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Projekty podpořené resorty

Projekty na podporu integrace cizinců podpořené resorty
Přehled projektů podpořených Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy
Název projektu: Integrační kurzy pro cizince
Dotace: 100 000 Kč
Realizátorem projektu je Most pro lidská práva, os. Jde o projekt výrazně zvyšující potenciál
cizinců s dlouhodobým pobytem, kteří se v ČR chtějí usadit. Integrační kurzy zahrnují výuku
českého jazyka jako cizího jazyka, část orientace ve společnosti a základní informace z oblasti
historie, právních předpisů, které se jich nejblíže dotýkají, reálií, institucí a zvyků, kurzy
orientace na pracovním trhu, základní kurz práce s počítačem atp.
Název projektu: Rozšíření a tisk učebních textů českých reálií pro výuku češtiny pro cizince
Dotace: 100 000 Kč
Realizátorem projektu je Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze o.p.s.
VŠVSMV poskytuje vzdělání studentům i jiných národností, a to ve všech ročnících, zajišťuje
výuku českého jazyka
pro cizince prostřednictvím vlastních výukových materiálů,
spolupracuje se Svazem Vietnamců v ČR, pořádá kurzy českého jazyka pro cizince zahrnující
i české reálie. VŠVSMV vytvořila vlastní výukové materiály, které studentům umožní získat
základní přehled o historii a zejména současnosti naší společnosti.
Název projektu: Čeština pro cizince na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky
Dotace: 89 000 Kč
Realizátorem projektu je Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Přerov – příspěvková organizace. Nabízí jazykovou výuku češtiny pro cizince
s cílem usnadnit cizincům jejich integraci
do společnosti a eliminovat tak jejich
znevýhodnění plynoucí z neovládání jazyka naší země, usnadnění orientace v pracovním i
soukromém životě. Cílovou skupinou jsou cizinci pobývající na území ČR dlouhodobě nebo
trvale. Při výuce využívá kromě standardních pomůcek i auditivní, vizuální a audiovizuální
techniku.
Název projektu: Cyklus jazykových a didaktických seminářů zaměřených ke specifické
problematice výuky češtiny jako cizího jazyka
Dotace: 70 000 Kč
Realizátorem projektu je Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, o.s. Cyklus seminářů je
zaměřen zejména k tématům češtiny jako cizího jazyka. Asociace pořádá semináře zaměřené
na témata češtiny jako cizího jazyka, zejména v oblasti přípravy učitelů pro výuku češtiny
jako cizího jazyka, seznámení se specifiky metodiky výuky českého jazyka jako cizího jazyka
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Projekty podpořené resorty
i sociokulturními kompetencemi při výuce. Členové asociace působí i v zahraničí a dopad
projektu je tak mezinárodní.
Název projektu: Jazykové vzdělávání cizinců vietnamské národnosti ve městě Svitavy
Dotace: 42 000 Kč
Realizátorem projektu je ZŠ Svitavy, Sokolovská, příspěvková organizace. Projekt cílí na
zlepšení komunikace s žáky i rodiči vietnamské národnosti, umožnit jim zapojit se do života
naší společnosti a dosáhnout tak zlepšení spolupráce mezi vietnamskou komunitou a nejen
základními ale i mateřskými školami. Zaměřuje se nejen na jazykovou výuku, ale i na
základní poznatky o kulturním, historickém i společenském vývoji v obou zemích.
Název projektu: Český jazyk pro cizince (vyučování jazyka jako komunikačního prostředku a
vyučování české gramatiky). Program na podporu integrace žáků – cizinců do školy
Dotace: 80 000 Kč
Realizátorem projektu je Fakultní Základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13,
příspěvková organizace. Program se zabývá jednak intenzívní výukou cizinců základům
českého jazyka, a to jak současné tak i budoucí žáky – cizince, ale i dlouhodobou přípravou
rozvoje znalostí české gramatiky pro cizince. Neznalost českého jazyka vnímá škola jako
základní překážku možnosti komunikace i jako vyučovacího prostředku.
Název projektu: Našli jsme tu domov II.
Dotace: 99 000 Kč
Realizátorem projektu je SOZE, o.s. Projekt je pokračováním obdobného projektu
realizovaného v roce 2006. Obsahem je cyklus přednášek pro studenty zaměřený na
problematiku života cizinců v České republice a besedy s cizinci pobývajícími v ČR.
Základním cílem projektu je připravit žáky a studenty na život v současném multikulturním
světě a podporovat takové hodnoty a postoje, jejichž výsledkem bude tolerantní společnost.
Název projektu: Zvyšování profesionality a inkluze služeb pro cizince v sociální krizi do
komunity
Dotace: 100 000 Kč
Realizátorem projektu je Multikulturní centrum České Budějovice, o.s. Multikulturní centrum
poskytuje od roku 2006 kurzy českého jazyka cizincům jednotlivcům i skupinám,
spolupracuje s různými institucemi, městskými úřady, pomáhá cizincům získávat informace
v oblasti lidských a pracovních práv a možnosti jejich adekvátního uplatnění na pracovním
trhu v ČR.
Název projektu: Pokračování projektu Komunitní škola – škola otevřená komunitám
s realizací výuky pro cizince a jejich rodiče
Dotace: 99 000 Kč
Realizátorem projektu je ZŠ Praha 10, Olešská – příspěvková organizace. Projekt zahrnuje
kurzy výuky českého jazyka pro žáky - cizince a jejich rodiče v několika skupinách
rozdělených dle pokročilosti studentů, dále doprovodné projekty usnadňující adaptaci cizinců
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v našem společenství, jejichž součástí je komunikace s českou majoritou, umožňující rychlejší
zapojení a adaptaci cizinců do běžného života.
Název projektu: Česká škola se otevírá multikulturnímu světu
Dotace: 173 000 Kč
Realizátorem projektu je Univerzita Karlova v Praze – veřejná vysoká škola. Program cílí na
multikulturní výchovu zaměřenou na způsobilost mladých lidí respektovat s
porozuměním příslušníky jiných etnik, národů, kultur, ras a náboženství. Obsahem kurzu je
nejen odborné poučení o problémech soudobého světa týkajících se mezinárodní migrace,
prolínání kulturních oblastí, ale i osvojování dovedností a přístupů učitelů k účinné asimilaci
dětí cizinců do české společnosti.
Název projektu: Program na podporu vzdělávání a začleňování žáků – cizinců do škol a
školských zařízení. Čeština pro malé cizince – Češi a malí cizinci – Mluvme česky
Dotace: 51 000 Kč
Realizátorem projektu je ZŠ Praha 5 – Smíchov, Kořenského – příspěvková organizace. Pro
žáky cizince škola organizuje výuku češtiny, zapojuje je do mimoškolní činnosti ve
společnosti s ostatními dětmi, pořádá tématické pořady ve zřízeném multikulturním centru, a
to i pro žáky cizince z jiných základních škol. Děti se seznámí s přirozenými metodami a
vzájemnou komunikací s odlišnými kulturami a naučí se vzájemné úctě a respektu.
Název projektu: Třesky plesky, ale česky!
Dotace: 94 000 Kč
Realizátorem projektu je Centrum volného času Praha 9, o.s. Centrum ve svém projektu
předkládá projekt vzájemně se doplňujících aktivit pro rodiny cizinců, které jim umožní
osvojení jazyka jako nástroje komunikace, integrace a socializace do nové společnosti.
Multiplikačním efektem projektu je větší socializace rodin cizinců, kteří využíváním aktivit
Centra budují kontakty v nové společnosti a zemi a jejich integrace se dále zvyšuje.
Název projektu: Naše škola otevřená integraci cizinců v realizaci výuky českého jazyka
Dotace: 50 000 Kč
Realizátorem projektu je ZŠ s rozšířenou výukou jazyků – L. Coňka – příspěvková
organizace. Cílem projektu školy je zvyšování jazykové úrovně dětí z cizích zemí, které
navštěvují a budou navštěvovat tuto školu. Navazování vztahu mezi svými vrstevníky, což
umožní nadále lepší integraci do naší společnosti. Formou „hravého učení“, se škola snaží
začlenit děti z jiných zemí mezi děti české.
Název projektu: Vzdělávání pedagogických a výchovných pracovníků v oblasti multikulturní
výchovy zaměřené na práci s vietnamskými dětmi a mládeží
Dotace: 100 000 Kč
Realizátorem projektu je Klub Hanoi, o. s. Projekt OS Klubu volně navazuje na projekt z roku
2005. Zaměřuje se na aktivity směřující ke vzdělávání pedagogických a výchovných
pracovníků, kteří pracují s vietnamskými dětmi a mládeží a pořádá pro ně odborné semináře.
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Výsledek projektu bude mít dlouhodobý účinek na širokou škálu cílových skupin i po
skončení projektu a bude mít pozitivní celospolečenský dopad.
Název projektu: Projekt na podporu výuky českého jazyka jako cizího jazyka - jazykové
vzdělávání cizinců
Dotace: 48 000 Kč
Realizátorem projektu je ZŠ Hostivař, Kozinova, Praha 10. Projekt na podporu výuky českého
jazyka jako jazyka cizího si klade za cíl pomoci dětem cizinců, které navštěvují jejich
základní školu, v integraci do české společnosti. K tomu jim pomůže mimo jiné i dobře
zvládnutý jazyk jak v mluvené, tak i psané formě, přičemž důraz se klade zejména na psanou
formu projevu.
Název projektu: Kurz lektorských dovedností pro učitele českého jazyka
Dotace: 150 000 Kč
Realizátorem projektu je Člověk v tísni – společnost při České televizi, o. p. s. Kurz je
tématicky rozdělen do dvou hlavních bloků – první se zabývá přímo metodikou výuky češtiny
pro cizince a druhý je zaměřen šířeji na cizineckou problematiku. Cílem kurzu je vybavit
lektory češtiny znalostmi a dovednostmi, které jim umožní učit v nízko-prahových i
homogenních kurzech pro cizince a naučí je identifikovat sociální a kulturní potřeby
studentů-cizinců a umět je odkázat na příslušné pomáhající organizace.
Název projektu: Čeština pro cizince bez znalosti latinky II. – učebnice a manuál pro učitele
Dotace: 200 000 Kč
Realizátorem projektu je Člověk v tísni – společnost při České televizi, o. p. s. Cílem tohoto
projektu je vytvoření učebnice češtiny a manuálu pro učitele češtiny vyučující cizince bez
znalosti latinky. Materiál bude navazovat na manuál pro učitele českého jazyka pro cizince
bez znalosti latinky I. Cílovou skupinou jsou učebnice pro cizince zejména z asijských a
afrických zemí, pro něž materiály pro pokročilejší výuku češtiny neexistují a manuál jako
podpůrný materiál pro učitele.
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Přehled projektů podpořených Ministerstvem vnitra
V programu č. 1 (právní poradenství) níže uvedené organizace ve svých poradnách
poskytují bezplatné právní poradenství cizincům s povoleným trvalým pobytem a s povoleným
pobytem na dlouhodobá víza s dobou pobytu delší než jeden rok na území České republiky.
