
Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020

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

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Komentář

3008

Agency for Migration 

and Adaptation 

AMIGA, z.s.

22852221

Dobrovolníci s přízvukem V: pomáháme seniorům, podporujeme zdravi a budujeme občanskou společnost - 

Projekt je zaměřen na integraci migrantů do české společnosti prostřednictvím jejich zapojení do dobrovolnické 

činnosti a podporu jejich aktivního občanství. Cílem projektu je zapojit aktivní migranty do budování občanské 

společnosti prostřednictvím dobrovolnické služby, navazuje na dobrou praxi spolupráce s centry pro seniory, kde 

dobrovolníci organizace realizují aktivizační služby. Aktivity projektu: 1) dobrovolnická služba v organizacích pro 

seniory - spolupráce s CSS Praha 2 aktivizace a podpora seniorů: kreativní workshopy (pletení, keramika, vaření), 

přednášky, doprovody; 2) podpora aktivního občanství a participace na komunitních aktivitách - informování 

migrantů o možnostech zapojení do festivalů, komunitních akcí; 3) podpora dobrovolníků - přednášky, pomoc v 

psychologické adaptaci, pomoc v psychologické adaptaci, osobní mentoring českých seniorů pro dobrovolníky-

migranty - sociokulturní orientace + jazyková praxe; 4) aktivity zaměřené na podporu zdraví migrantů - workshop 

„Práva pacientů v České republice: dokážeme pomoci sami sobě?“ ve spolupráci s pacientskými org. a NNO 

pracujících s cizinci; přednášky o metodách psychologické samopomoci / podpora zdraví a prevence, přednášky  

prevenci a možnostech léčby civilizačních a infekčních chorob vč.  informačních materiálů v češtině, ruštině, 

vietnamštině; 5) kurzy češtiny pro seniory - rozvoj komunikačních dovedností. Náklady na materiál - kancelářské 

potřeby, materiál  pro jednotlivé aktivity - látky, barvy, suroviny pro multikulturní kuchyni apod.; ostatní služby - 

tiskové, překladatelské a kopírovací služby, nájem a provoz  prostoru; grafická úprava a design webu; účetní; OON 

(vše DPP) - koordinátor projektu, dobrovolníků, mentor, lektoři; koordinátor osvěty (moderace a vedení webu, FB, 

zpracovaní mediálních výstupu projektu).

326 500 Kč 195 800 Kč 70 000 Kč

3009

ALLIANCE-BENIN EN 

REPUBLIQUE 

TCHEQUE

22856561

Prezentace beninské a africké kultury v hl. m. Praze - Projekt zaměřený na prezentaci kultur Afriky a Beninu určené 

pro majoritní společnost i africkou komunitu žijící v Praze. Jedná se o dvě akce. První akcí je Jak chutná Benin / Dny 

Beninu - zahradní slavnost vzniklá spojením dvou dříve samostatných akcí. Na slavnosti vystoupí umělci z Beninu 

působící v Praze i v okolních zemích a zástupci jednotlivých afrických komunit žijící na území Prahy. Akce je rámována 

60. výročím od získání nezávislosti, které bude slavit více afrických zemí. Druhou akcí je Vánoční posezení pro rodiny. 

Zimní setkání africko-českých rodin v Praze s cílem přiblížit atmosféru Vánoc v Africe, na akci budou dílny pro 

vyzkoušení výroby předmětů pocházející z lidové řemeslnické tvorby (např. kreslení, navlékání korálků atd..), 

proběhne zpěv tradičních „koled". Náklady na ochutnávku afrických specialit, pronájem prostor, pronájem stanů a 

inventáře vč. cateringu, pronájem reproduktorů, vystoupení beninských hudebních souborů, ubytování pro 

zahraniční umělce, propagaci, letáky, 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

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 176 ze dne 3. 2. 2020
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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

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Komentář

3010 ART MUNDO z.s. 08537593

Integrace terapií a uměním - Obsahem a cílem projektu jsou aktivity na podporu integrace cizinců, zejména aktivity 

volnočasové, směřující k uchování a rozvoji kulturních hodnot, komunikace a dialogu mezi cizinci a majoritou, 

jazykovou přípravu cizinců a komunitní práci. Jedná se o komunikační, terapeutické a umělecké aktivity, do kterých se 

zapojí jak cizinci a občané České republiky. Aktivity: 1. Arteterapeutický kurz (4-12 lidí); 2. Společné malování rodičů s 

dětmi (3-6 rodičů s dítětem); 3. Arteterapeutické workshopy (muzikoterapie, arteterapie, hlasový workshop); 4. 

