
Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 766 ze dne 29. 4. 2019
Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3008
Agency for Migration 

and Adaptation 
AMIGA

22852221

Dobrovolníci s přízvukem IV: pomáháme seniorům a budujeme občanskou společnost - integrace migrantů do 
české společnosti prostřednictvím jejich zapojení do dobrovolnické činnosti a podpory jejich aktivního občanství. 
Cílem je zapojit aktivní migranty do budování občanské společnosti skrze dobrovolnickou službu, přičemž bude 
navazovat na dobrou praxi spolupráce s centry pro seniory, kde dobrovolníci realizují aktivizační služby. V těchto 
centrech se budou realizovat terénní služby, kulturní, rukodělné a kulinářské workshopy. Zároveň se budou 
dobrovolníci-migranti účastnit komunitních akcí městských částí či NNO a aktivit zaměřených na podporu zdraví a 
psychologické adaptace v novém prostředí včetně mentoringu. Přínosem projektu je zlepšování jazykových 
kompetencí migrantů, vytváření sociálních vazeb, zapojování do budování občanské společnosti. Veřejná 
prospěšnost: rozšíření aktivizačních služeb v organizacích pro seniory, zlepšování povědomí o veřejně prospěšných 
činnostech migrantů.
Náklady na materiální výdaje (kancelářské potřeby, materiály pro rukodělné workshopy, suroviny pro multikulturní 
vaření), ostatní služby (tiskové, překladatelské a kopírovací služby, telefon, internet, doména, nájmy a provoz  
prostoru, grafická úprava a design webu, nájem místnosti pro workshop, účetní), ostatní osobní náklady 
(koordinátor projektu - DPP, koordinátor dobrovolníků - DPP, mentor dobrovolníků - DPP, lektoři - DPP, 
koordinátor osvěty  - DPP - moderace a vedení webu, Facebook atd.).

274 880 Kč 186 700 Kč 50 000 Kč

3009
ALLIANCE-BENIN EN 

REPUBLIQUE 
TCHEQUE

22856561

Prezentace beninské a africké kultury v hl. m. Praze - akce zaměřené na přiblížení a pochopení kultury a tradic 
„černé Afriky“ české veřejnosti s ohledem na rostoucí zájem o africký kontinent a počet multikulturálních vztahů a 
rodin v České republice: 1) DEN BENINU / JAK CHUTNÁ BENIN - společenský kulturní den i večer s gastronomickým 
a uměleckým programem. 2) VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO RODINY - zimní setkání africko-českých rodin v Praze 
zaměřené na přiblížení atmosféry Vánoc v Africe. Součástí akce bude společný zpěv tradičních vánočních písní a 
výtvarné dílny pro děti i dospělé zaměřené na lidovou řemeslnou tvorbu.
Náklady na akci Den Beninu / Jak chutná Benin - nápoje a ochutnávka afrických specialit, pronájem místa akce, 
stanů a inventáře vč. cateringu, pronájem repro, výstava umělecké tvorby, vystoupení beninských hudebních 
souborů, vystoupení afrických tanečních souborů, ubytování pro zahraniční umělce, propagace, letáky, drobné 
dárky do soutěží, různé, náklady na akci Vánoční posezení pro rodiny - nápoje, speciality africké kuchyně podávané 
o Vánocích, pronájem sálu, umělecký ateliér, dárky z africké lidové tvorby pro české děti.

832 000 Kč 654 000 Kč 70 000 Kč

3010
Centrum 

demokratického 
vzdělávání, z. ú.

05164079

Poznejme se II - projekt se zaměřuje na eliminaci významných bariér integrace - neznalost českého jazyka a 
problémy při zaměstnávání. Projekt nabídne cizincům kurzy českého jazyka pro dospělé (kurzy pokročilé) a pro děti 
od 3 do 6 let. Součástí projektu je i konference zaměřená na zaměstnávání migrantů s cílem přispět k lepší integraci 
migrantů na trh práce, protože firmy budou mít ucelené informace o svých povinnostech a sníží se riziko 
nelegálního zaměstnávání. Sami cizinci na konferenci vystoupí, aby seznámili zaměstnavatele se specifiky svých 
kultur, které mohou mít vliv na úspěšnou integraci v zaměstnání a stanou se tak aktivními lektory, kteří se nejen v 
ČR učí novému, ale zároveň mohou nabídnout i své znalosti, což bude působit pozitivně na jejich sebevědomí i 
zaměstnavatele. Realizací společných výletů pro rodiny s dětmi z řad majority i migrantů chce projekt vytvořit 
prostředí pro setkávání rodin z řad migrantů i místních, aby si mohly vytvořit osobní vazby a poznat se, což přispěje 
k integraci a bude prevencí rasismu.
Náklady na nemateriální náklady (tisk materiálů, nájemné - učebna), osobní náklady (koordinátor projektu, lektoři).

117 950 Kč 82 450 Kč 40 000 Kč

Nepodpořeny náklady na výlety, vstupné na 
výletech, náklady na konferenci (prostor pro 
konferenci, vystupující na konferenci, moderátor)



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3011
Centrum pro 

integraci cizinců, 
o.p.s.

26631997

Ateliér talentů - primárním cílem projektu je podpořit nadané migranty z Prahy k tomu, aby tento talent dál 
rozvíjeli, dokázali jej uplatnit v novém prostředí, nabízeli jej samostatně veřejnosti. Sekundárním cílem projektu je 
skrze přímé realizace talentovaných migrantů posílit jejich pozitivní společenský přínos a tím i ovlivnit veřejné 
mínění. Cíle projekt chce dosáhnout prostřednictvím aktivit zahrnujících propagaci, výběr účastníků, koučování, 
sestavení a naplňování individuálních plánů rozvoje, vytvoření portfolií a jejich zveřejnění na dobrekonce.cz, 
představení profilů formou „veletrhu talentů online", vyhodnocení s účastníky. Součástí projektu i skupinové 
semináře a workshopy (základy marketingu a digitálního marketingu, budování vlastní značky „brandu“, schopnost 
organizovat veřejné události, znalost povinností týkající se vstupu na trh práce, základů podnikání) otevřené i 
zájemcům mimo přímé účastníky projektu.
Náklady na koordinátora koučů (fakturace, DPP), oborné konzultace koučů (fakturace, DPP), odborné skupinové 
semináře, pronájem ateliérů, pronájem prostorů na semináře, učebny , konzultační místnost, správu serveru 
(virtuální atelier), přímou podporu, ekonomické služby, PR pracovníka (fakturace, DPP).

386 840 Kč 266 000 Kč 80 000 Kč

3012
Centrum pro 

integraci cizinců, 
o.p.s.

26631997

Být vidět - podpora propagace aktivit integrace cizinců formou kampaně, veřejnou prezentací a online inovacemi - 
cílem projektu je zviditelnit aktivity integrace cizinců co nejvíce dostupnou a atraktivní formou, jak pro cílovou 
skupinu cizinců, tak i pro členy majority, aby chápali význam a funkci těchto aktivit pro společnost. Cílem je 
zasáhnout co největší počet lidí především online (web, sociální sítě) a přiblížit jim aktivity integrace přístupnou a 
srozumitelnou formou. Protože se většina aktivit CIC koncetruje do Prahy, kde je vysoké zastoupení cizinců, budou 
aktivity tohoto projektu cílit především na Pražany nehledě na jejich původ. Aktivity projektu jsou 1) Veřejná 
kampaň na podporu integrace cizinců; 2) Internetový/online marketing aktivit CIC; 3) Úprava webů CIC; 4) Nová 
databáze kontaktů pro rozesílání hromadných emailů zájemcům o aktivity integrace.
IT vývojář webů/programátor, odborník na online marketing, fotograf/grafik, osobnosti kampaně, platby za 
propagaci na sociálních sítích, platby za prezentace na veřejných akcích, správa webů, hosting, telefony, internet.

263 000 Kč 178 000 Kč 0 Kč

Kampaň "Tváře integrace" zřejmě mířená na širokou 
veřejnost zní velmi podobně několika kampaním, 
které již proběhly v minulosti. Žadost nijak tuto 
skutečnost nereflektuje, nevyjasňuje potřebnost 
této kampaně a jeji odlišnost od předchozích, 
nepopisuje dostatečně detailně průběh a relizaci. S 
výjimkou první aktivity (veřejná kampaň), u které 
není jasná efektivita, ostatní aktivity projektu (2-4) 
mají primární účel propagaci jiných, běžných aktivit 
žadatele, ne přímé aktivity zaměřené na integraci 
cizinců.