Poradenství je zaměřeno na zákon o pobytu cizinců, zákon o nabývání a pozbývání státního
občanství České republiky, zákon o azylu, zákon o matrikách a na relevantní předpisy sociálního
a zdravotního zabezpečení, a předpisy pracovně právní. Informace jsou podávány i v oblastech
rodinného práva, jsou vysvětlovány právní aspekty bydlení a zaměstnání. Pracovníci poraden
pomáhají při orientaci i v dalších předpisech, které přímo nesouvisejí s cizineckou problematikou,
a které jsou v zemích původu cizinců odlišné (např. uzavření nebo rozvod manželství, vypořádání
majetkových poměrů, bankovní služby, založení podnikatelské činnosti, získání řidičského průkazu
apod.). Pracovníci poraden poskytují informace o funkcích, kompetencích a činnostech státních
a samosprávných institucí a nestátních organizací a mohou poskytnout osobní asistenci cizincům
při jednání na úřadech a institucích, případně zajistit překlady úředních formulářů a prohlášení.
V tomto programu byly Ministerstvem vnitra podpořeny následující projekty:
Název projektu: Poskytování právního poradenství cizincům a azylantům na území
Jihomoravského kraje. Realizátorem projektu je Sdružení občanů zabývajících se
emigranty, o.s.
Dotace: 234 000 Kč
Název projektu: Právní poradenství cizincům. Realizátorem projektu je Občanská poradna
Jihlava o.s.
Dotace: 142 000 Kč
Název projektu: Právní a sociální poradenství cizincům pobývajícím v ČR. Realizátorem
projektu je Poradna pro uprchlíky, o.s.
Dotace: 167 000 Kč
Název projektu: Právní poradenství pro cizince dlouhodobě legálně žijících v ČR.
Realizátorem projektu je Poradna pro integraci, o.s.
Dotace: 252 000 Kč
Název projektu: Právní poradenství cizincům. Realizátorem projektu je Centrum pro otázky
migrace, o.s.
Dotace: 195 000 Kč
Název projektu: Poradenská a informační činnost. Realizátorem projektu je Diecézní charita
Brno.
Dotace: 200 000 Kč
Název projektu: Právní poradenství pro dlouhodobě legálně žijící cizince na území ČR.
Realizátorem projektu je Farní charita Česká Lípa.
Dotace: 220 000 Kč
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V programu č. 2 (rozvoj vztahů cizinců a jejich komunit s občany) pro legálně
a dlouhodobě žijící cizince na území České republiky a občany - odbornou a laickou veřejnost
jsou projekty níže uvedených organizacích zaměřeny na seznamování cizinců se základními
společenskými a kulturními normami a hodnotami v České republice, na poskytování pomoci
při odstraňování společenské izolace, na aktivity směřující k prevenci xenofobie a rasismu, na
vytváření informačních programů a mediálních projektů na podporu integrace cizinců.
Majoritní společnosti je nabídnuta možnost seznámení s kulturou jiných národů a živě se
seznámit s cizími jazyky. V multikulturních centrech jsou organizovány besedy a přednášky
(náboženství, sociálně právní témata), návštěvy kulturních akcí a poznávací výlety,
multikulturní setkání a tématické večery a sportovní akce. Jsou nabízeny kurzy českého
jazyka, poskytování tlumočnických služeb a k dispozici jsou multikulturní knihovny.
Pracovníci multikulturních center nabízejí pomoc i při řešení individuálních problémů.
V programu č. 2 byly podpořeny tyto projekty:
Název projektu: Multikulturní centrum České Budějovice. Realizátorem projektu je Diecézní
charita České Budějovice.
Dotace: 140 000 Kč
Název projektu: Multikulturní centrum Plzeň. Realizátorem projektu je Diecézní charita
Plzeň.
Dotace: 140 000 Kč
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Přehled projektů podpořených Ministerstvem práce a sociálních
věcí
Název projektu: Cizinci v médiích
Dotace: 487 100 Kč
Realizátorem projektu je Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s. Cílem projektu je zlepšit
informovanost české veřejnosti o podmínkách a problematice života cizinců v ČR a potlačit
předsudky, které v české společnosti vůči imigrantům panují, a tím přispět ke zlepšení vztahů
mezi cizinci a členy české společnosti.
Název projektu: Šance 2007
Dotace: 1 204 400 Kč
Realizátorem projektu je Sdružení občanů zabývajících se emigranty. Projekt se zaměřuje na
poskytování kompletních asistenčních služeb jako je sociální poradenství, výuka českého
jazyka, kurzy práce na PC nezaměstnaným cizincům a azylantům na území Moravy a Slezska.
Název projektu: Informační a poradenské středisko pro cizince
Dotace: 290 500 Kč
Realizátorem projektu je společnost Most pro lidská práva, o.s. - v rámci projektu poskytuje
cizincům právní poradenství v oblasti cizinecké problematiky a asistenci při jednání s úřady.
Hlavním cílem je dosáhnout jejich integrace do české společnosti a odstranit překážky, jež
tomuto procesu brání.
Název projektu: Právní informační servis pro dlouhodobě usazené cizince
Dotace: 583 700 Kč
Realizátorem projektu je Poradna pro občanství, občanská a lidská práva o.s. Projekt je
zaměřen na poskytování sociálně-právního poradenství pro cizince, kteří jsou dlouhodobě
nebo trvale usazeni na území ČR a chce přispět k urychlení procesu integrace dlouhodobě
usazených cizinců, k celkovému zlepšování jejich právního postavení a též ke zlepšování
kvality migrační politiky ČR.
Název projektu: Vznik Informačního a vzdělávacího střediska pro cizince „Slovanský dům“
Dotace: 874 500 Kč
Realizátorem projektu je Občanské sdružení východních Slovanů Oberig. Projekt je zaměřen
na poskytování pomoci imigrantům žijícím v Ústeckém kraji při jejich plnohodnotné integraci
do běžného života ve společnosti, především prostřednictvím sociálního a právního
poradenství a dále výuka českého jazyka s rozšířením jazykových kurzů o hodiny výslovnosti.
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Název projektu: Na rovinu!
Dotace: 875 500
Realizátorem projektu je Evropská kontaktní skupina v České republice, o.s. Cílovou
skupinou projektu jsou ženy cizinky pocházející z různých kulturních prostředí, kde je
postavení ženy v rámci rodiny i společnosti vnímáno odlišně od pohledu hostitelské země,
jejich kulturní, společenské a genderové odlišnosti, způsoby integrace do většinové
společnosti a řešení možných problémů a překážek s tím spojených.
Název projektu: Integrace znevýhodněných skupin migrantů
Dotace: 620 100 Kč
Realizátorem projektu je Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s. Základním cílem projektu je
pomoci znevýhodněným příslušníkům vybrané cílové skupiny (azylanti, cizinci s trvalým či
dlouhodobým pobytem) se zapojením se do společnosti a se zvládnutím traumat a negativních
zkušeností, které si v sobě nesou dospělí i děti.
Název projektu: Integrační kurzy pro cizince
Dotace: 316 200 Kč
Realizátorem projektu je Most pro lidská práva o.s. Projekt se soustředí na úspěšnou integraci
cizince v České republice se zaměřením na znalost českého jazyka, ekonomickou
soběstačnost cizince, orientaci cizince ve společnosti a vztahy cizince s členy majoritní
společnosti.
Název projektu: Komplexní sociálně-právní poradenství cizincům na podporu jejich
integrace v ČR
(projekt nebyl realizován)
Dotace: 687 700 Kč
Realizátorem projektu je Český helsinský výbor o.s. Hlavním cílem projektu je dosáhnout
uspokojivé úrovně v oblasti poskytování sociálně-právního poradenství cizincům, a to v
komplexním rozsahu se zaměřením na problematické oblasti (pobyt cizinců, státní občanství,
zaměstnanost, sociální péče, matriky, zdravotní péče, rodinné záležitosti, vzdělávání, bydlení
atd.).
Název projektu: Šance na českém trhu práce
Dotace: 91 200 Kč
Realizátorem projektu je Diecézní charita České Budějovice. Cílem projektu je pomoci
cizincům usnadnit vstup na trh práce získáním a osvojením potřebných aktivit, které klientovi
pomohou při hledání a získávání zaměstnání, za současné aktivizace a posilování klientova
sebevědomí, sebedůvěry a soběstačnosti.
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Název projektu: „Vítejte v práci!“
Dotace: 204 100 Kč
Realizátorem projektu je Diecézní charita Plzeň. Zaměřením projektu je umožnit cizincům
dlouhodobě usazeným v ČR osvojit si obecné dovednosti a znalosti potřebné k uplatnění na
pracovním trhu v ČR (např. prostřednictvím PC kurzů, kurzů českého jazyka) a získat specifické
dovednosti k uplatnění v konkrétní profesi absolvováním vybraného rekvalifikačního kurzu.
Název projektu: Rodina odvedle 2007
Dotace: 1 226 400 Kč
Realizátorem projektu je Občanské sdružení Slovo 21. Hlavním cílem projektu Rodina od vedle je
podpořit integraci dlouhodobě žijících cizinců do české společnosti prostřednictvím přímého
kontaktu mezi rodinami cizinců a českými rodinami (setkání u společného oběda, pořádaného
v témž termínu ve všech krajích ČR, a následná setkání); dále pak podpořit rozvoj vztahů mezi
komunitami cizinců žijícími v ČR a přispět tak k realizaci vládní Koncepce integrace cizinců na
území ČR formou inovativního modelu integrace cizinců na celostátní a regionální úrovni.
Název projektu: Komunitní a multikulturní centrum pro cizince v Ústí nad Labem
Dotace: 547 800 Kč
Realizátorem projektu je Poradna pro integraci, o.s. Cílem projektu je pomoc a asistence cizincům
s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu s bydlištěm v regionu Ústeckého kraje při
jejich integraci do majoritní společnosti. Jedná se nejen o podporu při začleňování do všech
oblastí běžného denního života, ale zároveň o podporu zachování jejich původní kulturní a
historické identity.
Název projektu: Integrace cizinců s povolením k pobytu nad 90 dní na trh práce
Dotace: 809 900 Kč
Realizátorem projektu je Poradna pro integraci, o.s. Jeho cílem je posílit pozice cizinců
s povolením k pobytu nad 90 dnů v ČR, kteří jsou aktuálně nezaměstnaní, při vstupu na trh práce,
vytváření rovných příležitostí prostřednictvím zlepšování a rozvoje jejich základních dovedností a
kompetencí, potřebných pro hledání pracovních příležitostí a ucházení se o pracovní místo, zvýšit
jejich zaměstnatelnost a snížit riziko sociálního vyloučení.
Název projektu: SLOVO – Informativní bulletin pro cizince a o cizincích
Dotace: 351 900 Kč
Realizátorem projektu je Občanské sdružení Slovo 21. Hlavním cílem vydávání bulletinu je
zlepšení informovanosti cizinců o normách a podmínkách týkajících se jejich právního a
sociálního postavení v ČR, o programech a projektech vládních institucí a zlepšení vzájemných
vztahů a umožnění budování multikulturní společnosti.

