
Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 823 ze dne 17. 4. 2018

Programy podpory aktivit integrace se cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2018
Program č. 2 - Publikační činnost, související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČ Název projektu/ Anotace
Celkové 

náklady v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

4001
Charita Česká 

republika
70100969

Krizové situace u vietnamských a mongolských občanů v ČR - vytvoření populárně naučné publikace pro 
odbornou i laickou veřejnost poskytující informace ohledně kulturních a společenských specifik osob 
vietnamského a mongolského původu žijících v ČR, které ovlivňují chování a komunikaci těchto osob nejen v 
úředním styku, ale i v běžné komunikaci. Obsah: - vytvoření a tisk publikace; prezentace publikace s krátkou 
přednáškou pro zájemce z řad institucí a neziskových organizací působících v hl. m. Praha; rozeslání informací o 
publikaci poštou vybraným institucím. Cíle: zvýšit informovanost o Vietnamcích a Mongolech žijících v ČR u 
odborné i laické veřejnosti, podpora interkulturního dialogu a budování vzájemného porozumění mezi 
majoritou a cizinci vietnamského a mongolského původu.
Náklady na: odborné konzultace textu; korektura textu; grafické zpracování a tisk publikace; tisk PR materiálů; 
poštovné.

111 450 Kč 61 450 Kč 50 000 Kč

Nepodpořena položka 
občerstvení při veřejné 
prezentaci.

4002

Informační 
centrum 
Kavkaz - 

Východní 
Evropa

69347930

Vydání přílohy časopisu „ORER“, který je věnován mnohonárodní kultuře Prahy a arménsko-českým 
vztahům - vydání přílohy k časopisu „ORER“, která bude arménským čtenářům přibližovat společenský a 
kulturní život hl. m. Praha. Obsah: vytvoření přílohy časopisu ORER - články v češtině a arménštině; články v 
češtině: zaměření na působení a integraci Arménu žijících v Praze a kulturní aktivity pražských Arménů; články v 
arménštině - představení českých tradic i kultur dalších etnik žijících v Praze; rozhovory s významnými osobami 
české kultury a politiky. Cíle: seznámit majoritní společnost a veřejnost se životem arménské menšiny v Praze, s 
jejich kulturním a filozofickým pohledem na soužití menšin v Praze; podpořit integraci Arménů do české 
společnosti.
Náklady na: tisk; kancelářské potřeby; honoráře; poštovné, telefon.

46 000 Kč 32 000 Kč 20 000 Kč

4003 Paddy z.s. 03381820

Povídky z říše draků a víl - vytvoření audionahrávek známých vietnamských povídek vyprávěné profesionály z 
prostředí divadla a dabingu vydané na CD včetně bookletu s informacemi o Vietnamu a vietnamštině, o 
realizačním týmu, včetně stručné informace o účinkujících hercích. Obsah: vytvoření audiopublikace se 
známými vietnamskými pohádkami vyprávěnými v češtině; vytvoření bookletu s informacemi a zajímavostmi z 
vietnamské kultury; distribuce CD mezi vietnamskými organizacemi, ve školských zařízeních a veřejnosti. Cíle: 
zvýšit informovanost majoritní společnosti o vietnamské kultuře; podpora seznámení s vietnamskou kulturou i 
u mladších generací Vietnamců; podpora přátelského soužití mezi většinovou společností a cizinci 
vietnamského původu.
Náklady na: výroba CD s bookletem (lis, potisk, booklet, grafika, korekce, audio mix).

157 415 Kč 110 000 Kč 80 000 Kč



Program č. 2 - Publikační činnost, související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČ Název projektu/ Anotace
Celkové 

náklady v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

4004
Spolek 
Zaedno

26606071

Výukový materiál zaměřený na podporu integrace dětí cizinců na území Prahy - vydání výukového materiálu 
(publikace) v tištěné i elektronické podobě, zaměřeného na podporu integrace dětí nově přicházejících cizinců a 
jejich seznámení s českými reáliemi a reáliemi našeho hlavního města. Obsah: vydání výukového materiálu; 
propagace a distribuce materiálu do pražských škol; vyhodnocení dopadu a plnění cílů projektu pomocí ankety 
vyplňované zúčastněnými pedagogy. Cíle: podpora integrace dětí nově přicházejících cizinců na území hl. m. 
Prahy; podpora vzdělávání v oblasti prevence rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu a intolerance na ZŠ 
na území hl. m. Prahy; popularizace multikulturalismu a větší tolerance k odlišnému u široké veřejnosti; 
zlepšení sociálního klimatu v pražských školách.
Náklady na: kancelářské potřeby; ostatní materiál (výtvarné potřeby, papíry - pro tvorbu ilustrací); tisk; 
honoráře; telekomunikace; ostatní služby (účetnictví); ostatní osobní náklady (redaktor, grafik/DTP, korektor).

221 448 Kč 150 000 Kč 125 000 Kč

4005
Východoevro
pský klub, z.s.

05371325

Vydávání časopisu NaVýchod - časopis zaměřený tematicky na postsovětský prostor a poskytující přehled o 
sociální a kulturní situaci v zemích východní Evropy (články zaměřené na kulturu, historii apod.). Obsah: 
vydávání časopisu. Cíle: eliminace stereotypů o národnostních menšinách a cizincích v ČR; podpora společného 
mezikulturního dialogu.
Náklady na: odměna za články, překlad, redaktorskou práci, propagaci, grafiku; tisk barevný digitální; 
fotobanka

384 000 Kč 340 000 Kč 60 000 Kč

920 313 Kč 693 450 Kč 335 000 KčCelkem


