
Příloha č. 5 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. 2 - Publikační činnost, související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
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

4001
Informační centrum 
Kavkaz - Východní 

Evropa
69347930

Vydání přílohy časopisu „ORER“, který je věnován mnohonárodní kultuře Prahy a arménsko-českým 
vztahům - tisíce Arménů odjely ze své vlasti a ubytovaly se v České republice. Jejich integrace do českého 
společenského a kulturního života proběhla většinou bez komplikací, ale chtělo to více informací nejen o 
českých národních a kulturních tradicích, ale i jiných národnostních menšin, desetiletí žijících v ČR.
Projekt cílí na vydání přílohy k časopisu „ORER“, kde budeme arménským čtenářům přibližovat 
společenský a kulturní život mnohonárodního velkoměsta Prahy, čímž má být podpočena integrace 
Arménů do nového prostředí. Příloha se bude skládat z článků v češtině a arménštině. V českých článcích 
se bude psát o Arménech, žijících přes deset let na území ČR o jejích zkušenostech a představách o 
životě na novém místě a o tom co pro ně znamená integrace, o tom jak oni vnímají českou metropoli se 
všemi klady a mínusy. Budou zobrazeny kulturní aktivity pražských Arménů, představena umělecká 
činnost arménských malířů a umělců v Praze, v příloze budou rozhovory s významnými osobnostmi české 
kultury a politiky. Cílem projektu je seznámit majoritní společnost a veřejnost se životem arménské 
menšiny v Praze, s jejich kulturním a filozofickým pohledem na soužití menšin v Praze.
Náklady na tisk, kancelářské potřeby, honoráře, poštovné, telefon.

46 000 Kč 32 000 Kč 20 000 Kč

4002 Spolek Zaedno 26606071

Výukový materiál zaměřený na podporu integrace dětí cizinců na území Prahy - projekt obsahuje tvorbu 
a vydání výukového materiálu, zaměřeného na podporu integrace dětí nově přicházejících cizinců a 
jejich seznámení s českými reáliemi a reáliemi hlavního města. Projekt konkrétně napomůže cizincům při 
osvojování českého jazyka. Projekt zvýší informovanost a rozvoj poznání a porozumění mezi cizinci a 
majoritní společností. Distribuce do pražských škol, doprovázená vhodnou propagací. Vyhodnocení 
dopadu a plnění cílů projektu – pomocí ankety vyplňované zúčastněnými pedagogy. Materiál bude mít 
tištěnou a interaktivní elektronickou podobu a bude přizpůsoben k práci ve třídách nebo skupinách, 
např. i přes elektronickou tabuli.
Náklady na kancelářské potřeby, ostatní materiál (výtvarné potřeby), tisk, honoráře (korektury, 
programátorské práce, webové redakční práce, zpracování audio- a videonahrávek, digitální zpracování 
a publikování), telekomunikace,ostatní služby (finanční vedení, vedení účetnictví), OON - DPP (DPP -
grafik/DTP).

184 602 Kč 129 000 Kč 125 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
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 IČO Název projektu / Anotace
Celkové 

náklady v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

4003
Východoevropský 

klub, z.s.
05371325

Vydavání časopisu NaVýchod - posláním časopisu je poskytnout čtenáři co nejhlubší a objektivní, 
nestereotypní přehled o sociální a kulturní situaci v zemích východní Evropy. Jde především o otázky 
související s historickou pamětí různých etnických, sociálních a náboženských skupin v postsovětském 
prostoru, s jejich vzájemnými vztahy a postojem ke společné sovětské minulosti. Časopis ma za cíl boření 
stereotypů o národnostních menšinách cestou šíření informací a tím se snaží o sjednodušení integrace 
cizinců v ČR. Obsah – problematika časopisu zaměřena na postsovětský prostor, protože současná 
společensko-politická situace v této části Evropy se nám jeví jako nejvyhrocenější a mající největší vliv na 
osud celého kontinentu. Přínos – časopis je jediným mezinárodním českojazyčným periodikem s širokým 
tematickým a zeměpisným záběrem, přitom však výrazně zaměřeným na postsovětský prostor východní 
Evropy.
Náklady na odměnu za články (4 čísla), odměnu za překlad (4 čísla), odměna za redaktorskou práce (4 
čísla), odměnu za grafiku, tisk barevný digitální, fotobanku, odměnu za propagaci.

300 000 Kč 240 000 Kč 60 000 Kč

530 602 Kč 401 000 Kč 205 000 KčCelkem
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