11

Projekty podpořené resorty

Název projektu: Pomoc migrantům a uprchlíkům
Dotace: 432 400 Kč
Realizátorem projektu je Arcidiecézní charita Praha. Projekt se zaměřuje na pomoc cizincům
(dlouhodobě legálně usazení cizinci, žadatelé o azyl žijící v ČR déle než jeden rok, uznaní
uprchlíci, cizinci s trvalým pobytem) s cílem poskytnout nezbytnou a adekvátní pomoc těmto
lidem při jejich integraci, zejména prostřednictvím sociálního a právního poradenství, osobní
asistence při jednání s úřady a policií, poradenství v oblasti zaměstnanosti v ČR.
Název projektu: Dům vzdělání – vzdělávací kurzy pro cizince
Dotace: 51 300 Kč
Realizátorem projektu je Občanské sdružení Studnice. Projekt je zaměřen na prohloubení a rozvoj
znalostí potřebných k orientaci a uplatnění na trhu práce, jako práce s PC a dovednosti potřebné
pro nalezení a udržení práce (psaní životopisu, výběr potenciálních zaměstnavatelů, chování při
pohovoru atd.). Cílovou skupinou projektu jsou dlouhodobě legálně usazení cizinci v ČR
(dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt, azylanti).
Název projektu: Praktické rady a tipy pro potenciální zaměstnavatele cizinců s trvalým pobytem
a azylantů
Dotace: 92 200 Kč
Realizátorem projektu je Centrum pro integraci cizinců, o.s. Cílem projektu je usnadnit cizincům
s trvalým pobytem a azylantům proces hledání práce, zaměstnavatelům přijímání cizinců do
řádného pracovního poměru a ukázat, jak lze předcházet nedorozuměním, která mezi cizinci a
zaměstnavateli v komunikaci vznikají. Obsahem projektu je vytvoření a distribuce informačních
letáčků pro potenciální i skutečné zaměstnavatele cizinců a další aktivity zaměřené na podporu
pracovní integrace této cílové skupiny prostřednictvím přímého poradenství a vzdělávacích aktivit
cizinců.
Název projektu: Podpora a posílení komunit migrantů a místních komunit v rámci udržitelného
procesu jejich integrace
Dotace: 128 000Kč
Realizátorem projektu je Centrum pro otázky migrace, o.s. Projekt navrhuje soubor aktivit
cílených na všechny společenské skupiny, tedy i řídící subjekty, realizátory a občanskou
společnost včetně imigrantských komunit. Konkrétně cílí na pracovníky místní samosprávy a
příslušných ministerstev, školy, vychovatele, učitele, občanská sdružení, zejména sdružení
cizinců, neziskové organizace, studenty základních a středních škol, migranty.
Název projektu: „I láska národů prochází žaludkem“
Dotace: 258 400 Kč

Realizátorem projektu je Centrum pro otázky migrace, o.s. Cílem aktivity je vzbudit zájem
mladých lidí o život cizinců, kteří v naší společnosti trvale žijí. Přimět mladé lidi ke krátkému
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zamyšlení nad příchozími, kteří měli své důvody proč přišli a proč zde zůstali. Cílem je také
přispět alespoň k částečnému odbourání zažitých předsudků vůči cizincům a získat povědomí
o důvodech migrace na příkladu konkrétních osob, a to formou poznání tradiční kuchyně ze
země migrantů, připravované dětem ve vybraných školních jídelnách. Projekt navazuje na
výstavu, která je jeho druhou částí.
Název projektu: Šance
Dotace: 295 700 Kč
Realizátorem projektu je ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín. Projekt se zaměřuje na sociální,
poradenské a integrační programy pro cizince a národnostní menšiny, práce s dětmi cizinců
a národnostních menšin (volnočasové aktivity, kulturní akce, posilování kulturní identity,
doučování), asistované vyhledávání vhodných pracovních míst pro cizince a příslušníky
národnostních menšin.
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Přehled projektů podpořených Ministerstvem kultury