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3013
Centrum pro 

integraci cizinců, 
o.p.s.

26631997

Nová půda 2019 - komplexní program pro vzdělávání i představení cizinců pražské veřejnosti - projekt představuje 
komplex vzdělávacích aktivit v oblasti češtiny pro cizince, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
informačního servisu pro cizince, otevřených klubů a aktivit podporujících setkávání a komunikaci cizinců s 
veřejností a českou majoritou. Aktivity jsou realizovány Centrem pro integraci cizinců, o.p.s. v prostorách 
vzdělávacího centra CIC Nová půda, Karlínské nám. 7, Praha 8. Cílem projektu je podpora začlenění cizinců do 
většinové společnosti výukou českého jazyka a českých reálií, posílením a rozvojem komunikačních schopností k 
lepšímu porozumění a bezkonfliktnímu soužití s ostatními obyvateli Prahy a usnadněním orientace v právním, 
hodnotovém a kulturním systému ČR.
Náklady na nízkoprahové lekce češtiny, otevřené lekce gramatiky, otevřené lekce fonetiky, kurzy sociokulturní 
orientace, letní intenzivní kurz pro děti ZŠ, letní kurz pro předškolní a nepíšící děti, dětský klub, kurzy lektorských 
dovedností - výuka, kurzy lektorských dovedností - příprava, proškolení dobrovolníků pro potřeby doučování, 
moderátora akce Česky bez ostychu, organizátora akce Česky bez ostychu, materiál pro výuku, dětský kurz, dětský 
klub, klub CIC, tiskový materiál, administrativního pracovníka, koordinátora kurzů (DPP/fakturace), nájem učeben 
„Nová půda“ (výukový prostor), nájem zázemí (poradny a konzultační místnosti).

578 060 Kč 401 850 Kč 120 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3014
Charita Česká 

republika
70100969

Asistenční infolinka v mongolském, vietnamském a ukrajinském jazyce - projekt zaměřený  na integraci cizinců ze 
třetích zemí legálně pobývajících na území ČR (z toho minimálně 40 % na území hl. m. Prahy), kteří hovoří 
vietnamštinou, mongolštinou a ukrajinštinou, prostřednictvím tlumočení a poskytování informací telefonicky a 
přes internet. Koneční příjemci projektu využijí službu linky při řešení problémů s pobytem a s orientací v českém 
socio-kulturním a právním prostředí. Služba tlumočení bude využívána zejména během kontaktu cílové skupiny s 
institucemi (nemocnice, školy, úřady ap.), případně při dalších kontaktech občanského charakteru (pronajímatelé 
bytů, zaměstnavatelé ap.). Tři pracoviště operátorů linky poskytují informace, tlumočnické a překladatelské služby 
zaměřené na problematiku pobytu, zaměstnání, bydlení, zdravotnictví, sociálního zabezpečení a vzdělávání. Dále 
poskytují cizincům odkazy na další služby či instituce, které jsou věcně příslušné k řešení daného problému. 
Přispívá k interkulturní otevřenosti institucí.
Náklady na interkulturní pracovníky (DPP) - pouze 40% nákladů, telefonní poplatky za chod infolinky - pouze 40% 
nákladů, poštovné k rozesílání informací o službě - pouze 40% nákladů, metodické a supervizní řízení projektu 
(subdodavatelské smlouvy) - pouze 40% nákladů, vzdělávání interkulturních pracovníků - pouze 40% nákladů.

1 836 600 Kč 390 080 Kč 200 000 Kč

3015 In IUSTITIA, o.p.s. 26569655

Bezpečně v novém domově Praze 2019 - Projekt navazuje na některé aktivity realizované v roce 2018, přičemž jeho 
cíl je nadále zvýšit informovanost a právní povědomí cizinců a cizinek ohrožených násilím z nenávisti a žijících na 
území Prahy, posílit jejich integrační potenciál, předejít sociální exkluzi a izolaci a snížit ohrožení radikalizací. 
Projekt také posílí kompetence pracovníků a pracovnic pracujících s cizinci a cizinkami (NNO, veřejná správa) 
ohroženými násilí z nenávisti. V rámci projektu bude vytištěn a distribuován informační materiál pro cizince a 
cizinky v několika jazykových mutacích, realizován 1 workshop pro cizince a cizinky, 1 workshop pro osoby, 
pracující s cizinci a cizinkami (NNO, veřejná správa), 1 workshop pro širokou veřejnost na téma bystander efektu. V 
rámci projektu bude v terénu pracováno se 100 osobami a vyškoleno cca 60 osob.
Náklady na komunitní pracovníky (DPP), lektory workshopů (DPP), tisk informačních materiálů, tisk ilustrovaných 
materiálů, nájem na workshopy, grafické práce, drobný materiál (papíry, tisky, materiály pro workshopy a práci v 
terénu).

278 300 Kč 187 000 Kč 40 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3016 InBáze, z. s. 26548216

Interkulturní festival RefuFest 2019 - 14. ročník interkulturního festivalu RefuFest pravděpodobně opět v 
prostorech Kampusu Hybernská na Praze 1. Festival se v nadcházejícím roce uskuteční opět jako dvoudenní. Jako 
vždy se bude skládat z hudebních představení, tanečních workshopů, divadel, představení kultur migrantů žijících v 
ČR (cca 25 komunit), diskuzí, výstav atd. Většina lektorů pochází z řad migrantů, ti tvoří také více než 60% 
dobrovolníků festivalu a členů organizátorského týmu. Návštěvnost RefuFestu v Praze je vysoká, podle našich 
odhadů se loňského ročníku zúčastnilo okolo 4 000 osob a více než 280 000 osob bylo osloveno prostřednictvím 
propagace v médiích a zejména pak na sociálních sítí. Cílem festivalu je umožnit migrantům prezentovat svoji 
kulturu veřejnosti a tím otevírat vzájemný přátelský dialog.
Náklady na dva produkční festivalu RefuFest (fakturace, DPP), PR manažera festivalu (OSVČ - DPP, fakturace), 
koordinátora dobrovolníků - DPP, lektory workshopů a diskuzí (DPP, fakturace), moderátora - DPP, stage manažera 
- DPP, technika festivalu - DPP, zdravotníka - DPP, pronájem WC, pronájem prostor na festival vč. zázemí, 
pronájem podia, zajištění osvětlení a ozvučení, pronájem lavic a stolů, pronájem stanů, výtvarné potřeby a 
dekorace, ostatní drobný materiál, hygienické prostředky na festival, vystupující, tvorba a tisk letáků, plakátů a 
banerů, propagace v médiích, tvorba dokumentace.

666 222 Kč 192 500 Kč 150 000 Kč

3017 InBáze, z. s. 26548216

Komunitní aktivity a stolování 2019 - Projekt čerpá z více jak 10 leté zkušenosti žadatele s prací s migranty a jejich 
rodinami skrze programy zaměřenými na vzájemné porozumění, respekt a podporu integrace. Očekáváno zapojení 
min 80 účastníků cílové skupiny do aktivit projektu. V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: 1) 
Multikulturní skupiny KRUHY - skupinová setkání 3 klubů 1x týdně po dobu 10 měsíců (realizováno placenými 
lektory) - 3 skupiny, celkem zapojeno min 40 účastníků, 2) Šicí dílna (realizováno odbornými lektory) - celkem 7 
setkání pro 5 účastníků, 3) Komunitní stolování (vede lektor migrantského původu), celkem 10 setkání, zapojeno 
min. 35 účastníků.
Náklady na lektora komunitního stolování - DPP, tlumočení - DPP, spotřební materiál na realizaci workshopů, 
suroviny pro realizaci komunitního stolování, kurz šití, vstupné na kulturní, poznávací, vzdělávací akce.

