školami.
Aktivizace mongolské komunity. Hodně klientu z této komunity chodí na pobočku. Je to poměrně
uzavřena komunita. Hodně pracuji, nemají čas na zapojeni do aktivit. Chodi na poradenství, i na kursy
sociokulturní orientace, dluhové poradenství. Chtěli uspořádat kurz pro mongolské mluvicí, ale zatím
ještě není realizované kvůli komunikace. Paní Vernerova z Plechárny sdílela ze u nich zájem byl od 5
zájemců, ale u nich zaměřeni bylo především pro Vietnamce. Plechárna může nabídnout prostory
zdarma, plus propagace přes sociální sítě. Pan Butorin upozornil i na SAPA trips

Činnosti v oblasti integrace a možnosti spolupráce
Kurzy češtiny pro Vietnamce na Plechárně. Je zájem, ale nemají lektora. Shání lektora, a sbírají typy
na lektora. Mají nakoupené učebnice a slovníky. Pan Butorin ujistil, ze promluví s pracovníky ICP, a da
vedet jestli oni budou mít nějaké typy. Paní Kokkalou upozornila na pana Kocourka a klub Hanoi, svaz
mladých Vietnamců z Prahy 7.

Terén ICP. Spolupráce s zaměstnavatele.
Pan Butorin sdílel ze ICP má velký zájem o spolupráce s zaměstnavatele. Zjišťoval jestli někdo
z přítomných má nějakou zkušenost v navázaní spolupráce s velké hráče. Ze strany ICP zatím daří
jenom distribuce letáku. Paní Košťálkova upozornila na paní rádní Kolmanovu, která by mohla poradit
v této otázce.
Vietnamská komunita.
Pan Butorin sdílel že k nim na poradenství vietnamská komunita nechodí. OPU sdílelo své zkušenosti
k terénní práce, trasa je nastavena po cele Praze 14. Do budoucna plánuji nastavit novou trasu. OPU
upozorňuji i o ICP, i o MC Praha 14. Podle poznatku paní Šimákové problém je i otevírací doba kvůli
pracovní zatíženosti vietnamské komunity. ICP má naplněny tým interkulturních pracovníku, a budou
rádi pokud IPU v rámci terénu může distribuovat kontakty na nich.
Terén OPU.
Podle odezvy z komunit terén funguji dobře, do budoucna plánuji rozšířit trasu, a zaměřit i na jiné
komunity.
Kurz obrany od MC Praha 14.
Paní Košťálkova sdílela že v KC Kardašovská probíhá kurz sebeobrany pro dámy. Podmínkou je
bydliště na Praze 14. Přihlášky pres paní Stogrovou z KC Kardašovská.
Na Plechárně probíhá také ale pro senioři. Pro cizince je spis kurzy pro děti, jako streetdance.
Pilotní projekt se studenty s UNYP
Studenty zapojuji do komunitních aktivit na základní škole Bratři Venclíku, KC Kardašovská, KC
Plechárna.
Agenda integrace od MC Praha 14
Konference o integrace v Brně. Křižovatky integrace /16.11.2018/
V roce 2018 agenda integrace od UMC Praha 14 je to koordinace projektu MVCR, MHMP, a zjišťovaní
potřeb a analýza situace na MC. V roce 2019 plánujeme pokračovaní agendy, ale k tomu chceme dodat
nove pilotní mini projekty, například rozšířeni nabídky programu Setkaní kultur, rozšířeni nabídky
spolupráce se školy, analýza potřeb rodičů a učitelů na školách. Nadějné to vypadá ze analýza by mohla
se uskutečnit, ale bude o tom víc vedet koncem října.
Paní Kokkalou sdílela ze mela moznost byt v terénu i s ICP i s OPU, a bych rada uvítala rozšířeni
nabídky OPU na nove komunity, a od ICP bych uvítali zjištěni potřeb od komunit pro nastaveni nových
projektu. S poznatku z terénu paní Kokkalou sdílela ze vietnamská komunita by uvítala nějakou
informace ve vietnamštině /časopis, web/.

Různé, diskuze
P. Butorin ukončil program jednání. Další termín jednání proběhne v únoru. Konkrétní termín bude ještě
upřesněn, účastníkům bude zaslána na jednání pozvánka.
Zapsala:

Ekaterina Kokkalou

Schválil:

Stanislav Butorin

