
Příloha č. 4 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. 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 IČ 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 III  – pomáháme seniorům a budujeme občanskou společnost - integrace 
migrantů do české společnosti prostřednictvím celoroční realizace dobrovolnické činnosti migrantů. 
Obsah: dobrovolnická služba v organizacích pro seniory (výtvarné workshopy; cyklus společného vaření; 
přednášky z oblasti kultury, umění, zdraví apod.); podpora aktivního občanství migrantů a participace na 
komunitních aktivitách (zapojení migrantů do městských, celostátních a mezinárodních aktivit nejen v 
oblasti integrace cizinců); podpora dobrovolníků (nábor a zvyšování kompetencí dobrovolníků); vytvoření 
publikace pro veřejnost. Cíle: zapojení migrantů do pozitivního budování občanské společnosti skrze 
vlastní dobrovolnickou službu a jejich informování o možnostech podílet se na akcích MČ a NNO apod.; 
zvýšení jazykových i sociálních kompetencí migrantů-dobrovolníků; budování sociálních vazeb a podpora 
zdravého životního stylu jak mezi dobrovolníky, tak mezi nimi a klienty/pracovníky organizací, v nichž svoji 
službu vykonávají; zvýšení povědomosti o pozitivním přínosu migrantů pro českou společnost (dobrovolná 
aktivity migrantů).
Náklady na: materiální náklady (kancelářské potřeby, spotřební materiál ); ostatní služby (tiskové, 
překladatelské a kopírovací služby; telefon, internet, doména; nájem a provoz  prostoru; grafika a design; 
fotograf); ostatní osobní náklady (koordinátoři projektu, dobrovolníků, osvěty).

220 700 Kč 154 000 Kč 70 000 Kč

Nepodpořena položka 
potraviny. 

3009
ALLIANCE-BENIN EN 

REPUBLIQUE TCHEQUE
22856561

Prezentace beninské a africké kultury v hl. m. Praze - příblížení a pochopení kultury a tradic „černé 
Afriky“ české veřejnosti s ohledem na rostoucí zájem o africký kontinent a počet multikulturálních vztahů a 
rodin v ČR. Akce navazuje na četné kulturní večery a také „Dny Beninu“ pořádané v minulých letech v 
Praze. Obsah: den Beninu / jak chutná Benin (společenský kulturní den i večer s vystoupením umělců z 
Beninu a Afriky působících v ČR, představení tradiční kuchyně); vánoční posezení pro rodiny (setkání 
africko-českých rodin v Praze - výtvarné dílny, zpěv koled, přiblížení atmosféry Vánoc v Africe). Cíle: 
přiblížení a představení tradic a kultury "černé Afriky" české veřejnosti; pomáhat a účinně usnadňovat 
společenskou integraci členů spolku ALLIANCE-BENIN EN REPUBLIQUE TCHEQUE.
Náklady na: ochutnávka afrických specialit; pronájem společenského sálu, party stanů; vystoupení 
beninských hudebníků; propagace, letáky; drobné dárky pro děti ; speciality africké kuchyně podávané o 
Vánocích; umělecký ateliér.

600 000 Kč 380 000 Kč 70 000 Kč

Nepodpořena položka dárky 
do soutěže.



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 IČ Název projektu / Anotace
Celkové 

náklady v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3010 ALT@RT z.ú. 27045919

Studio ALTA - kulturní obývák - celoroční provozování a rozvoj multikulturních aktivit v Kulturním obýváku 
fungujícího v rámci Studia Alta se zacílením na migranty, majoritu i NNO. Obsah: umělecké aktivity (např. 
divadelní představení, koncerty); semináře, diskuze a setkání, v rámci kterých se setkají různé generace i 
národnosti nejenom umělců a budou mít možnost vzájemně se obohacovat svými různorodými 
zkušenostmi a pohledy na život; poskytování prostoru pro aktivity NNO a komunitní aktivity; propojení 
projektu s dalšími aktivitami Studia Alta (Kino v Obýváku, Living Room Art Space, Living Realities). Cíle: 
rozšířené propojení uměleckých aktivit (tradiční doména ALT@RT) s tématikou migrace a 
multikulturalismu; posílení hodnot tolerance a respektu k různorodosti ve společnosti.
Náklady na: spotřební materiál; technické zabezpečení (stavba, nasvícení; pronájem technického zařízení); 
propagace (tisk programů/letáků, reklama v médiích); produkce; honoráře odborníků (lektoři, přednášející 
atd.).

1 777 120 Kč 199 120 Kč 0 Kč

Nepodpořeno  z důvodu, že 
projekt je neúplný, aktivity 
nelze identifikovat. Projekt 
cílí na záměr pouze jednou 
aktivitou - výstavou.

3011 ASIA CENTER, z.s. 01365169

Asia days - cyklus 4 akcí zahrnujících semináře a workshopy zaměřené na prezentaci asijských zemí 
veřejnosti se zaměřením na kulturu, tradice, turismus, kulinářství, umění či obchod v těchto zemích. 
Obsah: Asia Day - Čína; Asia Day - Vietnam; Asia Day - India; Asia Day - Jižní Korea. Cíle: prohloubení nebo 
vytvoření zájmu o asijskou kulturu, který bude mít pozitivní efekt na integraci cizinců a přispěje k 
odbourávání stereotypů a celkovému zlepšení obrazu cizinců na našem území; odstranění stereotypů 
znesnadňujících začleňování cizinců do běžného života a prezentace přínosů spolupráce, dialogu a 
pochopení osvětou široké, ale i odborné veřejnosti; posílení přátelského prostředí pro zahraniční osoby z 
Asie a podpora spolupráce s českými kolegy; pomoc migrantům s vyřízením veškerých důležitých 
náležitostí a dokladů nezbytných pro život v České republice.
Náklady na: pronájem sálu; degustace jídla, tlumočení, semináře a workshopy, PR, marketing.

747 400 Kč 628 500 Kč 0 Kč

Nepodpořeno z důvodu, že v 
projektu není zřejmý obsah 
setkávání, není jasné, kdo na 
veřejné akce přijde a jak se o 
akci dozví. Aktivity projektu 
míří do komerčního sektoru.

3012 Bard klub Praha, z.s. 27012085

Činnost Bard klubu Praha, z.s. - cyklus kulturně společenských akcí pro cizince i majoritní společnost s 
důrazem na hudební produkci. Obsah:
VI. Mezinárodní písničkářský festival „Vezměme se za ruce, přátelé!“; cyklus koncertů evropských i 
mimoevropských písničkářů; celoroční provoz Bard klubu + příprava publikace a filmu o tomto klubu; 
založení kytarové školy pro děti a dospělé. Cíle: podpořit vzájemné seznamování s písničkářskou kulturou v 
ČR, RF a dalších zemí; vytvářet prostor pro setkávání ruskojazyčných krajanů a přispět k vzájemnému 
obohacení národních kultur a uchování jejich tradic.
Náklady na: pronájem prostor; honoráře; ubytování, letenky a jízdenky pro účinkující ze zahraničí; 
propagační a dokumentační materiály; letáky, brožury, propagační materiál, film.

120 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč

Projekt neodpovídá svým 
obsahovým zaměřením 
cílům programu grantového 
řízení.

3013 Bard klub Praha, z.s. 27012085

VI. Mezinárodní písničkářský festival „Vezměme se za ruce, přátelé“ - festival určený majoritě i cizincům. 
Obsah: koncerty známých písničkářů z ČR a z dalších zemí; přednášky spojené s promítáním dokumentů o 
životě a tvorbě slavných písničkářů. Cíle: podpořit vzájemné seznamování se s písničkářskou kulturou ČR, 
RF a dalších zemí.
Náklady na: pronájem prostor; honoráře; letenky a jízdenky; ubytování; stravování.