212 780 Kč 61 500 Kč 30 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3018 InBáze, z. s. 26548216

Komunitní volnočasové, vzdělávací a výukové aktivity  pro děti a mládež InBáze 2019 - hlavním cílem projektu jsou 
podpora realizace volnočasových aktivit pro děti a mládež s OMJ a jejich kamarády z majoritní společnosti 
zaměřených na podporu vzájemného přátelského soužití a za pomoci vzdělávacích a výukových programů 
prevence xenofobního jednání. Klíčová je i podpora dobrovolníků zapojujících se do klíčových aktivit projektu:
1) Volnočasové aktivity pro děti a mládež
2) Vzdělávací a výukové programy pro děti a mládež
3) Dobrovolnictví
V rámci volnočasových aktivit jsou děti a mládež pozitivně motivováni ke komunikaci v českém jazyce a sdílení 
českého socio-kulturního prostředí. Aktivity probíhají za podpory a účasti dobrovolníků, kteří jsou částečně i z řad 
cílové skupiny - migranti a občané ČR migrantského původu.
Náklady na administrativního asistenta projektu - DPP, koordinátora volnočasových aktivit pro děti - DPP, 
koordinátora výukových a vzdělávacích programů - DPP, lektory aktivit projektu, zdravotníka - DPP, odborného 
garant vzdělávacích a výukových programů - DPP, výtvarný a drobný spotřební materiál, cestovné a ubytování na 
víkendové pobyty a pobytový tábor, stravování na pobytovém táboru a víkendových pobytech, pojištění na 
víkendové pobyty a tábory; vstupné na kulturní, poznávací, vzdělávací akce, kurz první pomoci, supervize 
dobrovolníků.

1 577 362 Kč 193 850 Kč 80 000 Kč

3019 InBáze, z. s. 26548216

Podpora vzdělávání cizinců a pedagogických pracovníků v InBázi 2019 - hlavními cíli projektu jsou podpora 
vzdělávání dospělých cizinců, jazyková podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a podpora 
pedagogických pracovníků věnujících se začleňování žáků s OMJ prostřednictvím těchto dílčích aktivit:
1. Kluby češtiny pro dospělé
2. Výuka češtiny pro děti 
3. Doučování češtiny s dobrovolníky
4. Semináře pro pedagogy
Předpokládaným přínosem projektu je cílená jazyková podpora dětí s OMJ, jež představuje základní stavební 
kámen jejich úspěšného začlenění do třídních kolektivů. Děti s OMJ do kolektivu hůře zapadají a častěji končí na 
nekvalitních školách. Současně je velmi důležité poskytovat v co nejširším možném měřítku metodickou podporu 
také pedagogům působícím v heterogenních kolektivech na školách. Projekt cílí také na dospělé cizince, u nichž je 
znalost češtiny a její úroveň alfou a omegou pro vstup na trh práce a zajištění vlastní ekonomické soběstačnosti.
Náklady na koordinátora kurzů a klubů českého jazyka - DPP, koordinátora seminářů pro pedagogy - DPP, 
odborného garanta seminářů pro pedagogy - DPP, lektora seminářů pro pedagogy - DPP, administrativní 
asistentku projektu - DPP, lektor klubů češtiny pro dospělé (fakturace/DPP), lektora kurzů češtiny pro děti a žáky 
(fakturace/DPP), školení dobrovolníků, supervize, tisk materiálů, pronájem na kurzy pro pedagogy.

708 479 Kč 151 210 Kč 80 000 Kč

3020 InBáze, z. s. 26548216

Podpora zvyšování informovanosti majoritní společnosti, cizinců a odborníků / institucionálních aktérů integrace v 
InBázi 2019 - hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost cílových skupin a to pomocí následujících dílčích 
aktivit:1. Vytvoření moderních a aktualizovaných webových stránek, které by odpovídaly potřebám organizace a 
zároveň vizuálnímu a obsahovému standardu moderních webových stránek; 2. Vytvoření výukových videí určených 
odborníkům z řad pedagogů, která budou umístěna na webových stránkách organizace.
Náklady na grafickou přípravu nového webu, tvůrce webu, režiséra, překlad webových stránek, tvorbu překladů a 
titulků.

322 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč

Nepodpořeno, neboť projekt nespadá do prioritních 
oblastí grantového řízení.



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3021 InBáze, z. s. 26548216

Vzdělávání interkulturních pracovníků InBáze 2019 - projekt čerpá z více jak 10 leté zkušenosti žadatele s prací s 
cizinci  a jejich rodinami skrze programy zaměřenými na vzájemné porozumění, respekt a podporu integrace. 
Obsah projektu: školení a intervize interkulturních pracovníků, poskytování tlumočení, asistencí a poradenství pro 
klienty spolku.
Cíl projektu: zvýšení kvalifikace interkulturních pracovníků a jejich průběžná supervize, poskytování odborného 
tlumočení, asistencí a poradenství pro klienty spolku.
Přínos projektu: Proškolení interkulturní pracovníci pro práci s komunitami cizinců a příslušníků etnických menšin 
na území hl. m. Prahy.
Náklady na školení interkulturních pracovníků - komunitní tlumočení (fakturace/DPP), školení interkulturních 
pracovníků - ostatní odborná školení (fakturace / DPP), supervize, tisk materiálů na školení.

622 036 Kč 54 500 Kč 0 Kč

Nepodpořeno, neboť vyslovené cíle ("vzájemné 
poznání účastníků odlišných etnických kultur") 
neodpovídají popsanému průběhu aktivit projektu, 
tzn. školení interkulturních pracovníků.Přestože 
práce interkulturních pracovníků je potřebná v rámci 
procesu uspěšné integrace cizinců, v žádosti není 
prokázaná unikátnost tohoto projektu a odlišnost od 
podobných kurzů nabízených jinde.

3022 "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Asie vzdálená a blízká - projekt se skládá ze tří důležitých částí, samotného festivalu, mediální kampaně, která bude 
festival provázet a bude zajišťována v mediálním partnerství a osvětové kampaně na podporu dárcovství kostní 
dřeně pro asijské pacienty. Projekt Daruj dřeň, daruješ život je zaměřená na asijské dárce a projekt docílí oslovit co 
nejvíce Asiatů žijících v České republice. Festival vychází ze zkušenosti organizace s akcemi z předcházejících let. 
Bude probíhat na frekventovaném místě Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3. Součástí festivalu jsou umělecká, 
hudební a taneční vystoupení, přehlídky krojů, loutek, workshopy, představení asijské gastronomie a dětský 
koutek pro rodiny s dětmi s tradičními asijskými hrami a výtvarnými aktivitami. Mediální kampaň bude probíhat 2 
měsíce před samotným festivalem. Pracovníci podílející se na projektu budou komunikovat se zástupci tisku, 
rozhlasových stanic a televize, internetovými zpravodajskými servery. 
Náklady na technické zabezpečení (pronájem stánků a velkoplošné obrazovky), materiální zabezpečení (materiál k 
realizaci projektu - kabely, instalační materiál, poutače během konání festivalu apod., kancelářské potřeby, 
vybavení pro realizační tým), nemateriálové výdaje (správa webu, poštovné, telefon, internet, doprava), honoráře 
účinkujících (zpěváci, hudebníci, tanečníci, umělci z Vietnamu), autorské poplatky OSA, mediální kampaň (tisk 
letáků a plakátů včetně grafického zpracování a celková propagace festivalu), personální náklady (realizátor, 
odborný garant, produkční, podpůrný personál, ekonom, účetní).

1 308 000 Kč 530 500 Kč 70 000 Kč

3023 "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Babiččiny aktivity - hlavním cílem projektu je zvýšení kvality českého jazyka a příprava na přechod dětí do 
předškolních a školních zařízení se zapojením seniorů (českých babiček). Projekt navazuje na pilotní projekt 
realizovaný roce 2018 ve dvou věkových skupinách, děti 3- 6 let a 6-10 let (otevřeno pro vietnamské i české děti). 
Cíle projektu chceme dosáhnout formou poznávání českých tradic a zvyků prostřednictvím např. čtení a promítání 
pohádek, říkanek, písniček, tvořivých aktivit – malování, modelování. Současně chceme připomenout kořeny jejich 
rodičů, prarodičů formou vietnamských tradic a zvyků (vietnamské pohádky zaměřené na vietnamské zvyklosti a 
tradice). V každém měsíci budeme dětem formou tematických bloků přibližovat české a vietnamské svátky a 
tradice, např. vítání nového lunárního roku, Velikonoce, český a vietnamský dětský den, prázdninové aktivity, 
Mikuláš, Vánoce apod.
Náklady na propagaci (informace o projektu, články, grafika a tisk letáků), materiální zabezpečení (kancelářské 
potřeby,  pitný režim a drobná svačina pro děti, materiály pro výtvarné a pohybové aktivity pro děti), služby 
(pronájem, honoráře účinkujícím, účetnictví), osobní náklady (vedoucí projektu, realizátoři setkání, ekonom).