Název projektu: Kruhy – Multikulturní ženské skupiny
Dotace: 60 000 Kč
Realizátorem projektu je Centrum pro otázky migrace, o. s. Praha 1. Projekt je zaměřen na
pravidelná multietnická kulturní setkávání žen – cizinek a občanek ČR. Záměrem je vzájemné
setkávání sdílení a prezentace vlastní kultury a poznání kultur ostatních etnik.
Název projektu: I láska k národům prochází žaludkem
Dotace: 50 000 Kč
Realizátorem projektu je Centrum pro otázky migrace, o. s. Praha 1.Cílem projektu je zvýšit
šance dětí a mladých lidí na získání povědomí o důvodech migrace na příkladu konkrétních
osob a otevřít jim možnou cestu k revizi zažitých názorů vůči cizincům prostřednictvím
výstavy zaměřené na danou zemi původu imigrantů. Výstava doplňuje druhou část projektu
zaměřenou poznání tradiční kuchyně zemí imigrantů.
Název projektu: Komiks“ Naši cizinci“
Dotace: 78 000 Kč
Realizátorem projektu je Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s., Praha 2. Cílem projektu
je publikace témat ze života migrantů na internetovém serveru interaktivní, živou formou.
Bude vytvořen prostor pro on-line komentáře a diskusi čtenářů.
Název projektu: Studentské filmové kluby – dokumentární filmy o lidských právech
Dotace: 270 000 Kč
Realizátorem projektu je Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s., Praha 2. Jde o aktivitu
studentů středních škol, kteří pro své vrstevníky pořádají projekce filmů s problematikou
lidských práv, se sociálními tématy a problémy dnešního světa doplněné výstavami, besedami
a dalšími doprovodnými aktivitami.
Název projektu: Poznejme se navzájem
Dotace: 80 000 Kč
Realizátorem projektu je Dětské informační centrum Polička. Projekt je zaměřen na výchovu
a osvětu školní mládeže s cílem zamezit negativnímu smýšlení o cizincích v ČR a na zapojení
početné vietnamské komunity do života města Polička.
Název projektu: Jak chutná…? Cyklus exotických a bohatých večeří v klubu Jelení
Dotace: 10 000 Kč
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Realizátorem projektu je Green Doors, o. s., Praha 1. Cílem projektu je prostřednictvím
cizokrajného jídla představit kultury různých zemí. Večeři bude vždy připravovat kuchař
cizinec žijící v ČR. Ten návštěvníky během večeře seznámí s charakterem dané kuchyně,
představí suroviny a jídla.
Název projektu: Dny kazachstánské kultury v Praze
Dotace: 80 000 Kč
Realizátorem projektu je Kazachstánské kulturní centrum v ČR – „Elim –aj“ o. s., Praha 13.
Hlavním cílem projektu je rozšíření a upevnění přátelských vztahů mezi občany ČR a občany
Republiky Kazachstán, rozvíjení vzájemného porozumění, napomáhání integrace občanů
Republiky Kazachstán do společného života České republiky.
Název projektu: Prolínání kultur aneb známe se navzájem?
Dotace: 24 000 Kč
Realizátorem projektu je Krajská vědecká knihovna v Liberci. Cílem projektu je realizace
multietnických akcí, směřujících k podpoře vzájemného poznání a vztahů mezi cizinci a
hostitelskou společností, k prevenci proti extremismu, rasismu a xenofobii.
Název projektu: Ukrajinci pod svícnem Evropy
Dotace: 30 000 Kč
Realizátorem projektu je Most pro lidská práva, o.s., Pardubice. Cílem projektu je informovat
veřejnost o poměrech, v nichž velké procento ukrajinských dělníků v ČR žije, a spoluvytvořit
atmosféru a podmínky pro nastavení příznivějších poměrů.
Název projektu: Dialog kultur 2007 – 4. ročník festivalu věnovaného střetávání a prolínání
rozličných kultur, jazyků a náboženství v ČR.
Dotace: 208 000 Kč
Realizátorem projektu je Multikulturní centrum Praha, o. s., Praha 1. Cílem festivalu je
prostřednictvím filmových projekcí, autorských čtení, multikulturního odpoledne pro děti aj.
seznamovat s problematikou interkulturního soužití, upozornit na problémy, které život
v kulturně rozmanité společnosti přináší.
Název projektu: Jinýma očima – cyklus multikulturních pořadů pro veřejnost
Dotace: 95 000 Kč
Realizátorem projektu je Multikulturní centrum Praha, o. s., Praha 1. Projekt představuje
Cyklus kulturně vzdělávacích akcí, jejichž záměrem je zprostředkovat celistvější pohled na
teritoriální, ekonomický a politický, intelektuální a religiózní vývoj i současnost kultury
jiných států.
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Název projektu: Umožnění další existence a rozšíření záběru magazínu Nairi
Dotace: 100 000Kč
Realizátorem projektu je Občanské sdružení Arménský dům, Josefův Důl. Záměrem
vydavatele je prostřednictvím magazínu informovat příslušníky arménské komunity v ČR o
české historii, kultuře, památkách a společnosti a arménskou kulturu přiblížit české majoritě.
Název projektu:RefuFest aneb PřijdeSvátek
Dotace: 200 000 Kč
Realizátorem projektu je Berkat o.s., Praha 2. Cílem kulturně společenské akce je prezentovat
majoritní společnosti kulturu a způsob života v zemích původu migrantů a ukázat na
problémy, se kterými se v nové zemi potýkají.
Název projektu: Překonávání kulturních bariér
Dotace: 15 000 Kč
Realizátorem projektu je Prácheň - Centrum celoživotního vzdělávání. Projekt má
prostřednictvím různých kulturních a volnočasových aktivit napomoci integraci cizinců na
Písecku do místní komunity, podpořit uchovávání tradic a zvyků příslušníků jiných kultur a
přiblížit písecké veřejnosti prostředí v různých zemích.
Název projektu: Rodina odvedle
Dotace: 200 000 Kč
Realizátorem projektu je Občanské sdružení Slovo 21, Praha 2. Cílem projektu je
prostřednictvím přímého kontaktu rodin cizinců a českých rodin podpořit rozvoj vztahů a
dialogu mezi komunitami cizinců a majoritní společností.Cílem této části projektu je
uspořádání multikulturních večerů v Praze, Brně, Olomouci a Liberci, a mediální kampaň
podporující integraci cizinců.
Název projektu: Festival národních kultur cizinců žijících v Plzni
Dotace: 68 000 Kč
Realizátorem projektu je Občanské sdružení Studnice, Plzeň. Cílem projektu je představit
občanům Plzně kulturu, zvyky, historii a současný život v zemích původu cizinců, žijících na
území města a v jeho okolí.
Název projektu: Setkání indonésko-české 2007
Dotace: 10 000 Kč
Realizátorem je Paguyuban Indonesia Ceko, Praha 10. Setkání má přispět k prohlubování
vztahů a poznávání kultury obou národů.

16

Projekty podpořené resorty

Název projektu: Multikulturní festival „Barevná planeta VIII.“ v Ústí nad Labem
Dotace: 350 000 Kč
Realizátorem projektu je Poradna pro integraci, Praha, komunitní centrum Ústí nad Labem.
Multikulturní festival má představit kultury jiných zemí a přispět k pozitivnímu ovlivňování
české majority směrem k toleranci.
Název projektu: Představování kultur etnických komunit žijících v Ústí nad Labem, Teplicích
a Praze.
Dotace: 120 000 Kč
Realizátorem projektu je Poradna pro integraci, Praha 1 ve spolupráci s komunitním centrem
Ústí nad Labem. Projekt zahrnuje sérii pořadů, které umožní komunitám cizinců představit
svou vlastní kulturu obyvatelům regionu, ve kterém žijí.
Název projektu: Speciální vydání „ Ukrajinský žurnál – Téma 2007“ v českém jazyce
Dotace: 100 000 Kč
Realizátorem projektu je společnost Ruta, Praha 4. Speciální číslo měsíčníku Ukrajinský
žurnál má informovat českou společnost o Ukrajině a Ukrajincích, bude obsahovat výběr
nejzajímavějších článků a témat, které v něm vyšly (vyjdou) v roce 2007.
Název projektu: Kulturní a náboženské centrum pro migranty a uprchlíky
Dotace: 250 000 Kč
Realizátorem projektu je SOZE - Sdružení občanů zabývající se emigranty, Brno. Cílem
projektu je usnadnění sociální a kulturní integrace cizinců do české společnosti prezentací
vlastní kultury a působit preventivně proti jevům rasismu a xenofobie.
Název projektu: Náboženská kultura – zřídlo integrace, setkávání
křesťanstvím
Dotace: 102 000 Kč

se nad východním

Realizátorem projektu je Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta. Cílem
projektu je zviditelnit náboženství cizinců a umožnit české společnosti seznámit se a pochopit
religiozitu a náboženskou praxi především migrantů z církví východního obřadu.