Hudební kytarový workshop; 5. Kurz malování akrylovými barvami/olejem; 6. Závěrečná kampaň Překroč hranice. 

Během aktivit bude zajištěn lektor (cizinec, nebo český státní příslušník) a osoby z veřejnosti (české a cizí národnosti), 

které o tyto aktivity projeví zájem. Před každou aktivitou s výtvarným zaměřením bude probíhat 30 min komunitní 

práce spočívající ve vzájemném poznávání, výměně názorů, komunikaci, případně sdílení domácího pokrmu 

připraveného účastníky kurzu a bude podporována tandemová výuka jazyků mezi účastníky. Výstupem projektu bude 

ve spolupráci s Latin Art Gallery organizovaná výstava / kampaň „Překročme hranice“, která si klade za cíl prevenci 

xenofobního jednání projektu, plán vytvořit video z realizace projektu propagované na FB, webu organizace a 

Youtube. Náklady na odměnu lektorům, vedení komunity a tlumočení, organizační zajištění kurzů, nekomerční 

propagaci, práce fotografa a designéra, materiální náklady, propagaci, zapůjčení terapeutických hudebních nástrojů, 

překladatelské a tlumočnické práce, pronájmy prostor, tisk propagačních materiálů, tisk fotografií, tvorbu videa, 

inzerci v tisku, zajištění výstavy (pronájem, instalace, bannery, pozvánky, roll-up, designer, hudební vystoupení, 

designer, katalog - tištěná brožura vystavených děl).

354 990 Kč 248 090 Kč 26 000 Kč

3011

Centrum 

demokratického 

vzdělávání, z. ú.

05164079

Poznáváním k integraci - Obsahem projektu jsou 4 kurzy českého jazyka a multikulturní týden pro MŠ. Kurzy českého 

jazyka budou dva pro pokročilé a dva pro začátečníky, které budou určené pro rodiče s malými dětmi (děti budou 

moci být na kurzu přítomni spolu s rodiči a tak ho budou moci navštěvovat i rodiče velmi malých dětí, kteří by jinak 

tuto možnost neměli). Dále provedeme pilotáž multikulturního týdne pro MŠ, jehož obsahem bude seznámení dětí 

hravou formou se zeměmi, ze kterých přichází do České republiky cizinci. Cílem projektu je pomocí jazykových kurzů 

snížit u cizinců největší bariéru v integraci což je nedostatečná znalost českého jazyka (u kurzů pro začátečníky), či 

znalost českého jazyka, která není dostatečná pro uplatnění na trhu práce v oblasti, na kterou má migrant vzdělání 

(kurz pro pokročilé). Cílem multikulturního týdne na MŠ pak je přispět k prevenci xenofobie a rasismu. Náklady na 

nájem za učebnu na kurzy českého jazyka, DPP (koordinátor aktivit projektu), lektora českého jazyka pro začátečníky, 

lektora českého jazyka pro dospělé cizince, metodika, lektora programu o Slovensku, lektora programu o Africe, 

pronájem bubnů na program o Africe, lektora programu o Vietnamu. 

92 000 Kč 64 400 Kč 50 000 Kč

3012
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. Cílovou 

skupinou jsou profesionální umělci ve své původní zemi, řemeslníci v rámci volnočasové aktivity, cizinci v procesu 

změny kariérového směru k tvůrčí nebo řemeslné profesi. Aktivity projektu: 1) Individuální podpora – kariérové 

poradenství po celou dobu zapojení klientů do projektu, podpora specialisty na karierní poradenství; 2) Mentoring - 

odborné vedení v příslušném pracovním odvětví; 3)	Odborné semináře - podpora podnikání (marketing a digitální 

marketing, budování vlastní značky „brandu“ na trhu práce, schopnost organizovat veřejné události, základy 

podnikání); 4) Veřejné prezentace - podpora schopnosti sebeprezentace klientů na akcích pro veřejnost (např. 

festivaly) a vytváření materiálů k další propagaci klientů; 5) Webová prezentace a PR - prezentace klientů 

prostřednictvím profilu a tvorby portfolia na webových stránkách a sociálních sítích (web www.dobrekonce.cz); 

obecně i propagace Ateliéru talentů a představení úspěšných klientů z minulých let; 6) Přímá podpora cílové skupiny - 

nákup materiálu či služeb pro podporu aktivit klientů v rámci ateliéru. Náklady na mentora (DPP/FA), lektora 

odborných seminářů (DPP/FA), fotografické zpracování (DPP/FA), editaci webu (DPP/FA), přímou podpora klientů 

(materiál, školení, atd.), koordinátora všech aktivit (DPP/FA), nájemné, poradenské služby.