507 000 Kč 322 000 Kč 50 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3024 "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Tady jsem doma - Workshopy českého jazyka navazuje na zkušenosti z předcházejících ročníků (2011-2018). V roce 
2018 byla rozšířená výuka českého jazyka i pro dětskou skupinu a to pro děti 3-6 let a 6 - 12 let. Rozšíření výuky 
českého jazyka pro děti se v roce 2018 začal realizovat na základě žádosti vietnamských rodičů, kteří neovládají 
český jazyk a děti následně nemají možnost doma procvičovat svoje znalosti češtiny. Kurzy pro dospělé jsou 
rozdělené do dvou skupin a to A0 a mírně pokročilé s přípravou na zkoušky A1. Kurzy jsou zaměřené na tematické 
bloky - úřady, u lékaře a finanční gramostnost. Důležitým prvkem kurzů je výuka hravou formou. Důležitým cílem 
workshopů je osvětová činnost, kterou jednotlivé tematické bloky naplňují a vycházejí z potřeb Vietnamců žijících v 
Praze.  Výuka českého jazyka pro děti  je realizovaná formou her, pomocí českých písniček a pohádek a následným 
vlastním reprodukováním na základě poslechu.
Náklady na propagaci (tisk letáků a plakátů včetně grafického zpracování a celková propagace festivalu), materiální 
zabezpečení (výukové materiály, kancelářské potřeby), nemateriálové výdaje (pronájem, poštovné + telefon + 
internet), osobní náklady (DPP: vedoucí projektu, finanční manažer, lektoři kurzů).

485 000 Kč 243 000 Kč 70 000 Kč

3025
Informační centrum 
Kavkaz - Východní 

Evropa
69347930

Provádění literárních a hudebních večerů - Projekt zahrnuje literární a hudební večery věnované arménským a 
českým spisovatelům, během nichž budou prezentována  nejen  jejich díla, ale také  fotografie různých autorů. 
Cílem projektu je nejen ukázat, že Češi psali o Arménech a že Arméni psali o Češích, ale ukázat také fotografie 
Prahy očima arménských umělců a ukázat fotografie Arménie očima českých umělců. To by mělo přispět k tomu, 
aby se sblížily oba národy. 
Náklady na nájemné prostoru, poštovné, telefon, honoráře.

25 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč

3027
Integrační centrum 

Praha o.p.s.
24228320

Kurzy českého jazyka 2019 - tento projekt má umožnit upevnit a prohloubit stávající znalosti češtiny, české kultury 
a reálií cizincům žijícím na území hl. m. Prahy. Cílem projektu je přispět k jejich úspěšné integraci, podpořit jejich 
samostatnost a úsilí stát se plnohodnotnými obyvateli ČR. Je plánováno 12 kurzů ČJ pro mírně a středně pokročilé 
po 75 - 100 hod v závislosti na úrovni a jazykovém původu klienta. Cílovou skupinou budou cizinci s legálním 
pobytem na území ČR delším než 90 dní. Podmínkou pro úspěšné dokončení kurzu bude docházka alespoň 70% a 
složení vratné motivační zálohy. Na projektu se budou podílet koordinátor kurzu, administr. pracovník a lektoři 
češtiny. Integrační centrum Praha je nejvýznamnějším aktérem na poli integrace cizinců v Praze.  Výukou českého 
jazyka se zabývá již 6 let. Realizováno jím bylo přes 250 kurzů ČJ pro začátečníky i pokročilé. V září 2018 jsme 
evidovali poptávku více než 650 klientů po kurzech pro pokročilé.
Náklady na personální zajištění a koordinaci (lektoři - DPČ, koordinátor - DPČ, administrace - DPP), náklady na 
realizaci (materiálové podklady pro kurzy - nákup metodických materiálů, kopírování, tisk a nákup kancelářských 
potřeb, odborné hospitace pro lektory).

753 275 Kč 753 275 Kč 0 Kč

Nepodpořeno, neboť žadatel informoval o 
odstoupení od žádosti na HMP, jelikož nově může 
žádat prostřednictvím programu AMIF.



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3028
International 

Organization for 
Migration (IOM)

47675802

„Jsem migrant“ - informační kampaň na podporu zvyšování informovanosti majoritní společnosti o integraci cizinců 
se zaměřením na hl. m. Prahu -hHlavním cílem projektu je podpořit oboustranný dialog mezi migranty a majoritní 
společností. Projekt též přispěje ke vzájemném respektu a kulturní i náboženské toleranci bez xenofobních postojů, 
a to prostřednictvím prezentace příběhů migrantů a reálných informací o migraci vedoucí k porozumění a k 
demystifikaci stereotypů zakořeněných v české společnosti.
Hlavními aktivitami tohoto předkládaného projektu bude vznik on-line platformy „Jsem migrant“ a filmový festival 
filmů o migraci, který se bude konat jako součást Global Migration Film Festival (https://www.iom.int/global-
migration-film-festival) v prosinci 2019, a dále vznikne krátký film z příběhů migrantů. Je požádáno o 100%úhrady 
nákladů z důvodu, že akci není reálné pokrýt z dalších zdrojů.
Náklady na projektového vedoucího, vedoucího mise, finance/administrativa, pronájem kanceláře IOM, náklady na 
komunikaci a IT, dokumentace, pozvánky, program festivalu, drobná vydání spojená s realizací akce (papír, tisk), 
finanční příspěvek ke vzniku příběhů migrantů, cílený placement na sociálních médiích, vznik filmu - dramaturgie, 
střih, titulkování krátkého filmu, přípravu filmů, titulkování (festival), propagaci v komunitních médiích (tištěná, 
elektronická), pronájem kinosálů, moderování besed, nepřímé náklady (7%).

554 902 Kč 554 902 Kč 0 Kč

Nepodpořeno, neboť žadatel oznámil úmysl projekt 
nerealizovat.

3029

"Kazachstánské 
kulturní centrum v 

České Republice 
"Elim-aj "z.s.

27008193

Vzdělávací činnost a klubové setkáni Kazachstánského kulturního centra v České Republice „Elim-aj”z.s. - obsah 
projektu: 1. Pořádání přednášek, seminářů, osvětových akcí s aktuální tematikou integrace cizinců, výstav, 
výtvarných soutěží, výletů, sportovních akcí, slavnostních akcí pro členy centra a hosty; 2. Poskytování 
informačních a konzultačních služeb pro členy centra a cizince o podmínkách a o problematice života cizinců na 
území hl.m. Prahy; 3. Pořádání zasedání členů výboru sdružení „Elim aj"; 4. Pořádání členské schůze sdružení „Elim 
aj“ podle stanov; 5. Pořádání klubových setkání pro členy centra „Elim aj“ a hosty (Klub aktivního odpočinku, 
Dámský klub, Dětský klub, Klub Milovníků filmů atd. (viz.tabulka č.1); 6. Organizace činností kroužků podle zájmů 
(kroužek lidového výtvarného umění, počítačový kroužek); 7. Pořádání dobročinných akcí; 8. Organizace kulturních 
akcí a festivalu společné s jinými společenskými organizacemi.
Náklady na materiálové náklady (kancelářské potřeby, suroviny pro ochutnávky tradičních pokrmů, textil pro šití 
lidových kostýmů), nemateriálové náklady (nájem, poštovné, telefon, cestovné pro účinkující, propagace - reklamní 
předměty, tisk reklamních materiálů, letáků, plakátů, pozvánek), ostatní finanční náklady (pořízení nebo vypůjčení 
kostýmů, květiny pro úpravu kostýmů,
zapůjčení technického zařízení - TV, DVD, dataprojektor, náklady pro organizace členské schůze, internet, náklady 
na roční údržbu, provoz a aktualizaci internetových stránek, dokumentace akcí - obrazové a zvukové záznamy, tisk 
fotografií, přeprava účinkujících), osobní náklady (honoráře, ostatní osobní náklady).

115 000 Kč 69 000 Kč 30 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3030

"Kazachstánské 
kulturní centrum v 

České Republice 
"Elim-aj "z.s.