Přehled projektů podpořených v odbor umění a knihoven (OUK) v oblasti
hudby
Název projektu: Festival Regge Ethnic Session. Realizátorem projektu je Agentura R. E. C.
Dotace: 50 000 Kč
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Název projektu: Brazilská a kavkazská hudba na Letní filmové škole 2007. Realizátorem
projektu je Asociace českých filmových klubů.
Dotace: 400 000 Kč
Název projektu: Colours of Ostrava. Realizátorem projektu je společnost Colour Production,
s.r.o. Ostrava.
Dotace: 500 000 Kč
Název projektu: Caravana of Voices. Realizátorem projektu je společnost Colour Production,
s.r.o. Ostrava.
Dotace: 280 000 Kč
Název projektu: Mezinárodní multikulturní festival COLOUR MEETING. Realizátorem
projektu je Dušan Svíba.
Dotace: 60 000 Kč
Název projektu: Hlasohled. Realizátorem projektu je společnost Půlnebí.
Dotace: 200 000 Kč
Název projektu: Eurotrialog Mikulov 2007. Realizátorem projektu je Jaromír Hanzlík Praha.
Dotace: 350 000 Kč
Název projektu: Valašský špalíček. Realizátorem projektu je Kulturní zařízení Valašské
Meziříčí.
Dotace: 300 000 Kč
Název projektu: Folkworld Music Festival Folkové prázdniny. Realizátorem je Městské
kulturní středisko Náměšť nad Oslavou.
Dotace: 300 000 Kč
Název projektu: Litoměřický kořen. Realizátorem projektu je Michal Hanzl – Modrý z nebe.
Dotace: 150 000 Kč
Název projektu: Festival ColourScope 2007. Realizátorem projektu je Milan Páleš.
Dotace: 80 000 Kč
Název projektu: Ethno folk ostrov. Realizátorem projektu je společnost Ostrovy, s.r.o.
Dotace: 90 000 Kč
Název projektu: Jazz Meets World 2007. Realizátorem projektu je P J Music, s.r.o.
Dotace: 330 000 Kč
Název projektu: RESPECT World Music Festival 2007.Realizátorem projektu je RACHOT
Production, s.r.o.
Dotace: 380 000 Kč
Název projektu: RESPECT Plus 2007 – festival world music Prahy 3. Realizátorem projektu
je RACHOT Production, s.r.o.
Dotace: 120 000 Kč
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Název projektu: Hudební festival ETNO Brno 2007. Realizátorem projektu je Ing. Jiří Švéda.
Dotace: 100 000