150 750 Kč 45 000 Kč 0 Kč

Projekt neodpovídá svým 
obsahovým zaměřením 
cílům programu grantového 
řízení.



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 IČ Název projektu / Anotace
Celkové 

náklady v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3014
Centrum 

demokratického 
vzdělávání, z. ú.

05164079

Poznejme se - aktivity zaměřené na vzájemné poznávání migrantů a majoritní společnosti na bázi 
společných akcí pro migranty i majoritu.
Obsah: 1) kurzy českého jazyka pro dospělé propojené s informováním o českých reáliích a kultuře; 2) akce 
pro rodiny s dětmi z řad majority a cizinců: oslava českých svátků; výlety za českými pamětihodnostmi; 3) 
tematické večeře - večeře pro veřejnost připravené migranty žijícími v ČR; doprovodný program; 4) týden 
tolerance. Cíle: vybudovat trvalejší kontakty mezi cizinci a majoritou zapojením cizinců do lektorování a 
přípravy akcí a společného trávení času na akcích; umožnit cizincům představení svých aktivit, zkušeností a 
schopností jimi samotnými a získání pocitu většího porozumění a začlenění do české společnosti; zvýšit 
povědomí majoritní společnosti o cizincích žijících v ČR a v Praze, o problémech a výzvách při procesu 
integrace do české společnosti, podpořit tak vzájemné porozumění a eliminovat předsudky; zmenšit 
bariéry integrace vyplývající z neznalosti českého jazyka u migrantů; předávání zkušeností a informací 
majoritní společnosti samotnými cizinci při zapojení celých rodin. 
Náklady na: materiálové (etno-občerstvení, materiál oslavy a workshopy); nemateriálové (nájemné, tisk 
materiálů, cestovné, vstupné na výlety); osobní náklady (koordinátor DPP, lektoři přednášek, češtiny, 
aktivit pro rodiny, vaření); služby (honoráře účinkující, tisk letáků a plakátů).

142 350 Kč 99 450 Kč 70 000 Kč

3015 Centrum Dialog, o.p.s. 67984339

Shangwe festival: prezentace kultury Afričanů žijících v Praze - jednodenní slavnost zaměřená na 
prezentaci kultury migrantů ze subsaharské Afriky majoritní společnosti všech věkových kategorií. Obsah: 
workshopy (taneční, hudební, výtvarný); ochutnávka jídla; diskuze World Café na téma rozvojové pomoci v 
Africe; výstava fotografií z cyklu „Afrika očima dětí“. Cíle: vytvořit prostor pro  vzájemné setkávání mezi 
českou veřejností a migranty afrického původu; podpořit lokální komunitu Afričanů při prezentaci jejich 
kultury a dovedností majoritní společnosti; eliminovat xenofobní postoje v majoritní populaci a podpořit 
přátelské soužití s cizinci.
Náklady na: honoráře (lektoři workshopů, koordinace dobrovolníků, PR); materiální náklady (výtvarné 
potřeby, potraviny a další materiál pro ochutnávku); technické zabezpečení (pronájem); služby 
(propagace, dokumentace, grafika a tisk); provozní náklady (energie, kanc. potřeby).

75 000 Kč 51 000 Kč 30 000 Kč

3016
Centrum pro integraci 

cizinců, o.p.s.
26631997

Ateliér talentů - projekt na podporu migrantů v uplatnění jejich znalostí a dovedností v české společnosti. 
Obsah: podpora klientů skrze identifikaci konkrétního nadání a dovedností; komplexní program pro 
nadané imigranty; vypracování portfolia klientů a oslovování již vytipovaných organizací s konkrétní 
nabídkou klienta/účastníka Ateliéru; startovací model podpory podnikání a kariéry talentovaných klientů 
CIC; přímá podpora klientům. Cíle: propojení cizinců s příslušníky majority při společné kreativní práci; 
otevření prostoru k úspěšné seberealizaci a využití skutečného potenciálu vybraných jedinců z řad 
imigrantů; aktivní zapojení různých institucí a organizací poskytujících prostor pro prezentaci účastníků 
projektu.
Náklady na: koordinátor koučů; odborné konzultace koučů (DPP); pronájem fyzického atelieru; správa 
serveru; přímá podpora klientů (příspěvek na nákup pomůcek, nástrojů, základní investice - pořízení barev 
pro realizaci workshopu olejomalby,pronájem stánku pro prezentaci talentů, nákup potravin pro etnickou 
kuchyň); ekonomické služby; PR pracovník (DPP).

576 000 Kč 207 000 Kč 100 000 Kč



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 IČ Název projektu / Anotace
Celkové 

náklady v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3017
Centrum pro integraci 

cizinců, o.p.s.
26631997

Nová půda 2018 - komplexní program pro vzdělávání i představení cizinců pražské veřejnosti - komplex 
vzdělávacích aktivit v oblasti češtiny pro cizince, dalšího vzdělávání a informačního servisu pro cizince, 
otevřených klubů a aktivit podporujících setkávání a komunikaci cizinců s veřejností a českou majoritou. 
Obsah: 1) čeština pro cizince (nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince, kurz češtiny pro cizince bez znalosti 
latinky); 2) další vzdělávání a infoservis pro cizince (jobkluby, PC kurzy); 3) kluby a aktivity pro cizince i 
majoritu. Cíle: zajistit služby pro ty cizince, kteří čelí kombinovaným problémům při integraci do české 
společnosti: zdravotní, věkové, jazykové, sociální či socioekonomické potíže v různých kombinacích; 
zvyšování informovanosti a orientace cizinců v nabídce služeb pro cizince, v sociokulturní orientaci ve 
společnosti; podpora setkávání a komunikaci cizinců s veřejností a českou majoritou.
Náklady na: lektoři kurzů češtiny (DPP); materiál pro kurz češtiny pro lidi bez znalosti latinky (odborná 
literatura, pomůcky); PC kurz (externí); zajištění - jobkluby (honorář), dětský klub, otevřené kluby (DPP); 
materiál pro kluby (pomůcky, hry, ceny do soutěží, materiál pro dámský klub - potraviny, nádobí); tisk a 
propagace; překlady letáků; metodika kurzů; nájem učeben a zázemí.

514 100 Kč 357 200 Kč 100 000 Kč

Nepodpořena položka 
drobné občerstvení.

3018
Církev Svatého Řehoře 

Osvětitele
01544004

Česko-arménské vzájemné literární vztahy - cyklus kulturních večerů zaměřených na vzájemnou 
prezentaci české a arménské literární tradice a kultury pro členy arménské komunity i majoritu. Obsah:  
prezentace arménských témat v dílech českých umělců a spisovatelů a současných publikací a překladů 
arménských autorů a novinářů; arménské překlady českých a české překlady arménských literárních děl 
(knihy, příběhy, brožury apod.); publikace dvojjazyčných měsíčníků, ve kterých bude tato literární práce 
představena. Cíle: představit veřejnosti arménská a česká literární a umělecká díla, vzájemně představit 
spisovatele a umělce obou kultur; představit Arménii i arménská témata české veřejnosti na nové a 
interaktivní platformě.
Náklady na: pronájem prostor pro literární večery ; literární práce na bilingvním měsíčníku; publikace a 
tiskové služby; poštovné.

64 000 Kč 40 000 Kč 20 000 Kč

3019
Církev Svatého Řehoře 

Osvětitele
01544004

Informačně-komunikační centrum Arménů v Praze - celoroční provoz informačně-komunikačního centra 
zaměřeného na podporu integrace Arménů do české společnosti. Obsah: poskytování právního 
poradenství, zprostředkování kurzů češtiny; kulturní události a výlety za českými historickými a přírodními 
památkami; aktivity na prezentaci arménské kultury, kurzy arménštiny. Cíle: zlepšit sociokulturní orientaci 
Arménů v české společnosti; podpořit prezentaci a rozvoj arménské kultury v ČR; vytvořit platformu pro 
setkávání Arménů žijících v ČR a jejich kulturně společenské aktivity.
Náklady na: pronájem prostor; tiskové služby a nákup informačního materiálu; kancelářské potřeby; 
propagace a cestovní úhrady; účetnictví ; poštovné; administrativa; zřízení a administrace webu; odměna 
pracovníků.