27008193

XIII. Dny kultury národů Kazachstánu v Praze - seznamování s kulturou národů Kazachstánu formou pořadání 
konferenci, seminářů, přednášek, koncertů, výstav, promítání dokumentárních a hraných filmů, workshop. Cíl 
projeku: 1. Hlavním cílem projektu je: rozšíření a upevnění přátelských vztahů mezí občany ČR a Republiky 
Kazachstán na území hlavního města Prahy. 2. Napomáhat integrace občanů Republiky Kazachstán do 
společenského života ČR. 3. Popularizace tradice, kultury, zvyků, jazyků národů Republiky Kazachstán, což 
součastně vede k obohacení kulturního života na území hl. M. Prahy. 4. Rozšíření, rozvoj vztahů a vzájemného 
porozumění mezi různými společenskými organizacemi cizinců navzájem, mezi majoritní společnosti a cizinci.
Náklady na materiálové náklady (kancelářské potřeby, suroviny pro ochutnávky tradičních pokrmů, textil pro šití 
lidových kostýmů), nemateriálové náklady (nájem, poštovné, telefon, cestovné pro účinkující, propagace - reklamní 
předměty, tisk reklamních materiálů, letáků, plakátů, pozvánek), ostatní finanční náklady (pořízení nebo vypůjčení 
kostýmů, květiny pro úpravu kostýmů,
zapůjčení technického zařízení - TV, DVD, dataprojektor, dokumentace akcí - obrazové a zvukové záznamy, tisk 
fotografií, přeprava účinkujících), osobní náklady (honoráře, ostatní osobní náklady).

120 000 Kč 69 000 Kč 40 000 Kč

3031 Klub OA z. s. 04723236

Integrace cizinců na základě jazykové přípravy - cílem  projektu je poskytnout jazykové kurzy češtiny cizincům, kteří 
dlouhodobě pobývají na území hlavního města Prahy a dosud nemají v českém jazyce žádné znalosti. Znalost 
jazyka je základním pilířem pro integraci cizinců do českého prostředí. Na konci každého z kurzů bude pořádán v 
prostorách organizace integrační večer, kam kromě kurzistů bude pozvána i veřejnost, zejména z řad občanů Prahy-
Satalic. Na integračním večeru bude ochutnávka tradičních českých pochutin a pochutin ze zemí původu kurzistů. 
Kurzisté budou mít na integračním večeru šanci blíže poznat českou mentalitu, zvyky a zároveň budou moci 
potrénovat komunikaci v českém jazyce. Projekt má mít pozitivní dopad na integraci cizinců, kteří dlouhodobě 
pobývají na území hlavního města Prahy.
Náklady na realizaci jazykových kurzů pro cizince, zajištění integračních večerů.

200 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč

Nepodpořeno, neboť žadatel  nepůsobí 
důvěryhodně, zdá se, že jde o komerční instituci. 
Nejsou prokázáné předchozí zkušeností s projekty 
spojenými s integrací cizinců. Rozpočet není 
dostatečně detailní.



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3032

Konsorcium 
nevládních organizací 

pracujících s 
migranty v ČR, z.s.

26620553

Oslava dne migrantů - oslava mezinárodního dne migrantů bude již čtvrtým ročníkem této akce pořádaným 
Konsorciem. V rámci několikahodinové oslavy proběhne ochutnávka tradičních jídel cizinců, odborná diskuse, 
koncert i další umělecký program, kde migranti žijící v Praze budou moci představit svá díla. Cílem projektu je 
oslavit mezinárodní den migrantů vytvořením prostoru pro vzájemné setkání a seznamování majority a migrantů i 
migrantů z různých komunit navzájem. Cílem projektu je zvýšit povědomí o životě a tradicích migrantů žijících v 
Praze a poukázat na důležitá aktuální témata spojená s migrací. Migranti žijící v Praze budou mít příležitost setkat 
se s ostatními Pražany, s i bez migrantské zkušenosti, a sdílet své zkušenosti se životem v Praze a ČR. Veřejnost 
bude mít příležitost lépe poznat život i kulturní tradice cizinců žijících v Praze.
Náklady na osobní náklady (DPP: projektový manažer, PR pracovník), provozní náklady (kancelář, pronájem prostor 
pro akci, suroviny pro národní jídla, kapela, propagační materiály, internet, telefon - kancelář), nákup služeb 
(propagace na sociálních sítích, grafika, účetní).

137 800 Kč 106 000 Kč 100 000 Kč

3034 KULTURUS, z. s. 04108019

ŠKOLA KULTURNÍ MLÁDEŽE - ŠKM (Kurz kulturní a společenské integrace) - Cílem projektu je založit a pravidelně 
provozovat v Praze místo k setkávání a rychlejší adaptaci na život v České republice pro imigranty z Ruska, Ukrajiny, 
Běloruska a Kazachstánu, v první řadě pro mládež a studenty. Přednášky a promítání filmů s diskusemi budou 
věnovány historii, tradicím a současnému životu v České republice a v Praze. Mezi přednášejícími budou též Češi, a 
to mj. z řad vysokoškolských učitelů a pedagogů. Posluchačům kurzu bude nabídnut program, který bude rozdělen 
do několika částí, a sice seznámení s historií, politickým systémem, kulturou a českou společností.
Náklady na odměny lektorů, honorář ředitele projektu, reklama Školy kulturní mládeže v prostorách škol, 
společenských center a klubů a v sociálních sítích.

106 600 Kč 72 800 Kč 40 000 Kč

3035 Linguarium, z. s. 06824820

Webová aplikace – soupis slovesných vidových dvojic v češtině pro jazykovou úroveň A2/B1- - cílem projektu je 
vytvoření webové aplikace – soupis vidových dvojic v češtině pro jazykovou úroveň A2/B1-. Realizující spolek 
sdružuje experty dlouhodobě se věnující problematice integrace cizinců a výuce češtiny jako cizího jazyka. Webová 
aplikace jimi vytvořená bude moderní didaktickou pomůckou, která bude sloužit jak studentům při osvojování 
češtiny jako druhého jazyka, tak učitelům jako metodický návod, jak problematiku vidu ve výuce uchopit.
Náklady na administraci projektu, teoretickou část projektu, selekci vidových dvojic, tvorbu webových karet, 
grafický design webové aplikace, recenzenty, korektury, překlady do angličtiny, překlady do vietnamštiny. 268 950 Kč 183 950 Kč 0 Kč

Nepodpořeno, neboť projekt nespadá do priorit 
grantového řízení a spadá spíše do oblasti vzdělávání 
a grantových schémat MŠMT.



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3036 Matertera, z.s. 07470941

Blogerka: integrace online - cílem tohoto projektu je přispět ke zvýšení informovanosti migrantek žijících na území 
hl.m. Prahy v oblasti praktických aspektů jejich života v ČR (aktivita 2.2.5. Akčního plánu) a to především v oblasti 
školství a vzdělávání, volnočasových aktivit, prevence sociálně patologických jevů (domácí násilí) zdravotnictví a 
výdělečné činnosti cizinců. Tohoto cíle bude naplněno skrze sdílení osobních zkušeností s danou problematikou 
ústy námi stvořené a přesto reálné blogerky Bayrty. Svoje zkušenosti z žitou realitou bude formou postů, článků a 
videí sdílet v online prostoru (facebook, blog, instagram a další soc.sítí využívaných rusky mluvícími migrantkami). 
Články budou doplněny o praktické a fakticky správné informace odkazující mimo jiné na činnost ICP, NNO nebo 
jednotlivých úřadů. Realizátor vychází z propojení faktu, že cílová skupina vyhledává stále častěji informace na 
internetu a zároveň klade důraz na osobní zkušenost krajanů, kteří zde žijí již delší dobu. Blogerka Bayrta se stane 
jejich průvodkyní.
Náklady na osobní náklady (zpracovaní článků do českého jazyka, tvorba odborných podkladů, obsahu postů a 
blogu, zaúčtování projektu, externí konzultace, PR podpora projektu), materiální náklady (drobný spotřební 
materiál, kancelářské potřeby), nemateriální náklady (webhosting a doména, facebooková a instagramová 
reklama).

110 890 Kč 71 900 Kč 0 Kč

3037 Matertera, z.s. 07470941

Úspěšné migrantky: inspirace a kurzy profesního rozvoje - projekt se zaměřuje na podporu migrantek v osobním a 
profesním rozvoji. Cílem je prostřednictvím individualizované a intenzivní podpory pomoci ženám připravit se na 
rozjezd podnikání či nástup do zaměstnání. Tohoto cíle bude dosaženo skrze kombinaci participace na vzdělávacím 
kurzu (podnikání/zaměstnání), účasti na vzdělávacích seminářích a možnosti využít individiální podpory. 
Předpokládá se, že těchto aktivit se zúčastní 20-30 žen. Obsah jednotlivých setkání bude rozpracován do formy 
studijních materiálů a pracovních listů, které budou po skončení kurzů volně dostupné na webu organizace. Další 
součástí projektu bude sdílení inspirativních příběhů migrantek, které mohou nově příchozím sloužit jako pozitivní 
vzory, a ukazovat, že uspět v České republice není nereálné. Tyto příběhy budou určeny i široké veřejnosti jako 
ukázka toho, že migranti nejsou pro ČR hrozbou, ale přínosem.
Náklady na osobní náklady (zpracování příběhů migrantek, odměna pro vypravěčku, lektoři kurzů, zpracování 
studijních materiálů a pracovních listů, odborní konzultanti), materiální náklady (spotřební materiál), nemateriální 
náklady (fotograf, nájem, FB reklama, grafika a tisk, účetnictví).