Program Knihovna 21. století
Název projektu: Knihovna Multikulturního centra Praha – Interkulturní dialog v knihovně.
Realizátorem projektu je Multikulturní centrum Praha.
Dotace: 5 000 Kč
Název projektu: Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců. Realizátorem
projektu je Městská knihovna Ústí nad Orlicí.
Dotace: 5 000 Kč
Název projektu: Multikulturní knihovna M. J. Sychry. Realizátorem projektu je Knihovna
Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou.
Dotace: 5 000 Kč
Název projektu: Veřejné čtení z literatur národnostních menšin žijících v Olomouckém kraji a
odborné jazykové semináře. Realizátorem projektu je Vědecká knihovna v Olomouci.
Dotace: 10 000 Kč
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Přehled projektů podpořených Ministerstvem průmyslu
a obchodu
Název projektu: Postavení cizinců na vnitřním trhu EU
Dotace: 330 000 Kč
Cílem projektu je vytvořit informační materiál pro cizince (občany třetích zemí), který bude
shrnovat jejich práva vyplývající z legislativy Evropských společenství a i s ohledem na
existující českou právní úpravu. Projekt bude řešen z pohledu svobod vnitřního trhu
Společenství, tj., podmínky usazení, poskytování služeb, vysílání pracovníků, uznávání
profesních kvalifikací, volný pohyb zboží, volny pohyb osob, práva rodinných příslušníků ze
třetích zemí či otázky Schengenského prostoru apod.
Název projektu: Ochrana spotřebitelů v České republice (informace o některých vybraných
službách určená pro cizince)
Dotace: 180 000 Kč
Cílem projektu je přiblížit a poskytnout cizincům základní právní informace o ochraně
spotřebitelů v ČR a tím posílit prevenci nesprávných postupů. Předmětem projektu je
informační materiál a jeho obsah navazuje na stejnou činnost spojená s finančními službami
jako v předchozím roce. Materiál bude přeložen do angličtiny a dále do jazyků hlavních
cílových skupin (ruština, ukrajinština, a vietnamština).
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Projekty v oblasti integrace cizinců podpořené kraji a obcemi
v roce 2007
Řada krajů a obcí se aktivně zapojuje do procesu integrace cizinců. Svědčí o tom
i skutečnost, že se finančně podílejí na realizaci projektů zaměřených na integraci cizinců.
Některé kraje nevypisují dotační řízení zaměřené výhradně na integraci cizinců, ale podporují
takto zaměřené projekty z jiných fondů. Využívány byly i fondy EU. Následující přehled je
demonstrativním výčtem aktivit krajů a obcí v oblasti integrace cizinců v roce 2007.
Na realizaci pokračujícího projektu o.s. Slovo 21 „Rodina od vedle“ se v roce 2007
podílely téměř všechny krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy. Krajské úřady se
podílely na projektu formou převzetí záštity, medializace akce, poskytnutím prostor pro akce
v rámci projektu apod., některé z krajů projekt podpořily i finančně.
Jihomoravský kraj v roce 2007 podruhé vypsal dotační program v oblasti integrace
cizinců „Našinec cizinec“. V jeho rámci podpořil celkem tři projekty v celkové výši
615 500 Kč. Podpořeny byly tyto organizace a projekty: Organizace pro pomoc uprchlíkům
(OPU) „Integrace cizinců v Jihomoravském kraji II“ (částkou 268 500 Kč), Sdružení občanů
zabývajících se emigranty (SOZE) „Umět česky to je hezký!2“ (částkou 285 000 Kč)
a Lužánky – středisko volného času, Brno, Lidická 50 „Nová pravidelná zájmová činnost
nejen pro cizince“ (částkou 62 000 Kč).
Krajský úřad Pardubického kraje již několik let v rámci grantového řízení sociální
politiky kraje finančně podporuje neziskovou organizaci Most pro lidská práva, která na
území kraje zajišťuje pro cizince sociální poradenství, kurzy českého jazyka, výuku ruského
jazyka a pracuje na několika projektech, např. „Dobrý den sousede“. Částkou 300 000 Kč
podpořil několik projektů s cílem zlepšit osobní a profesní situaci cizinců, informovanost
o právech a poskytnout konkrétní pomoc při řešení obtížných životních situací spojených
např. s bydlením a zprostředkováním práce. Tato pomoc je poskytována m.j. prostřednictvím
mobilních poraden.
Zlínský kraj na problematiku integrace cizinců každoročně vyčleňuje z krajského
rozpočtu částku 150 00 Kč. Dotační výběrové řízení pro oblast integrace cizinců nevypisuje,
podporuje však formou přímých dotací některé projekty, např. projekt občanského sdružení
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, která zajišťuje ve Zlíně doučování českého jazyka pro
mongolské občany, nebo projekt občanského sdružení SLOVO 21 „Rodina od vedle“. SOZE
poskytuje ve Zlínském kraji právní a sociální poradenství, organizuje vzdělávací aktivity a
volnočasové programy. Zlínský kraj ve spolupráci se SOZE s využitím finančních
prostředků EU připravuje na rok 2008 projekty zaměřené na multikulturní vzdělávání
pedagogů, žáků a NNO. Vedle toho předpokládá Zlínský kraj, že bude spolupracovat
s občanským sdružením NADĚŽDA, které vzniklo na jeho území v roce 2006.
Statutární město Zlín podpořilo ze sociálního fondu SMZ, určeného mimo jiné i na
integraci cizinců, nestátní neziskovou organizaci ARGO. Je třeba zmínit, že řada měst zajistila
přijetí krajanů z Kazachstánu a jejich usídlení na svém území. Například v roce 2007 přijalo
statutární město Zlín (SMZ) čtyřčlennou krajanskou rodinu z Kazachstánu. Byl jí přidělen
městský byt, zajištěno vybavení domácnosti, sociální pracovnice s ní soustavně pracuje
(zařízení vhodné školy pro děti, nalezení zaměstnání oběma rodičům, pomoc při vyřizování
všech administrativních náležitostí, zařízení lékařské péče v různých medicínských oborech
aj.). Na uvedené aktivity získalo SMZ dotaci ze státního rozpočtu (od MV ČR).
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Královéhradecký kraj podporuje každoročně ve svém dotačním programu projekty
nestátních neziskových organizací na podporu integrace cizinců. V jeho rámci podpořil tři
projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové v celkové výši dotace 310 000 Kč,
v jejichž rámci jsou poskytovány integrační kurzy pro cizince a azylanty, právní poradenství,
zájmové aktivity apod. V prostorách úřadu je za spoluúčasti kraje pořádán Multikulturní večer
s prezentací rozdílných kultur či setkání účastníků společných obědů z minulých let v rámci
projektu „Rodina od vedle“ občanského sdružení Slovo 21.
V Olomouckém kraji rozesílá odbor sociálních věcí krajského úřadu informace
o dotačních titulech směřujících k integraci cizinců obcím s rozšířenou působností, dále přímo
nestátním neziskovým organizacím, které se danou oblastí zabývají, případně jsou
i potenciálními realizátory projektů cílených na cizince. Ve spolupráci s odborem školství,
mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Olomouckého kraje jsou informace
o
dotačních titulech zasílány na školská zařízení v Olomouckém kraji a Univerzitě Palackého
v Olomouci.
Olomoucký kraj dále úzce spolupracuje s o.s. SOZE, které má od roku 2006 expozituru
v Olomouci a od listopadu 2006 realizuje projekt Maják – integrace sociálně vyloučených
cizinců a azylantů, který bude ukončen v červnu 2008. Cílem projektu je vytvoření
komplexního a koncepčního přístupu k řešení problematiky osob z odlišného sociokulturního
prostředí v kraji, který odstraní limity při jejich integraci do společnosti a napomůže začlenění
na trh práce. Aktivity probíhají ve městech Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a Jeseník.
Každoročně Olomoucký kraj finančně podporuje projekt o.s. Slovo 21 se sídlem v Praze
„Rodina od vedle“. V roce 2007 byl dále realizován multikulturní večer v Přerově, na který
byly pozvány všechny rodiny, asistenti a zástupci NNO, kteří se zúčastnili a podíleli na
projektu „Rodina od vedle“ v průběhu let 2004 - 2006. V rámci tzv. projektů do 20 000 Kč
byl poskytnut příspěvek o.s. Slovo 21. Žádný jiný subjekt o dotaci na integraci cizinců
nepožádal.
V červnu 2007 byl ukončen dvouletý projekt Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů
sociálních služeb, který byl podpořen z OP RLZ. Olomoucký kraj byl partnerem realizátora,
tj. Vyšší odborná školy Caritas v Olomouci, podílel se na tvorbě programu i výběru lektorů.
Do obsahu byla zakomponována i oblast integrace cizinců, lektory byli mimo jiné pracovníci
o.s. SOZE.
Kraj Vysočina nevyhlašuje grantové programy určené výhradně pro integraci cizinců,
ale nestátní neziskové organizace se mohou do řešení problematiky integrace cizinců zapojit
prostřednictvím grantového programu prevence kriminality financovaného z fondu Vysočina.
Této možnosti každoročně využívají občanské poradny v Jihlavě a v Třebíči. Kraj Vysočina
navázal spolupráci s OPU, která poskytuje mobilní poradenství pro cizince v Jihlavě a
Třebíči, a spolupracuje také s dalšími nestátními neziskovými organizacemi se sídlem v kraji.
Plzeňský kraj spolupracoval na úspěšné realizaci projektů, převážně formou předávání
kontaktů a zprostředkování informací cílové skupině klientů a nestátním neziskovým
organizacím. Projekty jsou realizovány např. ve spolupráci s OPU (projekt mobilního
poradenství se v letošním roce realizuje již každé úterý), CIC (projekt Nízkoprahových kurzů
češtiny pro cizince prokračuje pro velký zájem i v letošním roce), Diecézní charitou Plzeň
(Poradna pro cizince a uprchlíky je nejvýraznějším poskytovatelem sociálních služeb pro
cizince) apod.
Statutární město Plzeň již od roku 2003 finančně podporuje neziskové organizace
a fyzické osoby, zabývající se integrací cizinců na jeho území, formou dotací ze svého
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rozpočtu. Podpořeny byly např. projekty organizací občanské sdružení Studnice, Českomongolská společnost, Mateřské centrum Plzeňské panenky, Pravoslavné centrum pro
integraci cizinců, Bulharský kulturně osvětový klub. V roce 2007 město Plzeň vyčlenilo na
oblast integrace cizinců celkem 579 tis. Kč.
Ústecký kraj nevypisuje speciální dotační programy na podporu aktivit nestátních
neziskových organizací v oblasti integrace cizinců, avšak finanční dotaci mohou získat
v jiných dotačních programech vyhlašovaných krajem. Ústecký kraj vyvíjí v oblasti integrace
cizinců různé aktivity společně s nestátními neziskovými organizacemi, působícími převážně
na území kraje, např. Poradna pro integraci v Ústí nad Labem, Diecézní charita Litoměřice či
Oberig Ústí nad Labem. V letošním roce byla podpořena Poradna pro integraci částkou
150 000 Kč prostřednictvím dotačního programu „Podpora sociálně-zdravotních služeb
2007“. V oblasti kultury nebyly přiděleny dotace na projekty v přímé souvislosti s integrací
cizinců.
Liberecký kraj podporuje aktivity občanských sdružení, která se zaměřují na práci
s cizinci a azylanty, a organizuje ve spolupráci s krajskou vědeckou knihovnou jazykové
kurzy „Čeština pro cizince“. V období 2006 a 2007 finančně nebyla podpořena žádná NNO.
Karlovarský kraj podporuje aktivity v oblasti integrace cizinců prostřednictvím
dotačních titulů vyhlašovaných krajem, např. v oblasti kultury, vzdělávání a sportu, sociálních
věcí atd. Spolupracuje s Organizací pro pomoc uprchlíkům, která zde provozuje mobilní
poradenství, a s Centrem pro integraci cizinců, které zahájilo kurs českého jazyka pro cizince
od října 2007. Ve spolupráci s o.s. SLOVO 21 proběhla setkání rodin u společných obědů
v rámci projektu „Rodina od vedle“. Pokračují též multikulturní přednášky a besedy na
školách.
Středočeský kraj v roce 2007 nevyhlásil grantové řízení na podporu aktivit integrace
cizinců, avšak deklaruje připravenost podpořit iniciativy ze strany nestátních neziskových
organizací týkající se práce s cizinci. Středočeský kraj ve spolupráci s CIC realizoval projekt
„Praktické rady a tipy pro potencionální zaměstnavatele cizinců s trvalým pobytem a
azylantů“, jehož záměrem je zejména zapojení samotných zaměstnavatelů do procesu
integrace cizinců a zajištění zpětné vazby a bezplatná asistence zaměstnavatelům při
zaměstnávání cizinců.
Jihočeský kraj od roku 2005 podporuje činnosti nestátních neziskových organizací
zaměřených na integraci cizinců v rámci grantového programu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví. Spolupracuje s OPU v rámci projektu „Mobilní služby pro imigranty“
v Českých Budějovicích a s dalšími nestátními neziskovými organizacemi v regionu, zejména
s Multikulturním centrem České Budějovice na projektu „Zvyšování profesionality a inkluze
služeb pro cizince v sociální krizi do komunity“. Spolupracuje také s Poradnou pro uprchlíky
a migranty a Multikulturním centrem České Budějovice při Diecézní charitě v Českých
Budějovicích na projektech „Poradna pro uprchlíky a migranty České Budějovice“ a „Šance
na českém trhu práce“.
Moravskoslezský kraj Dotační program zaměřený primárně na integraci cizinců
Moravskoslezský kraj nevyhlašuje. Občanské poradny, které se věnují cílové skupině
imigrantů a azylantů mohou žádat o dotaci v rámci programu rozvoje sociálních služeb. Ve
smyslu § 20 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve
spolupráci se zřizovateli 7 základních škol v kraji zajišťuje výuku pro žáky, kteří jsou dětmi
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osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie, a kteří plní základní
povinnou školní docházku, na těchto školách.
Hlavní město Praha vyhlásilo v roce 2007 grantové řízení „Programy podpory aktivit
integrujících se cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2007“. V rámci grantového řízení byly
vyhlášeny dva programy: „Program zaměřený na kulturní, společenskou a osvětovou činnost
související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze“ a „Program zaměřený na publikační
činnost, související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze“. V rámci obou uvedených
programů bylo podpořeno celkem 11 projektů v celkové finanční výši 665 000 Kč.
Podpořeny byly např. projekty organizací Asociace uprchlíků v ČR, Irácké fórum v ČR,“,
Sdružení Azer-Čech, Slovo 21, Slovanská Aliance, Svaz Ruskojazyčných spisovatelů v ČR,
Humanitas Afrika aj.
Současně bylo možné žádat o finanční podporu na projekty v oblasti sociálních služeb
v rámci grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok 2007 - program
„Podpora preventivních programů pro osoby a cílové skupiny, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením“.
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PŘEHLED PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU
A DALŠÍCH ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ V ROCE 2007
V následujícím výběru projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU v roce 2007 jsou uvedeny
pouze ty v nichž cílová skupina KIC tvořila většinu klientů.

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (JPD3)
Individuální podpora zaměstnávání cizinců v Praze
•

realizátor: Centrum pro integraci cizinců, partner: Asociace učitelů češtiny jako cizího
jazyka

Projekt, který v roce 2005 zahájil svou realizaci, je určen cizincům s uděleným azylem nebo
trvalým pobytem v Praze. Jedná se o cca 25 klientů CIC. Společným cílem klienta a CIC bude
nalezení odpovídajícího pracovního místa na českém trhu práce za využití nově vytvořených
nástrojů (jazyková diagnostika úrovně českého jazyka, skills audit pro cizince) a možnosti
absolvovat kurz českého jazyka a vybraný kvalifikační kurz.
Pilotní projekt výuky lektorů č.j. a kursů češtiny pro cizince
•

realizátor: Centrum pro integraci cizinců. Partnery projektu jsou Člověk v tísni, o.p.s.
a Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, o.s.