244 000 Kč 54 000 Kč 15 000 Kč

Nepodpořeny položky 
daňové poradenství/audit a 
kancelářská technika. 



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 IČ Název projektu / Anotace
Celkové 

náklady v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3020
Česko-vietnamské 

vzdělávací centrum 
Talent, z.s.

04967488

K porodu bez strachu - cyklus seminářů zaměřených na poskytnutí ucelených informací v rámci porodní 
problematiky vietnamským (nejen) rodičkám. Obsah: cyklus seminářů pro vietnamské ženy za účasti 
vietnamsky hovořících lektorů a profesionálního lékařského personálu; výuka tematických slovíček 
podstatných pro tuto problematiku. Cíle: nabídnout předporodní kurz ženám vietnamského původu, jež 
nehovoří česky, a nemohou navštěvovat běžně nabízené kurzy v češtině; pomoci odbourání obav 
vietnamských žen z porodu v českých porodnicích a působit preventivně proti komplikacím během i po 
porodu; zvýšit informovanost o právech a povinnostech rodiček při porodu.
Náklady na: pronájem prostor a projektoru; tisk letáků; nákup panenek a míčů na cvičení; odměna 
produkční, koordinátor, lektoři.

50 850 Kč 39 250 Kč 35 000 Kč

3021
Česko-vietnamské 

vzdělávací centrum 
Talent, z.s.

04967488

Talent dětem - celoroční činnost mateřského centra, jehož cílem je příprava dětí s vietnamským 
mateřským jazykem do českých státních školek prostřednictvím výuky českého jazyka u předškolních dětí a 
také seznamování s kulturními a společenskými reáliemi ČR u těchto dětí i jejich rodičů. Obsah: výuka 
českého jazyka u předškolních dětí vietnamského původu; aktivity na seznamování s kulturními a 
společenskými reáliemi ČR u dětí navštěvujících centrum i jejich rodičů; aktivity na zachování a rozvoj 
vietnamské kultury a tradic. Cíle: příprava dětí s vietnamským mateřským jazykem do českých státních 
školek a zlepšování podmínek začlenění migrantských dětí do kolektivu; rozvoj výukových metod 
využitelných pro předškolní děti vietnamského původu; zvyšuje informovanosti příslušníků vietnamské 
komunity, podpora vzájemných vztahů mezi majoritou a osobami vietnamského původu a prevence jejich 
společenské izolace; rozvoj služeb centra a zvýšení jejich dostupnosti i pro sociálně hůře situované rodiny.
Náklady na: pronájem prostor; elektřina; učební materiál pro děti; hygienické a úklidové potřeby; pracovní 
materiál pro pedagogy; odměny pedagogům.

1 715 880 Kč 1 201 080 Kč 100 000 Kč

3022
Governance Institute, 

z.s.
01263781

Vzdělávání čínských studentů v České republice - integrace čínských studentů do české společnosti 
prostřednictvím seminářů/tematických večerů zaměřených na seznámení čínských zahraničních studentů 
v ČR s podmínkami vysokého školství v ČR a zkvalitnění jejich znalostí českých tradic a kultury. Obsah: 
cyklus seminářů/workshopů a tematických večerů. Cíle: usnadnění integrace čínských studentů v Praze; 
zlepšení vztahů mezi českými a čínskými studenty; vytvoření platformy spolupráce pro vysoké školy v 
Praze a prostoru pro prezentaci čínské kultury.
Náklady na: integrační večery (pronájem prostor, tlumočník, příprava a tisk propagačních materiálů, 
zajištění techniky pro integrační večery); semináře/workshopy (výukové materiály, pronájem prostor, 
lektoři).

430 000 Kč 329 000 Kč 0 Kč

Nepodpořeno z důvodu, že 
projektové aktivity nejsou 
popsány dostatečně 
srozumitelně, předložený 
projekt není v souladu         s 
prioritami grantového řízení.



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 IČ Název projektu / Anotace
Celkové 

náklady v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3023 In IUSTITIA, o.p.s. 26569655

Bezpečně v novém domově Praze - projekt na podporu aktivit zvyšujících informovanost cizinců, 
veřejnosti i odborníků veřejné správy s cílem snížit riziko násilí z nenávisti páchaného na cizincích. Obsah: 
1) zvyšování a prohlubování kompetencí cizinců a cizinek ohrožených násilím z nenávisti: dotisk, 
aktualizace a distribuce informačního materiálu pro cizince a cizinky ve třech jazykových mutacích; 
informování v terénu, workshopy pro cizince/cizinky ohrožené násilím z nenávisti; 2) zvyšování a 
prohlubování kompetencí pracovníků státní správy a samosprávy: akreditovaná školení na téma násilí z 
nenávisti a zvlášť zranitelné oběti; 3) kurzy pro veřejnost věnující se by-stander efektu; tvorba 
ilustrovaného informačního materiálu k tématu by-stander efektu a jeho další distribuce. Cíle: zvýšit 
informovanost a právní povědomí cizinců a cizinek ohrožených násilím z nenávisti a žijících na území 
Prahy; posílit integrační potenciál cizinců, předejít sociální exkluzi a izolaci a snížit ohrožení radikalizací; 
podpora informovanosti majoritní společnosti a vytváření bariér proti projevům násilí z nenávisti ve 
veřejném prostoru; posílení kompetencí pracovníků a pracovnic pracujících s cizinci a cizinkami (NNO, 
veřejná správa) ohroženými násilím z nenávisti.
Náklady na: osobní náklady (komunitní pracovníci;  lektoři cizinců; tvorba ilustrací); nemateriální náklady 
(tisk - infomateriál pro cizince a ilustrovaný materiál; nájem workshopy; grafické zpracování materiálu); 
materiální náklady (tonery, papíry, drobný materiál).

245 900 Kč 156 400 Kč 90 000 Kč

3024 InBáze, z. s. 26548216

Interkulturní festival RefuFest a videospoty ze života migrantů žijících v Praze - 13. ročník dvoudenního  
interkulturního festivalu RefuFest a vytvoření 2 video-spotů týkajících se života migrantů v Praze určených 
pro promítání na festivalu a následně i na školách. Obsah: 1) festival RefuFest: program pro školy + 
diskuzní chillout  + program pro rodiny s dětmi + festivalový rej; divadelní, hudební a taneční vystoupení, 
návazné workshopy; prezentace migrantských komunit s workshopy; diskuze na aktuální téma v oblasti 
migrace/uprchlictví; autorské výstavy vztahující se k migraci; prezentace národních kuchyní; program pro 
školy; 2) vytvoření a šíření 2 video-spotů týkajících se života migrantů v Praze, jejich promítání na festivalu 
a následně šíření do škol. Cíle: prezentace kultur migrantů žijících v Praze široké veřejnosti atraktivní 
formou; působení na veřejné mínění směrem k větší otevřenosti a lepšímu porozumění jiným kulturám; 
využití kultury jako prostředku snižování xenofobních nálad ve společnosti s cílem ukázat, že migranti mají 
potenciál obohacovat kulturní scénu ČR; kombinování profesionálních vystoupení s amatérskými (zajištění 
kvality a podpora talentů); zprostředkovávání kulturních prožitků dětem, mládeži i dospělým; zapojení 
cílové skupiny do organizace festivalu v roli. vystupujících/lektorů/dobrovolníků/členů produkčního týmu 
(dospělí i mládež z řad migrantů)
Náklady na: produkční festivalu (DPP); koordinátor dobrovolníků; lektoři workshopů a diskuzí; moderátor; 
stage manažer; technik festivalu; zdravotník - DPP; pronájem WC; zajištění osvětlení a ozvučení; pronájem 
lavic a stolů, stanů, techniky na tvorbu videospotu; úklid po festivalu; výtvarné potřeby; ostatní drobný 
materiál (pro workshopy, doprovodný program); hygienické prostředky; vystupující; tvorba videospotů; 
tisk letáků a plakátů; grafické práce; propagace; dokumentace.