152 700 Kč 106 700 Kč 30 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3038
Monika Diatta 

Rebcová
67763383

El Ritmo de la Minha Vie - Projekt zahrnuje choreografii současného a tradičního tance tří zemí, jejichž kultura je 
výrazně od dob historie ovlivněna rytmem a tradičním tancem. Je to projekt umělců ze zemí Brazílie, Kuby a 
Senegalu ve spolupráci s českými umělci. Dotkne se duchovní sféry lidského života a otázky rozdílnosti 
náboženství, kterým byly ovlivněny rodiny účinkujících tohoto projektu, jako je animistické náboženství Senegalu, 
kubánské Orichas a brazilské Candomblé, jak tyto rituály ovlivňují také kulturní růst a hudbu a tanec daných 
oblastí. V projektu “El Ritmo da Minha Vie”, se jedná především o taneční, hudební a vizuální zpodobnění různých 
kultur, co mají společného, v čem se odlišují. Projekt El Ritmo da Minha Vie chce navázat na myšlenku „tancem 
proti předsudkům“. Projekt nabízí publiku zamyšlení, jak a proč může obohatit hudba a tanec jiných kontinentů 
českou scénu? Diváci budou mít možnost si tanec za doprovodu bubnů sami vyzkoušet tanec s kořeny sahajícími 
do století před Kristem.

858 000 Kč 35 000 Kč 0 Kč

Nepodpořeno, neboť se jedná o neoprávněného 
žadatele.

3039
Multikulturní 

centrum Praha, z.s.
70098085

„Praha mýma očima“ – interaktivní programy ve veřejném prostoru, webová i tištěná mapa představující oblíbená 
místa jinojazyčných Pražanů. - projekt bude zaměřen na podporu integrace cizinců v Praze prostřednictvím 
kulturních a vzdělávacích aktivit, akcí ve veřejném prostoru, vedených převážně příslušníky cizineckých komunit, 
které umožní setkávání s majoritní společností. V projektu bude rovněž provedena fokusní skupina s cizinci na 
téma integrace a vznikne několik populárně naučných i odborných textů o integraci i přenosu dobré praxe ze 
zahraničí. Dalším výstupem bude tištěná i webová mapa, představující život pražských cizinců.
Náklady na pracovní a fokusní skupinu - účastníci, vedení fokusní skupiny + zpracování výstupů, interaktivní 
programy ve veřejném prostoru - honoráře, pronájem + etnické občerstvení na akce, odborné texty na web, 
doprovodné texty na interaktivní mapu praha.mkc.cz, editaci a překlad textů, zpracování, grafiku, tisk mapy, 
propagaci akce (grafika letáků, tisk letáků, reklama), kancelářské potřeby (tisk, internet, telefony).

175 000 Kč 116 000 Kč 50 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3040 Nová škola, o.p.s. 25768867

Rozlety pro cizince 2019 – podpora přechodu a udržení se na střední škole - podpora přechodu a udržení se na 
střední škole - Projekt je součástí dlouhodobého programu Rozlety, nyní pilotně rozšířeného o peer-to-peer 
aktivity. Hlavním cílem je podpora dětí s odlišným mateřským jazykem při přechodu a udržení se na střední škole.
Žákům základních škol projekt nabízí pravidelné skupinové a individuální doučování, v osmém a devátém ročníku 
také specializovanou pomoc při přípravě na jednotné přijímací testy.
Nově bude pilotně zkoušena vrstevnická (peer) pomoc, určenou studentům s OMJ na středních školách, kde 
budeou hledáni čeští spolužáci, kteří budou ochotni pomoci. Dvojice (peer týmy) získají průběžnou osobní i 
„vzdálenou“ metodickou a motivační podporu našeho realizačního týmu pomocí sdíleného webového prostředí a 
sociálních sítí. Využijeme tak přirozenou formu komunikace této věkové skupiny. Peer týmy budou vedeny k využití 
společné práce k vytvoření univerzálně použitelných materiálů (videí), které budou dále působit na okolí jako 
dobré příklady společného soužití.
Náklady na koordinátora projektu (DPČ), koordinátora dobrovolníků (DPČ), facilitátora spolupráce dvojic v peer 
programu (DPČ), metodika pro peer program (DPČ), expertní konzultace pro odborného garanta - pedagogika pro 
SŠ DPP), zajištění pitného režimu - doučování a volnočasové aktivity, materiály pro přípravu na přijímací řízení na 
SŠ, poštovné, vstupné, jízdné a další zabezpečení volnočasových akcí, kancelářské potřeby, účetní (FA), pojištění 
dobrovolníků, videotrénink pro studenty, pronájem na závěrečné youtuberské odpoledne, technickou podporu 
aplikace Teams, supervizi, nájemné - učebny a kancelář, internet - učebna, tisk - propagační a informační materiály, 
grafické práce - tvorba propagačních a informačních materiálů.

578 760 Kč 405 132 Kč 150 000 Kč

3041 Nová škola, o.p.s. 25768867

Společně v knihovně 2019 – podpora knihovny jako přirozeného komunitního a integračního centra - projekt udrží 
a dále rozšíří nabídku nízkoprahové pomoci se školní přípravou pro žáky pražských ZŠ, která v současné chvíli 
úspěšně probíhá v sedmi pobočkách Městské knihovny v Praze. Nabídka pomoci je otevřená všem zájemcům, 
speciální pozornost bude věnována dětem s odlišným mateřským jazykem. Na doučování navazují volnočasové 
aktivity. Tuto pomoc zajišťují proškolení dobrovolníci.
V rámci projektu bude dále zvyšován potenciál knihovny jako přirozeného komunitního a integračního centra 
vytvořením sítí na lokální úrovni zapojených poboček. A to jak vytvořením seznamů relevantních partnerů, na které 
se mohou obracet v problematice integrace cizinců, tak i aktivním propojování poboček s místními aktéry a iniciací 
vzájemné spolupráce. Knihovníci tak do ruky dostanou nástroj, který jim pomůže pracovat s touto cílovou 
skupinou.
Náklady na koordinátora projektu (DPČ), koordinátora dobrovolníků (DPČ), komunitního síťaře (DPČ), lektory 
workshopů pro knihovníky (DPP), lektory úvodního školení dobrovolníků (DPP), lektory víkendového školení 
dobrovolníků, pomůcky pro doučování a didaktické potřeby, pronájem kanceláře, pronájem prostor - kulaté stoly, 
pojištění dobrovolníků, překlady propagačních a informačních materiálů, supervize dobrovolníků, grafické práce, 
tisk propagačních a informačních materiálů.

341 000 Kč 238 700 Kč 100 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3042
Online encyklopedie 

migrace z.s.
05363454

Encyklopedie migrace - menšiny žijící v Praze - v rámci projektu bude zpracována formou krátkých odborně-
výkladových hesel situace a pozadí emigrace jednotlivých hlavních národnostních menšin žijících dnes v Praze 
(Ukrajinci, Rusové, Bělorusové, Vietnamci, Číňané, Američané a cizinci ze zemí EU). Celkem 60 digitálních materiálů 
vytvoří čeští akademici, studenti pod jejich vedením nebo jiní specialisté v oboru. Hesla budou zapojena do 
vzdělávacích aktivit jiných nevládních organizací, které se zabývají tematikou migrace. Dále je bude možné 
dlouhodobě využívat také na informačních online serverech MHMP, např. "http://metropolevsech.eu".
Ke každé skupině bude realizován modelový workshop na místní střední škole, podle kterých budou vytvořené  
samostatné podrobné metodiky 90 minutových vyučovacích hodin kombinujících výklad odborníka a e-learningové 
aktivity pracující s online serverem žadatele. Tyto metodiky bude později možné snadno využít - při malých 
úpravách - i pro specializovaná školení.
Náklady na honoráře (vytváření hesel, jazyková redakce), organizaci workshopů, tvorbu metodik, propagaci, 
účetnictví a administrativu.

211 000 Kč 161 000 Kč 50 000 Kč

3043
Organizace pro 

pomoc uprchlíkům, 
z.s.