Cílem projektu je vytvořit metodiku školení lektorů češtiny jako cizího jazyka tak, aby tito
byli schopni své znalosti využít jednak při výuce tzv. nízkoprahových kursů češtiny a jednak
své znalosti a zkušenosti dokázali v rámci celoživotního vzdělávání předávat dále svým
kolegům. V rámci projektu tak bude vytvořena metodika kursu lektorských dovedností pro
lektory češtiny jako cizího jazyka a metodika nízkoprahových kursů pro cizince.
In – Báze
•

realizátor: Berkat, o.s., partner - Centrum pro otázky migrace

Podporovány jsou aktivity multikulturního centra sdružení Berkat v Praze. COM jako partner
zajišťuje právní a sociální poradenství, vzdělávací kurzy, ženské skupiny a další aktivity
směřující ke zvýšení kvalifikačních předpokladů pro zaměstnávání cizinců a jejich celkové
integrace do české společnosti.
Sociální práce se znevýhodněnými cizinci
•

realizátor: Organizace pro pomoc uprchlíkům

Projekt je zaměřen na cizince s jakýmkoliv druhem legálního pobytu, kteří žijí alespoň půl
roku v hlavním městě Praze. V rámci projektu OPU nabízí sociální a právní poradenství,
bezplatný přístup na internet v pražské kanceláři OPU, bezplatné pořádání víkendových kurzů
práce na PC a pracovního minima; dále je vybraným zájemcům nabízena možnost
financování kurzů českého jazyka a autoškoly.
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PROKVA (profesionalizace a kvalita)
•

realizátor: Centrum pro integraci cizinců

Hlavním cílem projektu je naplnění požadavků na kvalitu sociálních služeb dle nového
Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a příprava na úspěšné absolvování procesu
inspekce sociálních služeb. V projektu má být proto vypracován a využit sebehodnotící
dotazník zaměřený na analýzu vzdělávacích potřeb zaměstnanců, zjištění mezer v naplňování
Standardů a tudíž i dopracování problematických oblastí k jejich naplnění. V CIC také
v rámci tohoto projektu proběhne audit sociálních služeb. Na tyto aktivity navážou další
činnosti jako je celkové podchycení vnitřních procesů v CIC, činnosti CIC a její evaluace a
také zajištění odborného vzdělávání jednotlivých pracovníků.
Kvalita pro Prahu 2005
•

Realizátor: Poradna pro integraci

Cílem projektu je podpora zavedení standardů kvality sociálních služeb v PPI Praha.
V průběhu realizace tohoto projektu získá PPI účinné nástroje k posílení a stabilizaci vnitřních
mechanismů vedení organizace a kontroly realizace svých základních činností. Díky
komplexnímu zavedení standardů kvality sociálních služeb, rozšířených o výměnu nejlepší
praxe v oblasti integrace, budou zkvalitněny přímo samotné služby poskytované klientům
PPI. Během realizace projektu budou vypracovány a realizovány individuální plány
profesionálního rozvoje jednotlivých pracovníků PPI a budou prosazovány nové modely
přístupu a postupu k řešení problémů integrace cizinců a azylantů.
Rozvoj Konzorcia nevládních organizací pracujících s uprchlíky, vzdělávání pracovníků
členských organizací a zvyšování kvality jimi poskytovaných služeb
•

Realizátor: Konzorcium nevládních organizací pracujících s uprchlíky v ČR

V rámci projektu dojde k utužení organizační struktury Konzorcia nevládních organizací
pracujících s uprchlíky tak, aby byla posílena jeho role organizace, která je platformou pro
výměnu odborných zkušeností a která je partnerem pro státní instituce při vytváření
koncepčních materiálů a právních norem upravujících oblast migrace. K dalšímu prohloubení
spolupráce členských organizací dále dojde v oblasti vzdělávání pracovníků, kde bude
proveden plošný screening vzdělávacích potřeb v tomto výseku neziskové sféry, na jehož
základě bude vypracován a realizován vzdělávací plán. Další oblastí prohloubené spolupráce
členských organizací bude koordinované zavádění standardů kvality.
Poradenské a informační centrum pro mladé migranty
•

Realizátor: META - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Hlavní náplní projektu je vznik a fungování Poradenského a informačního centra pro mladé
migranty (PIC), v jehož rámci bude k dispozici kvalifikované sociální poradenství
orientované na vzdělávací a následně pracovní možnosti v ČR s ohledem na specifika potřeb
cílové skupiny. Součástí služby bude přístup k průběžně aktualizované databázi vzdělávacích
a rekvalifikačních možností, kterou budou klienti moci využívat sami nebo s asistencí
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pracovníků či dobrovolníků centra. Klientům bude nabídnuta podpora při řešení jejich
osobních problémů (rodinných, studijních, pobytových) a zprostředkování kontaktů s dalšími
nevládními a státními institucemi.
BUĎTE "IN" PŘI INTEGRACI!
•

Realizátor: Evropská kontaktní skupina v České republice

Cílem projektu je zkvalitnění sociálních služeb migrantům a etnickým menšinám při jejich
integraci na pracovní trh prostřednictvím inovativního vzdělávacího cyklu pro poskytovatele
těchto služeb. Cílovou skupinou projektu je 36 pracovníků NNO a veřejné správy (pražské
NNO poskytující soc. služby migrantům a menšinám, odbory sociální prevence městských
částí, sekretariát pro oblast národnostních menšin MHMP, poradci pro menšiny při městských
částech). Vzdělávání bude zaměřeno na osvojení klíčových dovedností pro naplňování
standardů kvality sociálních služeb. Půjde o genderovou a interkulturní senzitivitu,
problematiku etnocentrismu a odbourávání stereotypů u sociálních pracovníků, odlišné
integrační modely a možnost jejich propojení, metody komunitního plánování při integraci,
příklady dobré praxe.
Zvýšení šancí migrantů při vstupu na trh práce
•

Realizátor: Centrum pro otázky migrace

Projekt je zaměřen na rozšíření poskytovaného kvalifikovaného poradenství cizincům o oblast
poradenství souvisejícího se zaměstnáváním, s cílem usnadnit migrantům jejich vstup na trh
práce. Stávající zaměstnanci budou proškoleni a odborně vedeni tak, aby mohli poskytovat
následující poradenství: orientace klienta v závislosti na typu jeho pobytu a kvalifikace o
možnosti získání práce, instruktáž při sestavování profesního životopisu a motivačního
dopisu, vyplňování patřičných formulářů, asistence při vyhledávání práce, komunikace s
potencionálními zaměstnavateli, úřady a institucemi, které se zaměstnáváním cizinců
zabývají. Součástí PR strategie tohoto projektu bude také snaha o rozvoj dobrých vztahů mezi
zaměstnanci a potencionálními zaměstnanci, mezi úřady a klienty, zaměstnavateli a úřady.

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Individuální podpora zaměstnávání cizinců v ČR
•

realizátor: Centrum pro integraci cizinců

Projekt je určen cizincům s uděleným azylem nebo trvalým pobytem v ČR. Bude se jednat
o cca 20 klientů CIC. Společným cílem klienta a CIC bude nalezení odpovídajícího
pracovního místa na českém trhu práce za využití nově vytvořených nástrojů (jazyková
diagnostika úrovně českého jazyka, skills audit pro cizince) a možnosti absolvovat kurz
českého jazyka a vybraný kvalifikační kurz.
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Maják
•

realizátor: SOZE

Projekt má za cíl poskytovat komplexní asistenční služby cizincům a azylantům žijícím
v Olomouckém kraji při vstupu na trh práce. Cílem projektu je vyrovnání příležitostí
v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění cizinců
s trvalým pobytem a azylantů z třetích zemí, kteří žijí na území Ol. kraje a kteří jsou
v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadů práce v tomto regionu (kurzy Čj, kurzy PC, Kurzy
pracovní integrace, Motivační kurzy, individuální poradenství atd.).
Mobilní služby pro imigranty
•

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Primárním záměrem projektu je poskytování sociálního a sociálně právního poradenství
imigrantům v krajích nepokrytých činností specializovaných organizací zabývajících se
právní a sociální pomocí imigrantům. Sekundárním záměrem projektu je představení
Koncepce integrace cizinců MPSV a specifických programů EU cílové skupině a také co
nejširší odborné a neodborné veřejnosti s cílem umožnit využití všech mechanismů, programů
a projektů pro integraci cizinců na místní úrovni. Terciálním záměrem projektu je zapojení
místní veřejnosti do procesu integrace cizinců s cílem nabídnout po skončení projektu právní
a sociální pomoc prostřednictvím organizací nebo osob žijících v místě pobytu cílové
skupiny.
Zvyšování profesionality a inkluze služeb pro cizince v sociální krizi do komunity
•