601 160 Kč 180 000 Kč 150 000 Kč



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 IČ Název projektu / Anotace
Celkové 

náklady v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3025 InBáze, z. s. 26548216

Komunitní aktivity a stolování 2018 - celoroční provoz volnočasových integračních aktivit pro cizince i 
majoritní společnost v komunitním centru InBáze. Obsah: multikulturní skupiny KRUHY - skupinová setkání 
klubů; šicí dílna; komunitní stolování. Cíle: vzájemné poznání účastníků odlišných etnických skupin, sdílení 
zkušeností a praktických rad vzhledem ke každodennímu životu migrantů v ČR; odbourávání předsudků 
vůči lidem odlišné kultury i české veřejnosti.
Náklady na: tlumočení; hlídání dětí; spotřební materiál (workshopy a skupiny Kruhy) ; suroviny na 
komunitní stolování; kurz šití (úhrada kurzů šití); vstupné (kulturní, poznávací, vzdělávací akce).

201 605 Kč 55 000 Kč 30 000 Kč

3026 InBáze, z. s. 26548216

Výuka a doučování češtiny pro děti a žáky (5-18 let) 2018 - aktivity zaměřené na rozvoj konverzace, slovní 
zásoby, gramatiky, psaní a práce s textem u dětí cizinců. Obsah: skupinové kurzy výuky českého jazyka 
(kurzy na ZŠ a MŠ); individuální doučování zaměřené na podporu rodin, které si nemohou zaplatit 
komerční doučování; kurz pro zapojené dobrovolníky Jak přistupovat k ČJ jako k druhému jazyku; 
závěrečné hodnocení na setkání specialisty s rodiči, žákem, případně učitelem žáka. Cíle:  zlepšení 
čtenářské a jazykové dovednosti žáků s OMJ, rozvoj konverzace, slovní zásoby, gramatiky, psaní a práce s 
textem; zvýšení dostupnosti doučování i pro hůře finančně situované rodiny migrantů.
Náklady na: koordinátor výuky ČJ, dobrovolníků a doučování; odborný garant; lektoři ČJ; výukový materiál; 
supervize dobrovolníků.

431 276 Kč 100 000 Kč 80 000 Kč

3027 InBáze, z. s. 26548216

Vzdělávání interkulturních pracovníků 2018 - projekt zaměřený na zvyšování kapacit a profesionalizaci 
interkulturních pracovníků organizace InBáze. Obsah: školení komunitního tlumočení; supervizní setkání. 
Cíle: vzájemné poznání účastníků odlišných etnických skupin, sdílení zkušeností a praktických rad vzhledem 
ke každodennímu životu migrantů v ČR, odbourávání předsudků vůči lidem odlišné kultury i české 
veřejnosti; posílit zapojení migrantských komunit do místního občanského života.
Náklady na: lektory školení interkulturních pracovníků; supervizor (odměna).

160 080 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč



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 IČ Název projektu / Anotace
Celkové 
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Požadovaná 
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3028 "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Poznáváme české a vietnamské tradice - setkání mezi českými a vietnamskými rodinami zaměřené na 
vzájemné seznamování mezi sebou, se svými kulturami. Obsah: setkání mezi českými a vietnamskými 
rodinami spojené s kulturním programem a seznámení s otázkami kultury, tradic, výchovy/vzdělávání dětí 
v českých a vietnamských rodinách. Cíle: navázat komunikaci mezi vietnamskými rodinami a českými 
rodinami žijícími nebo pracujícími na území Prahy; podpořit vzájemnou společenskou otevřenost mezi 
rodinami z řad majority i Vietnamců a redukovat tak vzájemnou uzavřenost; posílit mezigenerační 
porozumění mezi staršími a mladšími generacemi Vietnamců.
Náklady na: personální náklady (vedoucí projektu, realizátoři setkání, ekonom); materiální zabezpečení 
(kanc. potřeby a materiály na vaření a výrobu ozdob); služby (pronájem, propagace, honoráře pro 
účinkující, účetnictví).

125 000 Kč 69 000 Kč 50 000 Kč

3029
Informační centrum 
Kavkaz - Východní 

Evropa
69347930

Provádění literárních a hudebních večerů - literární a hudební večery věnované arménským a českým 
spisovatelům zaměřené na prezentaci jejich děl a na prezentaci děl arménských a českých fotografů. 
Obsah: literární a hudební večery věnované arménským a českým spisovatelům; prezentace děl 
arménských a českých fotografů. Cíle: přispět ke kulturnímu sblížení mezi českou a arménskou kulturou v 
ČR; podporovat migranty z Arménie v integraci do české společnosti.
Náklady na: nájemné prostoru; poštovné, telefon; honoráře.

25 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč

3032
International 

Organization for 
Migration (IOM)

47675802

Migrace ve filmu - mezinárodní filmový festival o migraci a integraci cizinců konaný v hl. m. Praze - filmový 
festival určený široké odborné i laické veřejnosti (majoritě i migrantům), který se bude konat jako součást 
Global Migration Film Festival v prosinci 2018. Obsah: realizace Mezinárodního filmového festivalu o 
migraci v termínu v prosinci 2018; doprovodné odborně vedené besedy po projekcích pro širokou i 
odbornou veřejnost; výstup z doprovodných besed a diskuzí s migranty - shrnutí témat festivalu i názorů 
účastníků festivalu i odborníků v oboru migrace a integrace. Cíle: podpořit oboustranný dialog mezi 
migranty a majoritní společností; přispět k přínosnému společnému soužití ve vzájemném respektu a 
kulturní i náboženské toleranci bez xenofobních postojů prostřednictvím prezentace příběhů migrantů a 
reálných informací o migraci vedoucí k porozumění a k demystifikaci zavedených stereotypů; zvýšení 
participace migrantů na veřejném dění; zvýšení povědomí široké i odborné veřejnosti o zapojení migrantů 
do české společnosti; zapojení hl. m. Prahy do globální akce mezinárodního významu s potenciálem 
pravidelného opakování i v budoucnu.
Náklady na: projektový vedoucí; vedoucí mise; finance/admin; pronájem kanceláře; komunikace; IT 
podpora; dokumentace, pozvánky, program festivalu, drobná vydání (papír apod.); příprava filmů, 
titulkování; propagace; grafika, tisk; pronájem kinosálu, místnosti na besedy; moderování;  expertní 
podpora partnerů při organizaci FF; nepřímé náklady 7% (odvod za projekt).

417 514 Kč 417 514 Kč 100 000 Kč

Nepodpořena položka 
pohoštění pro účastníky 
zahájení festivalu. 



Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
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3033 Irácké forum v ČR 75071410

60 let vzniku první republiky Iráku - aktivity k oslavě 60. výročí vzniku první republiky Iráku (14.7.) určené 
pro členy pořádajícího spolku i majoritní společnost. Obsah: přednášky; promítání dokumentárních filmů 
od iráckých tvůrců; výstavy fotografií a uměleckých děl „Mezopotámie kolébka kultury“; slavnostní večer s 
účastí irácké skupiny; Cíle: přiblížení a pochopení kultury a tradic Iráčanů českou veřejností.
Náklady na: materiální náklady (vybavení na výstavu, kancelářské potřeby); nemateriální náklady 
(nájemné spol. sál+výstava, odměna koordinátora; honorář účinkujícím; doprava; ubytovaní a stravování 
hudební skupiny; tiskové a rozmnožovací služby).