45768676

Komunitní centrum pro rozvoj cizinců II. - cílem projektu je skrze realizaci 5 aktivit přispět k vzájemnému 
porozumění a poznávání mezi majoritou a cizinci a dále zvýšit šanci cizinců najít si odpovídající pracovní uplatnění. 
1) Tvořivé workshopy pro děti; 2) Tvořivé workshopy pro rodiče s dětmi; 3) Volnočasové turistické aktivity; 4) Kurzy 
IT pro dospělé; 5) Kurzy ČJ pro dospělé.
Náklady na materiálové náklady (výtvarné potřeby na workshopy), nemateriálové náklady (vstupné a doprava na 
místo akce), osobní náklady (lektoři, pedagogové, asistent pedagoga).

298 500 Kč 203 500 Kč 70 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové náklady 

v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3044
Osvětová beseda, 
obecně prospěšná 

společnost
24293628

Mezinárodní pedagogická konference Vzděláváme děti s odlišným mateřským jazykem - v rámci projektu proběhne 
dvoudenní mezinárodní konference pro 200 pražských vyučujících i rodičů Vzděláváme děti s odlišným mateřským 
jazykem. Na konferenci vystoupí vyučující s dlouholetými zkušenostmi se vzděláváním dětí s OMJ ze švédských škol 
v Katrineholmu a Stockholmu a česká matka žijící ve Švédsku, proběhne panelová diskuse a workshopy s ukázkami 
efektivních výukových metod a přístupů k dětem s OMJ.
Náklady na zpáteční letenky pro hosty konference, transfery hostů po Praze, ubytování hostů, stravování hostů 
(obědy a večeře mimo konferenci), honoráře řečníků, etnocatering na konferenci, DPP hostesky.

530 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč

Nepodpořeno, neboť výdaje na tranfery hostů a 
stravování nejsou adekvátní k financování HMP a 
žádáno na rok 2019 na SML, kam projekt spadá svým 
zaměřením.

3045 Proxima Sociale o.p.s. 49625624

Spolu v komunitě - program Proxima Sociale se zaměřuje na děti a rodiny dlouhodobě usazených cizinců v ČR, kteří 
se pro nedostatečnou jazykovou vybavenost, neznalost sociokulturního kontextu či rozdílné návyky často dostávají 
do obtížné životní situace. Realizován je od listopadu 2015 zejména, nikoliv však výlučně, s žáky ZŠ Prahy 12. Cílem 
je navazovat a utvářet kontakty s dětmi a formou her, výletů a intenzivní komunikace i výukou češtiny rozvíjet 
jejich jazykové schopnosti, pomáhat jim zorientovat se v sociokulturním kontextu, uvědomovat si přirozené rozdíly 
mezi kulturami a přijímat je s tolerancí, posilovat jejich pocit kladného přijetí v ČR, zvyšovat jejich schopnost a 
motivovanost komunikovat. Projekt pomůže konkrétním dětem v rozvoji dovedností potřebných pro integraci, 
umožní navazovat kontakty s rodiči, přirozenou cestou přispěje ke zvyšování infomovanosti majority o 
problematice, a tím vším přispěje k tolerantnímu soužití v komunitě.
Náklady na materiální náklady (kancelářské, hygienické, úklidové, výtvarné potřeby, sportovní a herní vybavení, 
spotřební materiál, pohon. hmoty a náplně, odborná literatura), ostatní služby (nájem, energie a služby, telefony, 
ost. spoje - internet, TV, rozhlas, odborné a zajišťující služby na výlety - vstupné, ekonomické a právní služby, PR, 
tisk, graf. služby, www propagace), ostatní osobní náklady (lektoři DPP/DPČ).

669 200 Kč 140 000 Kč 90 000 Kč
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3046
Sdružení pro 

integraci a migraci, 
o.p.s.

26612933

Crossing Borders mezi Pražany - cílem projektu je rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností na 
území hl. m. Prahy, podpořit nekonfliktní soužití populace a zabránit vzniku s tím spjatých negativních sociálních 
jevů jako jsou nárůst xenofobie a rasismu, či naopak iniciovat aktivní zapojení cizinců do občanské společnosti. 
Projekt je proto zaměřen na vzájemnou informovanost, komunikaci a dialog. Formuje příležitosti k cílenému 
setkávání různých národností a kultur, které povedou k vytváření osobních vazeb a vzájemnému porozumění. 
Důraz je kladen zejména na společné aktivity mezi migranty a hostitelskou společností prostřednictvím využití 
různých nástrojů přímé komunikace – kurzů vaření, interkulturních setkávání a tandemů s dobrovolníky. Projekt 
předpokládá, že dojde k omezení xenofobie a rasismu ve společnosti, zvýšení informovanosti části pražské 
populace a navázání vazeb mezi Pražany různého původu, což v dlouhodobém horizontu přispěje ke zlepšení 
postavení cizinců v Praze.
Náklady na suroviny a materiály pro kurzy vaření, materiály pro interkulturní setkání a doučování, pronájem 
prostor pro realizaci kurzů vaření, pronájem prostor pro realizaci interkulturních setkání; grafiku (pozvánky na 
kurzy vaření, karty s recepty), tisk (karty s recepty), e-Marketing (interkulturní setkání, Foodblog), správu 
webových stránek (interkulturní setkání, Foodblog), pojištění dobrovolníků, účetní, lektory pro interkulturních 
setkání, lektory migranty pro kurzy vaření, moderátora kurzů vaření, honoráře pro hosty interkulturních setkání, 
nepřímé náklady na projekt (krytí kancelářských potřeb, poštovného, internetu, pevné linky, mobilního telefonu, 
nájmu kanceláře, energií, odborné literatury atd.).

339 012 Kč 142 780 Kč 90 000 Kč

3047 Slovo 21, z. s. 69343951

Rodina Odvedle 2019 - integrační projekt, jehož 16. ročník se bude realizovat v neděli 24. listopadu od 13 hodin. V 
rámci projektu se setkávají rodiny Čechů s rodinami cizinců žijících v ČR, vždy jedna a jedna rodina společně, 
propojené na základě společných zájmů, místa bydliště, vzdělání, počtu a věku dětí atp.
24 rodin po celé Praze zasedne ke společnému obědu. Tato individuální forma integrace cizinců má za následek 
odbourávání předsudků, navazování vztahů a zlepšení vzájemného soužití. Jako nástroj integrace byla Rodina 
Odvedle oceněna cenou SocialMarie za sociální inovaci či španělskou EESC Civil Society Price on Migration.
Jako novinka roku 2019 bude uvedena také šestice krátkých humorně-vzdělávacích videí formou rozhovorů s 
cizinci/Čechy zapojenými v projektu. Videa ve stylu „všechno, co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat“ připraví 
moderátor a stand-up komik z Arménie Tigran Hovakimyan a přiblíží tak kulturní specifika a zkušenosti konkrétních 
lidí.
Náklady na materiálové náklady (kancelářské potřeby, spotřební materiál, potraviny), nemateriálové náklady 
(nájemné, poštovné, telefon, internet, elektřina, plyn, voda, úklid, údržba, účetní, web, propagace/medializace, PR 
vč. inzerce, fotodokumentace, výroba audio spotu, grafický návrh plakátu, letáku, banneru v jazykových mutacích, 
tisk, překlady a korektury, výlep a distribuce, propagace, autor video-spotů, tvorba a výroba scénografie video 
spotů, pronájem natáčecí techniky, střižna, střihač, casting, odměna „hercům“, produkční práce, postprodukce, 
doprava – přeprava techniky, asistenti projektu), osobní náklady (koordinátor projektu).

322 880 Kč 215 500 Kč 120 000 Kč

Žadatel potvrdil, že položka potraviny se vztahuje k 
nákupu surovin na přípravu pokrmů z etnické 
kuchyně.
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3048 Slovo 21, z. s. 69343951

SLOVO - Bulletin pro cizince a o cizincích 2019 - bulletin je čtvrtletník vydávaný od roku 2003 zaměřený na život 
cizinců v ČR. Jeho obsah se dělí do čtyř kategorií:
1. informací o pobytu cizinců v ČR, zejm. legislativě a jejích změnách,
2. odborné články a rozhovory o cizincích a integraci cizinců v ČR,
3. aktivní zapojení migrantů a jejich samostatnost,
4. kultura a soužití s většinovou společností.
V roce 2019 vyjdou 4 čísla bulletinu v nákladu po 4 000 ks/číslo, tedy celkem 16 000 kusů. Na jeho přípravě se 
budou podílet nejen pracovníci organizací a institucí spjatých s integrací cizinců, ale zejména cizinci samotní, ať už 
jako členové různých spolků či jako jednotlivci. Tvorba tohoto periodika je v souladu s Akčním plánem Koncepce hl. 
m. Prahy pro oblast integrace cizinců na roky 2018-2019 a přibližně 1/3 každého čísla bude věnováno výhradně 
informacím týkajícím se integrace cizinců a informací s ní spjatých v hl. m. Praze.
Náklady na přímé náklady (Koordinátor projektu pro Prahu DPP, šéfredaktor, autoři textů, korektury, grafika, 
předtisková příprava bulletinu, tisk, fotografie), nepřímé náklady (účetní, telefon, internet, plyn, energie, nájem 
kanceláře, údržba a úklid kanceláře).