Multikulturní centrum – České Budějovice

Cílem je profesionalizace a posílení kapacity a kvality služeb Multikulturního centra a to
zaměstnáním a proškolením 3 profesionálních pracovníků, což umožní rozšířit nabídku a
dostupnost informací z oblasti právní, ochrany lidských práv a trhu práce, poradenství v
oblasti pracovněprávních vztahů a výuky českého jazyka pro minimálně 70 cizinců.
Czechkid - multikulturalita očima dětí
•

Univerzita Karlova v Praze

(1) Kurzy akreditovaného programu Multikulturní výchova aneb Učíme multikulturně pro
pedagogické pracovníky, učitele, výchovné poradce a školní psychology z pilotních škol ze
Středních Čech. Kurzy budou zaměřeny na teoretickou průpravu učitelů nutnou k
implementaci multikulturní výchovy tak, jak byla nadefinována MŠMT, tedy jako průřezové
vzdělávací téma. Teoretická průprava bude doplněna o předání konkrétních metod
využitelných pro multikulturní výchovu (MKV) ve školách. (2) Jednou ze zcela nových
metod práce v oblasti multikulturní výchovy je webová aplikace ("Czechkid") s informacemi
a interaktivními prvky sloužící k zvýšení informovanosti o multikulturních skupinách na
území ČR s možností interaktivních odpovědí na základní otázky vztahů těchto skupin mezi
sebou či vůči většinové společnosti. Kromě nástroje Czechkid budou v elektronické podobě
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dostupné i další pedagogické materiály zahrnující základní metodiky a pracovní listy pro
MKV na školách.

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL V ČR
Work in Czech - Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců
dlouhodobě žijících v České republice
•

realizátor: Rozvojové partnerství Hedera - příjemce - SOZE, partneři - CIC OPU,
AUČR, MLP, Genderové informační centrum NORA, MPSV - Odbor migrace a
integrace cizinců, MŠMT, ÚP Brno venkov, ÚP Brno město, MU - CJV

Cílem projektu je navrhnout a pilotně odzkoušet Koncepci systémové podpory pracovního
uplatněné cizinců. Tato koncepce bude obsahovat následující části, s jejichž využitím by mělo
dojít ke zvýšení šancí cílové skupiny na trhu práce: individuální sociální práce s cílovou
skupinou, sada integračních kurzů (kurz pracovní integrace, kurz PC, motivační kurz) a kurzů
českého jazyka. Pro jednotlivé části koncepce budou vyvinuty příslušné učební a metodické
materiály, které mají za cíl zajištění jednotného standardu poskytovaných služeb a rovněž
i udržitelnost navržené koncepce do budoucna.
Work in Prague - Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců
dlouhodobě žijících v Praze
•

realizátor: Rozvojové partnerství Helix - příjemce - OPU, partneři - CIC, Slovo 21,
Hospodářská komora, SOZE, MPSV - Odbor migrace a integrace cizinců

Koncepce vytvořená ve Work in Czech bude po úpravě reflektující velkoměstské prostředí
Prahy odzkušována i v rámci projektu Work in Prague.

SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Podpora sociální integrace azylantů a cizinců v Královéhradeckém kraji
•

realizátor: Diecézní charita Hradec Králové

Projekt je zaměřen na sociální integraci cizinců a azylantů na území Královéhradeckého kraje.
Cílem je zamezit sociálnímu vyloučení a přispět k vytvoření lepších podmínek pro
uplatnitelnost na trhu práce prostřednictvím specializovaného právního a sociálního
poradenství, kurzů českého jazyka, kurzů základů práce na PC a volnočasových aktivit.
Celsuz (Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné)
•

realizátor: Diecézní charita Brno

Projekt je zaměřen na skupiny obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí, tj. na dlouhodobě
nezaměstnané, matky s dětmi, seniory, sociálně slabé, azylanty a cizince, a komplexně
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pomáhá cílové skupině v přístupu na trh práce a ke vzdělání, do této pomoci jsou zapojeni
zaměstnavatelé, úřady práce a další. V rámci projektu je podpořena činnost poradny pro
migranty a uprchlíky při DCH Brno. V roce 2006 vznikne sociálně-právní poradna, Icentrum (Informační centrum o sociálních službách na Moravě), multikulturní centrum,
středisko vzdělávání - zlepší přístup cizinců na trh práce prostřednictvím kurzů práce na PC
(+ přístup na internet), kurzů ČJ pro cizince. Na projektu se podílejí terénní pracovníci, kteří
kontaktují potencionální uživatele služeb.
Podpora integrace azylantů a cizinců s trvalým pobytem se zaměřením na trh práce
v Jihomoravském kraji
•

realizátor: OPU - kancelář v Brně; partnery projektu jsou Oblastní ředitelství služby
cizinecké a pohraniční policie, Personální agentura DaV Brno a Evangelická akademie
- Vyšší odborná škola sociálně právní

Poradenské a konzultační centrum je určeno uznaným azylantům a osobám s povoleným
trvalým (eventuelně dlouhodobým) pobytem v ČR. OPU Brno klientům nabízí zejména
sociální a právní poradenství, přípravné a motivační kurzy na zaměstnání, kurzy práce na
počítači (internet), pomoc při vyhledávání konkrétního zaměstnání a jednání se
zaměstnavatelem, kontakty s pracovními agenturami.

DALŠÍ ZAHRANIČNÍ ZDROJE
Monitoring projevů rasismu a xenofobie v České republice – RAXEN
•
•
•

realizátor: Centrum pro integraci cizinců
partneři projektu: Člověk v tísni (jako koordinátor, Tolerance a občanská společnost,
Bejt Praha a Fakulta filosofická Západočeské university
projekt podpořený Monitorovacím centrem rasismu a xenofobie Evropské unie
(European Union Monitoring Centre On Racism And Xenophobia, EUMC)

V tomto projektu je CIC odpovědné za monitoring rasismu a xenofobie na poli vzdělávání,
trhu práce, bydlení, v médiích, v kulturní oblasti a v právním systému se zvláštním zřetelem
na migranty.

BLOKOVÝ GRANT: FOND PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
„ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V KOMUNITÁCH PROSTŘEDNICTVÍM AKTIVIT A
SLUŽEB NEVLÁDNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ“ Z FINANČNÍCH
MECHANISMŮ EHP/NORSKA
Středisko multikulturního vzdělávání
•

realizátor: Středisko křesťanské pomoci Jihlava

Cílem projektu je rozšířit nabídku služeb využívaných zástupci minorit ve smyslu jejich
integrace do společnosti v Jihlavě a současně zlepšit informovanost veřejnosti o romské a
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cizineckých komunitách v Jihlavě. V rámci projektu bude zřízeno speciální Centrum
multikulturního vzdělání. V rámci projektu bude realizována výuka ČJ pro 7 cizinců nebo
Romů a 4 multikulturní večery s aktivní účastí menšin a cizinců
Mobilní poradna pro cizince
•

realizátor: Most pro lidská práva

Cílem projektu je realizovat poradenství pro cílovou skupinu cizinců v Pardubickém a
Královéhradeckém kraji, jedná se zejména o komunitu Vietnamců a Ukrajinců. Stávající
služby budou rozšířeny o výjezdy za členy komunit do místa jejich bydliště v obou krajích.
Poradenství se bude týkat práv a povinností cizinců v ČR, sociálních a právních otázek a
zaměstnanosti. Mimo jiné proběhnou 4 semináře o účetnictví pro vietnamské podnikatele.
Dobrý den, sousede!
•

realizátor: Most pro lidská práva

Hlavním obsahem je „zprostředkované seznámení“ nových nebo stávajících sousedů, které
bude moderované pracovníky realizátory. Projekt zahrne 60 rodin cizinců v Pardubickém a
Královéhradeckém kraji. Každá rodina navštíví 20 svých českých rodin (očekává se, že
z projektu bude benefitovat 1200 rodin Čechů).
Slova nejsou důležitá – Words are not important
•

realizátor: Rodičovské centrum Chaloupka o.s.

Projekt je zaměřen na integraci rodin cizinců do regionálních komunit mateřských center.
Cílem projektu je připravit komunity mateřských center a otevřít je příchodu cizinců, dále
zvýšit povědomí cizí kultuře a zprostředkovat interakce mezi Čechy a cizinci v rámci aktivit
mateřských center. Předpokládá se účast 65 matek-cizinek a 80 dětí a dále účast 400 českých
maminek a jejich 600 dětí ve 3 mateřských centrech.
Centrum Welcome
•

realizátor: Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek

Záměrem projektu je přispět ke zlepšení multikulturních vzathů v lokalitě sídliště městské
části Prahy 14, kde žije větší procento cizinců a zároveň je zde 60 integračních bytů pro
cizince. V rámci multikulturního centra Welcome bude nabízeno doučování češtiny a dalších
předmětů, dále volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti předškolního a školního věku a
jejich rodiče.
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