174 000 Kč 94 000 Kč 50 000 Kč

3034 Irácké forum v ČR 75071410

Zdravé a vzájemné soužití - podpora celoroční činnosti spolku zaměřeného na kulturní a společenskou 
integraci Iráčanů do české společnosti. Obsah: přednášky v češtině s překladem do arabštiny; oslavy k 
připomenutí národních a náboženských svátků určené pro členy spolku a arabskou komunitu; bezplatné 
poradenské a překladatelské služby pro jednotlivé členy fóra a nově přicházející studenty a migranty. Cíle: 
iniciovat aktivní zapojení krajanů (Iráčanů) do české občanské společnosti a zvýšení jejich sociokulturní 
orientace ve společnosti; rozvoj pozitivních vztahů mezi cizinci (Iráčané) a majoritní společností; eliminace 
vzniku negativních sociálních jevů jako xenofobie a rasismus.
Náklady na: materiální náklady (DHM, kancelářské potřeby); nemateriální náklady (pronájem prostor, 
honorář, tiskové a kopírovací služby).

85 500 Kč 42 500 Kč 40 000 Kč

3035 k2e z.s. 06396089

Festival kultury Sibiře - kulturní festival zaměřený na seznámení obyvatel ČR s kulturou a tradicemi 
národů Sibiře. Obsah: výstava obrazů a fotografií; koncert tradičního tuvinského hrdelního zpěvu; 
promítání filmů o životě Dálného východě; setkání s žáky ZŠ  na téma Jakutsko a jeho kultura a workshopy 
s žáky. Cíle: seznámit obyvatele České republiky s kulturou a tradicemi národů Sibiře; podpořit navázání 
komunikace mezi mladými umělci a spojovat lidi různých kultur v rámci jednoho tvůrčího prostoru.
Náklady na: pronájem galerie; ubytování hostů; honorář účastníků; pronájem kina v Praze; velkoformátový 
tisk fotografie; plnobarevný tisk programů; překlady titulek k filmům.

210 300 Kč 100 000 Kč 20 000 Kč



Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
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3036
"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. - 
celoroční integrační aktivity spolku. Obsah: 1. Pořádání přednášek,seminářů,osvětových 
akcí,výstav,výtvarných soutěží, výletů, sportovních a slavnostních akcí pro členy centra a hosty; 2. 
Poskytování informačních a konzultačních služeb pro členy centra a cizince; 3. Zasedání členů výboru 
sdružení „Elim aj“; 4. Pořádání členské schůze sdružení „Elim aj“ podle stanov; 5. klubová setkání pro členy 
centra „Elim aj“ a hosty; 6. Organizace činností kroužků podle zájmů; 7. Dobročinné akce; 8. Organizace 
kulturních akcí a festivalu. Cíle: rozšíření a upevnění přátelských vztahů mezí občany ČR a Republiky 
Kazachstán na území hlavního města Prahy; Napomáhat integrace občanů Republiky Kazachstán do 
společenského života ČR; Popularizace tradice, kultury, zvyků, jazyků národů Republiky Kazachstán a 
obohacení kulturního života na území hl. m. Prahy; Rozvoj vztahů a vzájemného porozumění mezi různými 
společenskými organizacemi cizinců navzájem, mezi majoritní společnosti a cizinci.
Náklady na: materiálové (kanc. potřeby, materiál pro ochutnávky a šití); nemateriálové (nájemné, 
poštovné, cestovné, propagace); ostatní finanční náklady (pronájem techniky, dokumentace akcí, doprava, 
náklady na schůze, provoz webu, výpůjčka kostýmů); osobní náklady (honoráře a ostatní osobní náklady).

115 000 Kč 69 000 Kč 40 000 Kč

3037
"Kazachstánské kulturní 

centrum v České 
Republice "Elim-aj "z.s.

27008193

XII. Dny kultury národů Kazachstánu v Praze - obsah: společenské akce (promítání filmů, konference, 
besedy, koncerty, výstava dětských obrázků, knih a fotografií, přednášky, raut s ochutnávkou tradičních 
jídel národů Střední Asie). Cíle: rozšíření a upevnění přátelských vztahů mezí občany ČR a Republiky 
Kazachstán na území hlavního města Prahy; Napomáhat integrace občanů Republiky Kazachstán do 
společenského života ČR; Popularizace tradice, kultury, zvyků, jazyků národů Republiky Kazachstán a 
obohacení kulturního života na území hl. m. Prahy; Rozvoj vztahů a vzájemného porozumění mezi různými 
společenskými organizacemi cizinců navzájem, mezi majoritní společnosti a cizinci.
Náklady na: materiální náklady (kanc. potřeby apod.); nemateriální náklady (nájemné, poštovné, telefon, 
cestovné, propagace); ostatní finanční náklady (pronájem techniky, dokumentace akcí, doprava, náklady 
na schůze, provoz webu, výpůjčka kostýmů); osobní náklady (honoráře a ostatní osobní náklady).

120 000 Kč 69 000 Kč 40 000 Kč

3038 KITAP, z.s. 02232197

Cyklus přednášek o Turkických národech a Promítání Turkických Filmů - prezentace kultur turkických 
národů. Obsah: cyklus interaktivních přednášek/seminářů za účasti představitele turkického národa; 
cyklus promítání turkických filmů (s českými titulky) a diskuzí. Cíle: informovat odbornou i laickou 
veřejnost o turkických národech, historii, současnosti, politických reáliích; seznámit veřejnost s filmovou 
kulturou Turkických národů; podpořit rozvoj spolupráce mezi zájemci o kulturu turkických národů na 
profesní/odborné úrovni.
Náklady na: pronájem kinosálu, prostor na přednášky; odměny lektorům přednášek i promítání; pomocné 
tiskové materiály (papíry, obsah lekce, zápisníky a další inventář); kameraman (zajištění video a foto z 
akcí); propagační materiály (reklama, letáky aj.).

423 000 Kč 303 000 Kč 15 000 Kč



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
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projektu
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náklady v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč
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3039 KITAP, z.s. 02232197

Novruz - projekt zaměřený na prezentaci oslav Nového roku (Novruz) v turkických národech majoritní 
společnosti. Obsah: interaktivní lekce o tom, kdo jsou Turkici, co je Novruz, a proč se slaví, promítání filmu; 
koncert – vystupující hudebníci a tanečníci z Turkického a jiných národů slavících Novruz a žijících v ČR; 
workshop pro děti a rodiče: Poznáváme Turkickou kulturu – pohádky Turkických národů. Cíle: 
prostřednictvím hudebních vystoupení a tradiční kuchyni Turkických národů představit majoritní 
společnosti Turkickou kulturu, ukázat mentalitu a krásu Turkických národů, sblížit zástupce výše 
zmíněných komunit.
Náklady na: pronájem prostor s technickým vybavením, pro workshopy, přednášky); honorář vystupujícím.

200 000 Kč 150 000 Kč 15 000 Kč

3040 KITAP, z.s. 02232197

Sabantuj 2018 - projekt zaměřený na jednodenní prezentaci oslav turkického svátku léta Sabantuj 
majoritní společnosti (tradiční kroje, svátek, zábava/sport – zápas na pásech). Obsah: prezentace jídla; 
scénická vystoupení; tradiční zábavy; seznámení se (neoficiální networking) k vzájemnému seznámení s 
cizinci a jejich kulturami; Cíle: seznámit majoritní společnost s tradicí a kulturou turkických národů; přiblížit 
majoritní společnosti zábavnou formou kulturu cizinců, kteří jsou i tradičními vyznavači islámu.
Náklady na: pronájem prostoru s technickým vybavením; propagační materiály (letáky, informace aj.); 
prezentace tatarské kuchyně (nákup, příprava, prezentace); kameraman; inventář (kostýmy aj.).