368 900 Kč 258 230 Kč 170 000 Kč

3049
Společnost česko-

arabská, z. s.
45771413

Češi poznávají arabský svět-Arabové život v ČR VII.ročník - VII.ročník je zaměřen na prezentaci arabské kultury 
široké veřejnosti a zvláště studentům.Obsah:organizace kulturních aktivit s přednáškami,besedami,recitací 
poezie,arabskou hudbou,výstavami fotografií,promítáním filmů a uchutnávkami arabské kuchyně.Cíle:seznámit 
majoritní společnost s životem,zvyky a kulturou arabských zemí a Araby žijící v ČR s reáliemi českého 
života,ukazovat na úspěšnou integraci obyvatel ČR arabského původu,napomáhat integraci cizinců v ČR a 
odstraňovat tak důvody nepochopení a vzniku xenofobie. 
Náklady na nájmy, honoráře, arabské občerstvení.

44 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

3050
Společnost česko-

arabská, z. s.
45771413

Jídlo není jen na talíři - projekt je součástí 10. ročníku Festivalu arabské kultury, který je největší akcí zaměřenou na 
arabskou kulturu v České republice. Cílem projektu je přiblížit pražskému publiku kulturní rozmanitost arabského 
světa, představit region Blízkého východu prostřednictvím interaktivního programu v prostorách centra 
Vnitroblock. Projekt zahrnuje jednodenní různorodý program pro všechny věkové skupiny na několika scénách 
souběžně. Nabízí mj. tvořivé dílny, street food market a debaty. Prostřednictvím přímého kontaktu s arabskými, 
českými i zahraničními hosty se budou moci Pražané blíže seznámit s blízkovýchodním regionem a arabskou 
kulturu doslova ochutnat. Dojde ke vzájemnému obohacení a rozvoji mezikulturního dialogu mezi arabskou a 
českou komunitou žijící v Praze a zároveň i k oživení kulturní scény v Praze. Návštěvníci akce se dozví mnoho 
informací, které jsou často v médiích podány jednostranně, a budou si tak moci udělat o regionu vlastní obrázek.
Náklady na spotřebované nákupy, materiál (materiál na workshopy), služby (zajištění uměleckého a kulinářského 
workshopu, tisk propagačních materiálů, technické zabezpečení, administrace a účetnictví). 48 000 Kč 33 800 Kč 15 000 Kč
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3051 Viet Up, z.s. 06877729

Banán Fest 2019 - multižánrový festival přibližující Čechům vietnamskou kulturu a život vietnamské diaspory v ČR. 
Hlavním cílem projektu je prezentovat vietnamskou diasporu žijící v České republice široké veřejnosti. Díky 
zkušenostem z předchozích třech ročníků festival klade velký důraz na informovanost o Vietnamcích a jejich životě 
v ČR (přednášky s odborníky, prohlídka historií migrace Vietnamců v ČR). Zapojením velkého počtu vietnamských 
dobrovolníků se návštěvníci mohou přímo setkávat a poznat zástupce vietnamské diaspory (jarmark vietnamských 
spolků a skupin, interaktivní workshopy a soutěže). Zábavnou a hravou formou, kde návštěvníci přímo interakují s 
členy vietnamské diaspory a informují se o ní, festival napomáhá k vzájemnému porozumění a rozvoji vztahů mezi 
českou a vietnamskou společností. 
Náklady na pronájem prostor, osvětlení a ozvučení, pronájem stolů a židlí, přepravu, provozní materiály a materiál 
na program, online propagaci, tiskařské služby, grafické služby, fotodokumentaci, videodokumentaci, moderátora, 
zdravotníka, produkční festivalu (DPP), koordinátora dobrovolníků (DPP).

209 166 Kč 163 579 Kč 100 000 Kč

3052 Viet Up, z.s. 06877729

Banáni pro Prahu! - celoroční činnost spolku je zaměřena na podporu integrace Vietnamců v Praze formou 
realizace kulturních událostí (Banán Fest), vzdělávacích projektů pro mladistvé (Prázdninová škola Odyssea), 
diskusní večery o tabuizovaných tématech ve vietnamské diaspoře (témata mezigeneračních rozdílů, stárnutí 
rodičů, LGBTQ téma apod.) sváteční setkání pro zlepšení soužití majority a vietnamské diaspory (Velikonoce, 
Večerní Quiz Night!, Halloweenské setkání, Vánoční besídka, Oslava lunárního roku apod.). Cílem je nadále 
organizovat projekty na podporu soužití majoritní společnosti a vietnamské diaspory.
Náklady na účetnické služby, kancelářské potřeby, administrativu webu a rozšíření informačních služeb, zpracování 
výroční zprávy, tiskové služby, propagační materiály, vzdělávání dobrovolníků (copywriting, marketing, fundraising, 
účetní, výroční zpráva), překladatele, copywrighting.

162 000 Kč 146 000 Kč 100 000 Kč

3053 Viet Up, z.s. 06877729

Mezioborová konference pomáhajicích profesí ve vietnamské diaspoře - projekt má za cíl propojit odborníky v 
pomáhajících profesích, tedy lékařům, pedagogům, psychologům, terapeutům, zdravotním sestrám, sociálním 
pracovníkům, pečovatelům a studentům všech těchto a příbuzných oborů. Cílem konference bude vytvořit 
komunikační platformu pro vietnamce v ČR a propagovat ji mezi vládními a nevládními organizacemi, propojit 
české a vietnamské odborníky a zlepšit tak mezioborovou spolupráci.
Náklady na materiální zázemí, propagační materiály, tiskové služby, pronájem prostoru, techniku, poštovné, 
marketing, moderátory, fotodokumentaci, koordinátora projektu (DPP).

121 500 Kč 96 500 Kč 50 000 Kč

3054 Youth Included, z. s. 22750291

Czech Friendly - nekomerční iniciativa, která směřuje k posílení sociální rozmanitosti ve měste skrze interkulturní 
zkušenosti, především prostřednictvím jídla. Komplexní nabídka nástrojů a aktivit v projektu podporuje sociální 
rozmanitost, interkulturní soužití a poznání jiných kultur skrze jejich kuchyni. Aktivity projektu spočívají v 
organizačním zajištění realizace, sbírání příběhů migrantů a jejich další sdílení, etnické slavnosti v podnicích určené 
pro majoritu i migranty spojené se společným jídlem, hudebním vystoupením, storrytellingem majitelů podniku.
Náklady na zajištění projektů (překlady, občerstvení etnické slavnosti, hudební vystoupení etnické slavnosti, 
fotodokumentace, tisk). 93 000 Kč 63 000 Kč 20 000 Kč
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3055 Youth Included, z. s. 22750291

Integrace hudbou a tancem - projekt reaguje na potřebu mladých migrantů adaptovat se na život v Praze, 
sdružovat se v bezpečném prostředí, navazovat sociální kontakty, pracovat na svém osobním rozvoji a rozvíjet 
kreativitu. Projektem chce pomoci mladým migrantům v integraci do české společnosti skrze aktivity, které jsou 
pro danou cílovou skupinu atraktivní a rezonují s jejich potřebami. Aktivitami projektu jsou Jam session a koncerty 
v Kampusu Hybernská a taneční kurzy improvizačního a tradičního tance. Důraz je kladen na společnou tvorbu, 
společně trávený čas a podporu kreativních nápadů.
Náklady na zajištění projektů (lektoři DPP, tisk propagačních materiálů, pronájem prostor, účetnictví).

65 850 Kč 40 850 Kč 0 Kč

Nepodpořeno, neboť je projekt zaměřen zejména na 
tanec a koncerty , není jasný integrační potenciál. 
Není v souladu s prioritami grantového řízení.

18 957 394 Kč 8 981 238 Kč 2 590 000 KčCelkem
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