220 000 Kč 150 000 Kč 15 000 Kč

3041 Klub OA z. s. 04723236

Integrace cizinců pomocí jazykové přípravy - placené kurzy ČJ pro dospělé cizince bez jakýchkoliv znalostí 
češtiny propojené s integračními večery. Obsah: letní intenzivní kurz; 3-měsíční kurz ČJ; integrační večery 
pořádané na konci obou kurzů pro účastníky i veřejnost zejména z řad občanů Prahy-Satalic - ochutnávka 
tradičních českých pochutin a pochutin ze zemí původu kurzistů; Cíle: podpořit integraci cizinců zlepšením 
znalostí češtiny u cizinců bez znalostí tohoto jazyka.
Náklady na: částečná úhrada kurzovného; zajištění integračních večerů (letáky k distribuci;tematické 
občerstvení, inzerce).

200 000 Kč 128 000 Kč 0 Kč

Projekt neodpovídá svým 
zaměřením cílům programu 
grantového řízení. Je založen 
na finanční spoluúčasti 
migrantů. 



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
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3042
Konsorcium nevládních 
organizací pracujících s 

migranty v ČR, z.s.
26620553

Konsorcium slaví - historie a výzvy integračních politik v Praze - osvětové a informační aktivity v rámci 
„Týdne migrantů“ určené pro odbornou i laickou veřejnost ke dni migrantů a výročí 15 let založení 
Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. Obsah: tvorba a promítání filmu o historii 
integrační politiky ČR; vernisáž výstavy umělců-cizinců; cyklus seminářů a workshopů; Oslava Dne 
migrantů. Cíle:seznámit veřejnost (včetně cizinců) na dlouholetý fungující systém integrace cizinců na 
území hl. m. Prahy skrze krátký film o historii a současnosti Konsorcia a jeho členů a představit jim systém 
integrace a nejlepší praxi; vzdělávání odborné i široké veřejnosti prostřednictvím 5 seminářů v rámci týdne 
migrantů na zásadní témata spojená s integraci cizinců; sblížení majoritní a minoritní kultury 
prostřednictvím kulturních a uměleckých aktivit – výstava, hudba, ochutnávky tradičních jídel na Den 
migrantů.
Náklady na: osobní náklady (koordinátor pro vznik filmu; metodik přípravy seminářů; projektový manažer; 
projektový asistent; PR pracovník; experti v panelech); provozní náklady a materiální zabezpečení projektu 
(kancelář pro realizační tým; nájem prostor pro debaty; suroviny pro etno-vaření; instalace výstavy; 
pronájem prostor Den migrantů; kapela; jízdné; Per Diems experta z ciziny; jízdné českých expertů; 
propagační materiály; internet, telefon); nákup služeb (propagace; grafika; microsite; tvorba filmu; 
účetní)

480 450 Kč 320 450 Kč 100 000 Kč

3043 KULTURUS, z. s. 04108019

ŠKOLA KULTURNÍ MLÁDEŽE - ŠKM (Kurz kulturní a společenské integrace) - pravidelný cyklus přednášek 
spojených s promítáním filmů a diskuzemi. Přednášky povedou integrovaní cizinci z východoevropských 
zemí i čeští pedagogové. Obsah: přednášky k seznámení cizinců z Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu 
(především mládež a studenti) s historií, politickým systémem, kulturou a dalšími reáliemi české 
společnosti (svátky, kuchyně) včetně seznámení s dalšími etnickými skupinami žijícími v ČR; promítání 
filmu k danému tématu následující po přednášce; diskuze po přednáškách a promítání filmu. Cíle: 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.
Náklady na: odměny lektorů , honorář ředitele projektu, reklama ŠKM v prostorách škol, společenských 
center a klubů a na sociálních sítích.

107 500 Kč 75 000 Kč 40 000 Kč

3044 Lastavica z.s. 26561549

GAVRANFEST 2018 – mezinárodní festival divadelních představení nejhranějšího chorvatského autora 
Miro Gavrana. Obsah: cyklus divadelních představení her chorvatského dramatika Miro Gavrana v podání 
českých i zahraničních souborů; prezentace českého vydání knihy Miro Gavrana „Profesorka ze snů“ a 
literární večer s autorem. Cíle: představit dílo Miro Gavrana pro laickou i odbornou veřejnost.
Náklady na: promo materiál (plakáty, brožury, visačky); ubytování divadelních souborů; pronájem divadla; 
titulky (příprava, promítání); honoráře souborů; květiny pro herce; náklady na dopravu; vedoucí projektu 
(odměna); technické a administrativní práce; pomocné práce (hostesky, úklid, ostraha).

257 400 Kč 60 000 Kč 30 000 Kč



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
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projektu
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Celkové 
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Grant HMP Komentář

3045

META, o.p.s. - 
Společnost pro 

příležitosti mladých 
migrantů

26982633

Čekuj integraci! - soubor opatření zaměřený na podporu větší sociální interakce mezi Čechy a cizinci (děti i 
dospělí) a podporu pedagogů při realizaci multikulturního vzdělávání. Obsah: ČEKUJ aneb Česká kultura 
jinak: výlety, exkurze, výtvarné workshopy, tematické večery a sportovní aktivity pro Čechy i cizince; 4. 
ročník jazykové a literární soutěže „Čeština je i můj jazyk“ - tvůrčí jazyková a literární soutěž pro žáky ZŠ a 
SŠ zaměřená na vzájemné poznání českých žáků a žáků s odlišným mateřským jazykem; aktualizace a 
dotisk publikace pro pedagogy „Jaká je škola u mě doma“ zaměřené na seznámení žáků s rozdíly mezi 
českým a zahraničními vzdělávacími systémy a vytvoření doprovodných videí k publikaci. Cíle: Rozšíření 
povědomí většinové společnosti o cizincích a procesu jejich integrace a zapojení do ní;  Vytváření možností 
pro cizince a Čechy společně organizovat akce, tj. vytváření prostředí pro vzájemné poznání a spolupráci; 
Rozvoj multikulturních kompetencí žáků pražských základních a středních škol; Formování žáků v otevřené 
a tolerantní občany, kteří nevnímají kulturní diverzitu jako negativní prvek demokratické společnosti.
Náklady na: materiální náklady (kancelářské potřeby; materiál a výtvarné potřeby; ceny pro výherce 
dětské soutěže - např. knihy, deskové hry, poukázky na knihy); nemateriální náklady (výtvarné WS; 
odměna porotcům; kurz tvůrčího psaní; výroba  videomedailonků; publikace - grafická úprava, tisk; nájem 
a energie; telefon; účetní služby; letáky - grafická úprava; náklady na akce Čekuj! - např. vstupy a jízdenky 
pro dobrovolníky).

656 392 Kč 177 646 Kč 100 000 Kč

3046 Nová škola, o.p.s. 25768867

Rozlety pro cizince 2018 - komplex aktivit zaměřených na vzdělávání dětí cizinců a zvýšení jejich šancí na 
úspěšný přechod ze ZŠ na SŠ prostřednictvím skupinového i individuálního doučování realizovaného za 
pomoci dobrovolníků. Obsah: skupinové a individuální doučování dětí cizinců; příprava dětí cizinců na 
přechod na SŠ; volnočasové aktivity (např. poznávací výlety, hry , výtvarné dílny, návštěvy kulturních akcí, 
filmový klub); společné hodnocení cesty klient-lektor, setkání a průběžné konzultace s rodiči; prázdninový 
klub a příprava na opravné zkoušky;  zvyšování kompetencí dobrovolníků; etnovečer. Cíle: zlepšení školní 
úspěšnosti žáků z řad cizinců včetně systematické přípravy na přechod na SŠ; zlepšení zapojení žáků do 
školních kolektivů a do české společnosti obecně; zvýšení povědomí dětí cizinců o životě v ČR, hl. m. Praze 
a o dalších světových kulturách; podpora a zvýšení praxe studentů pražských SŠ, VOŠ a VŠ v oblasti 
vzdělávání dětí a mládeže z řad cizinců.
Náklady na: koordinátor projektu, dobrovolníci; supervizor; grafika; vstupné, jízdné a další zabezpečení 
volnočasových akcí; materiály pro přípravu na přijímací řízení na SŠ; tisk propagačních materiálů; mobil - 
koordinátor dobrovolníků; nájemné - učebny a kancelář; zajištění Etnovečera; pojištění dobrovolníků.

204 000 Kč 139 480 Kč 90 000 Kč



Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
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3047 Nová škola, o.p.s. 25768867

Společně v knihovně 2018 - projekt zaměřený na realizaci nízkoprahové pomoci dětem z řad cizinců i 
majority se školní přípravou do prostředí Městské knihovny za pomoci dobrovolníků. Obsah: pomoc dětem 
se školní přípravou v knihovně; volnočasové aktivity pro děti v knihovně a jejím bezprostředním okolí; 
nábor a podpora dobrovolníků (školení, supervize, průběžná metodická podpora); metodická podpora 
knihovny a jejích pracovníků. Cíle: podpora integrace žáků ZŠ/SŠ do společnosti prostřednictvím 
nízkoprahové pomoci se školní přípravou; rozšíření dobrovolnické služby nabízené v programu Společně v 
knihovně do dalších poboček MK; posílení komunitního a integračního potenciálu poboček MK; zlepšení 
zapojení žáků do školních kolektivů a do české společnosti obecně; zvýšení povědomí dětí cizinců o životě v 
ČR, hl. m. Praze a o dalších světových kulturách; podpora a zvýšení praxe studentů pražských SŠ, VOŠ a VŠ 
v oblasti vzdělávání dětí a mládeže z řad cizinců.
Náklady na: koordinátor projektu, dobrovolníků; supervizor; grafické a překladatelské práce; lektoři 
úvodního školení,  víkendové školení; zajištění volnočasových aktivit; pronájem prostor na školení a 
pracovní setkání / kulatý stůl; tisk propagačních materiálů; kancelářské potřeby - pomůcky do knihoven.

215 620 Kč 150 300 Kč 40 000 Kč

3048
Online encyklopedie 

migrace z.s.
05363454

Encyklopedie migrace - tvorba hesel - projekt Studentského hnutí za solidaritu ve spolupráci s FF UK, FSV 
UK, FHS UK, ETF UK a PF UK zaměřený na realizaci odborně-vzdělávacího webu obsahujícího hesla 
relevantní pro informovanost odborné i laické veřejnosti v tématu migrace do Evropy. Web slouží jako 
kvalitativní analytický i výkladově-přehledový důvěryhodný zdroj, který bude pomáhat jak širší veřejnosti, 
novinářům, studentům a učitelům ze středních a jiných škol získávat relevantní informace z oblasti 
migrace a integrace. Obsah: odborně vedená tvorba hesel, recenze, korektura, redakce; zveřejňování 
zpracovaných hesel na webu encyklopedie migrace. Cíle: zmapovat relevantní témata a pojmy, které 
souvisí s migrací do Evropy, zejména České republiky, tak, aby se široká veřejnost mohla spolehlivě, 
aktuálně a čtenářsky přístupným způsobem informovat o tomto jevu a jeho kontextu; kultivovat veřejnou 
debatu v této oblasti a napomoci k otevřenější společnosti a připravovat tak půdu k vřelejším podmínkám 
pro nově příchozí cizince na území ČR; vytvořit platformu, která spojí akademickou obec s laickou 
veřejností a umožní přístup k ověřeným a spolehlivým faktům.
Náklady na: vytvoření hesel; recenze, korektury, redakce textů. 

180 000 Kč 90 000 Kč 20 000 Kč
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3049
Organizace pro pomoc 

uprchlíkům, z.s.
45768676

Komunitní centrum pro rozvoj cizinců - realizace souboru aktivit zaměřených na vzájemné porozumění a 
poznávání mezi komunitami cizinců a mezi majoritou a cizinci – některé aktivity budou otevřené oběma 
skupinám. Obsah: cyklus tvůrčích workshopů pro děti z řad majority i cizinců; cyklus tvůrčích workshopů 
pro rodiče s dětmi z řad majority i cizinců; cyklus celodenních turistických poznávacích výletů po přírodních 
a kulturních památkách ČR s doplňkovými vědomostními aktivitami, určené pro děti z řad majority i 
cizinců; kurzy IT pro cizince - cyklus celodenních setkání se zaměřením na teoretickou, ale hlavně také 
praktickou výuku IT; Klub pro ženy – cyklus setkání žen cizinek a žen z majoritní společnosti zaměřených na 
osobnostní rozvoj. Cíle: podpořit vzájemné porozumění a poznávání mezi komunitami cizinců a mezi 
majoritou a cizinci; obohatit kulturní život majority, ale i přispět k lepšímu pochopení cizinců majoritní 
společností; podpořit vhodné trávení volného času, zlepšení manuálních dovedností, rozvoj sportu a také 
možnost zvýšení uplatnění na trhu práce u cizinců, příp. majority.
Náklady na: materiální náklady (odměny pro děti; materiál na workshopy; materiál na tvořivé aktivity 
klubu pro ženy); nemateriální náklady (nájemné; vstupné a doprava na turistické akce);  osobní náklady 
(lektor workshopů; pedagog a asistent pedagoga na turistické akce; lektor IT kurzů; lektor Klubu pro ženy).

356 450 Kč 247 950 Kč 70 000 Kč

3050
Pražský komorní 

kytarový orchestr, z.s.
22830758

Program na podporu integrace cizinců pomocí hodin hudební výchovy - realizace praktických kurzů 
hudební výchovy na vybraných ZŠ/SŠ s vyšším podílem cizinců s cílem posílení jejich integrace do 
společnosti. Obsah: - vytvoření multikulturních hudebních kapel pod vedením zkušených lektorů; kurzy 
hudební výchovy na základních a středních školách pro děti z řad cizinců i majority; závěrečný koncert s 
vystoupením všech zúčastněných tříd na spolupracujících školách. Cíle: posílení komunikace, porozumění a 
tolerance mezi žáky a mládeži napříč rozdílnými kulturami; zvýšení informovanosti o kulturních rozdílech 
prostřednictvím multikulturní spolupráce; podpora uměleckých aktivit cizinců při vytváření multikulturních 
hudebních kapel; podpora vzdělávací činnosti cizinců prostřednictvím praktických hodin hudební výchovy; 
posílení inkluzivního prostředí ve školách, posílení přijímání odlišností a jejich respektování a tolerance, 
podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí a mládeže; rozvoj sociálních a občanských kompetencí 
žáků základních/středních škol za účelem odmítání předsudků a negativních stereotypů.
Náklady na: lektoři (výuka; koncerty); technik (výuka; koncerty); pronájem nástrojů, zesilovače, zvukové 
aparatury (mixážní pult, bedny, odposlechy); pronájem ozvučení; metodický vedoucí; administrativní 
pracovník; doprava.

400 780 Kč 280 500 Kč 0 Kč

Nepodpořeno z důvodu, že 
spolek není dle stanov 
zaměřen na oblast integrace 
cizinců, nejasný dopad na 
integraci migrantů. 
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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

3051 Proxima Sociale o.p.s. 49625624

Spolu v komunitě - soubor aktivit sociokulturního a jazykového vzdělávání pro děti i rodiče z řad cizinců i 
majority se zaměřením zejména na děti na území regionu Praha 12. Obsah: realizace her, výletů a 
intenzivní komunikace, výuka češtiny a individuální podpora – skupina dětí pro školní rok 2017/2018 + to 
samé skupina dětí pro školní rok 2018/2019; prázdninové aktivity vč. individuální podpory. Cíle: zvyšování 
jazykových kompetencí dětí cizinců a rozvíjení jejich motivovanosti ke komunikaci v češtině a k poznávání 
nových míst a lidí; zvyšování sociokulturní orientace dětí cizinců v české společnosti a podpora tolerance a 
porozumění ke kulturním odlišnostem; zvyšování informovanosti majority o problematice života cizinců 
(zapojováním dobrovolníků, českých dětí a rodičů).
Náklady na: materiální náklady (kancelářské a výtvarné potřeby; hygienické a úklidové prostředky; 
spotřební materiál; sportovní a herní vybavení; pohon. hmoty a náplně; odborná literatura); ostatní služby 
(nájem; energie a služby; telefony; internet, TV, rozhlas; vstupné, odborné služby; ekonomické a právní 
služby; propagace, grafika); ostatní osobní náklady (lektoři aktivit).

565 700 Kč 140 000 Kč 70 000 Kč

3052
Sdružení pro integraci a 

migraci, o.p.s.
26612933

Crossing Borders mezi Pražany - celoroční akce pro veřejnost - besedy, kurzy vaření, interkulturní setkání s 
cílem rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností na území hl. m. Prahy. Obsah: Besedy na 
školách (besedy s pozvanými migranty či migrantkami o jejich integraci v ČR); Interkulturní setkání – série 
neformálních setkání Čechů s migranty, žijícími dlouhodobě na území hl. m. Prahy a okolí; Kurzy vaření s 
migranty; průběžná medializace. Cíle: rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností na území 
hl. m. Prahy; podpořit nekonfliktní soužití různorodé populace v Praze, zabránit vzniku negativních 
sociálních jevů, zlepšit postavení cizinců, podporovat otevřenost společnosti vůči těmto osobám, 
vzájemnou komunikaci a aktivní zapojení cizinců do občanské společnosti.
Náklady na: materiální náklady (kurzy vaření, besedy a interkulturní setkání); ostatní služby (pronájem 
prostor: vaření+ interkulturní setkání; grafika; tisk karet s recepty; e-marketing; správa webu; mediální 
výstup); ostatní osobní náklady (účetní; lektoři besed; lektoři vaření; moderátor akcí; honoráře pro hosty); 
nepřímé náklady (kancelářské potřeby, poštovné, internet, energie apod.).

374 194 Kč 138 000 Kč 90 000 Kč



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 IČ Název projektu / Anotace
Celkové 

náklady v Kč
Požadovaná 
dotace v Kč

Grant HMP Komentář

3053 Slovo 21, z. s. 69343951

Rodina Odvedle 2018 - projekt zaměřený na podporu a zkvalitnění komunikace mezi cizinci ze třetích zemí 
a majoritní společnosti. Obsah: 1) Setkání rodin Čechů a cizinců zapojených v minulosti do tohoto projektu 
a dalších aktérů; promítání dokumentu „Rodina Odvedle“; diskuse na téma „Jak se nám tu společně žije?“; 
sdílení zkušeností, dojmů zúčastněných rodin a možnosti jejich zapojování do dalších aktivit v oblasti 
integrace cizinců v Praze; 2) Prezentace brožury Žijí vedle nás II. a jejích výsledků – brožura vznikla v rámci 
projektu v roce 2017; 3) Kulturní program; divadlo utlačovaných zaměřené na téma cizinců; vystoupení 
hudebníků z řad Čechů a cizinců. Cíle: podpořit kvalitní komunikaci na individuální úrovni a soužití cizinců z 
třetích zemí s majoritní společnosti na území HMP; zpřístupnit majoritě a cizincům výměnu zkušeností a 
nových poznatků v jiných kulturách a tradicích; zvýšit informovanost majoritní společnosti v oblasti 
integrace cizinců a vytvářet tak reálnější obraz cizinců v médiích.
Náklady na: kancelářské potřeby a spotřební materiál; nájemné - prostor na setkání + kancelář spolku; 
telefon, internet; elektřina, plyn, voda; úklid, údržba; účetní; úprava www stránek; fotodokumentace; 
grafika; tisk plakátu, letáku; distribuce propagace; kulturní program – divadlo utlačovaných a hudební 
vystoupení; technické zajištění setkání a kulturního programu; moderátor; asistenti projektu (SOD); 
koordinátor projektu.

246 000 Kč 159 000 Kč 80 000 Kč

Nepodpořena položka 
občerstvení.

3054
Společnost česko-

arabská, z. s.
45771413

Češi poznávají arabský svět - Arabové život v ČR - VI. ročník akce zaměřené na prezentaci arabské kultury 
široké veřejnosti a studentům SŠ. Obsah: organizace kulturních aktivit s přednáškami,besedami,recitací 
poezie,arabskou hudbou,výstavami fotografií,promítáním filmů a arabským občerstvením. Cíle: seznámit 
majoritní společnost s životem,zvyky a kulturou arabských zemí a Araby žijící v ČR i s reáliemi českého 
života; ukazovat na úspěšnou integraci obyvatel ČR arabského původu; napomoci integraci cizinců v ČR a 
odstranit důvody nepochopení a vzniku xenofobie.
Náklady na: honoráře přednášejícím a umělcům; nájmy prostor a tech. vybavení/ozvučení atp.; arabské 
speciality.

48 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

3055 Youth Included, z. s. 22750291

Czech Friendly - projekt zaměřený na seznámení majoritní společnosti se zkušeností migrantů, kteří přišli 
do ČR a začali podnikat v gastronomii, s cizineckou gastronomií a s etnickými podniky v Praze. Obsah: 
vytvoření webové stránky www.czech-friendly.cz obsahující životní příběhy (formou video-rozhovoru + 
fotografie) migrantů, kteří opustili svoji mateřskou zemi, přestěhovali se do ČR a otevřeli restauraci, a on-
line kuchařku receptů z vybraných restaurací; tištěná mapa s restauracemi “Czech Friendly” jako průvodce 
po autentických migrantských restauracích v Praze; doprovodný program - etnické obědy a slavnosti 
spojené s různými kulturami otevřené pro veřejnost. Cíle: projekt jako specifická platforma komunikace a 
umožnit posílení vazeb mezi občany; umožnit majoritní společnosti poznat realitu nově příchozích 
migrantů bez stereotypů; podpora myšlenky rozmanitosti a tolerance, místního podnikání a posílení vazeb 
v komunitě; vytváření dobrého obrazu českého hlavního města.
Náklady na: fotodokumentace; video dokumentace; rozhovory. 

205 000 Kč 170 000 Kč 15 000 Kč

Nepodpořena položka 
grafika projektu (webdesign, 
design mapy) a tisk mapy - 
tj. aktivity spojené s tvorbou 
mapy.

3056

Základní škola a 
Mateřská škola, Praha 

4, Ohradní 49 60435674

Mezinárodní dny ZŠ Ohradní - Celoškolní projekt, jehož cílem je přispívat zcela konkrétně k tomu, aby se 
naši žáci nenásilnou a zajímavou formou seznamovali s životem, historií i současností dalších zemí. 200 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč

Neoprávněný žadatel - 
škola/školské zařízení.
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15 880 971 Kč 8 301 340 Kč 2 165 000 KčCelkem