203 100 Kč 139 200 Kč 80 000 Kč
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Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu / Anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Komentář

3013
Centrum pro integraci 

cizinců, o.p.s.
26631997

Nová půda – otevřený prostor pro integraci cizinců - 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 pro lektory 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, moderátora akce Česky bez ostychu, 

materiál pro dětský kurzy, dětský klub, klub CIC, tiskový materiál ( materiál pro zajištění výuky), nájem učeben „Nová 

půda“ (výukový prostor), nájem zázemí (poradny a konzultační místnosti), dále na ostatní služby (IT, správa sítě, web, 

účetní práce).

371 310 Kč 249 850 Kč 120 000 Kč

3014

Centrum pro 

společné aktivity 

cizinců, z. s.

08409501

Celoroční projekt „Divadlo - škola integrace“ - Projekt se zaměřuje na realizaci divadla jako druhu art terapie a 

zároveň bezpečné prostředí pro společnou tvorbu, kde se pomocí praxe formou zkoušek cizinci naučí snáze 

komunikovat a orientovat v majoritní společnosti, což má dále posílit jejich kapacity k úspěšné integraci. Projekt 

nabízí pro účastníky workshopy zaměřené na praxi českého jazyka, workshopy zaměřené na zlepšení komunikačních 

a sebe-prezentačních schopností a lekce zaměřené na řešení konfliktů. Tyto aktivity budou realizovány v rámci 

přípravy divadelního představení za účastí cizinců i Čechů. Cílovým výstupem projektu je i samotné divadelní 

představení provedené v českém jazyce pro širokou veřejnost, v jehož rámci budou představeny i vlastní zkušenosti a 

příběhy cizinců ze současného života v Praze. Představení bude propagováno na webu, Facebooku a migrantských 

médiích (rádio). Náklady na pronájem prostor, odměnu lektorům, koordinátora projektu, fotografa, účetní, grafiku, 

propagaci, technické zajištění divadelního představení, odměnu pro účastníky projektu, záznam představení.

167 986 Kč 156 776 Kč 0 Kč

Nepodpořeno - nepřiměřená výše nákladů na 

projektové aktivity, malý rozsah přímo podpořené 

cílové skupiny.

3015 Člověk v tísni, o.p.s. 25755277

Platforma pro integraci - Projekt Platforma pro integraci cílí na vytvoření a udržování platformy klíčových 

stakeholderů v oblasti migrace a integrace cizinců, jejichž počet v HMP a Česku stále roste a integrační potřeby se 

stávají stále komplexnějšími. S tím rostou i nároky na poskytovatele integračních služeb. Náplní projektu jsou 

pravidelná setkání zástupců státní správy, samospráv, nestátních organizací a akademie ve formě facilitovaných 

kulatých stolů. Ta mají být místem síťování, výměny názorů, sdílení dobré praxe, identifikace „slepých uliček“ a 

hledání možností koordinace integračních aktivit, advokační činnosti, komunikace směrem k veřejnosti a tvorby 

integračních politik. Představují tak formu vzájemné aktivizační osvěty na úrovni klíčových aktérů tvorby a 

implementace integračních nástrojů a politik. Náklady na cestovné pro účastníky setkání, materiál pro účastníky a 

přípravu setkání, facilitace setkání, pronájem prostor pro setkání.

112 200 Kč 63 600 Kč 30 000 Kč
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Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu / Anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Komentář

3017 In IUSTITIA, o.p.s. 26569655

Bezpečně v novém domově Praze 2020 - Cílem projektu je nadále zvyšovat informovanost a právní povědomí 

cizinců/nek zejm. ze zemí EU žíjících v Praze, kteří jsou ohroženi předsudečným násilím. V rámci hlavní klíčové aktivity 

bude spolupracováno s komunitními pracovníky přímo z jednotlivých cizineckých komunit, kteří budou pracovat v 

přirozeném prostředí cílové skupiny (např. ubytovny, modlitebny, tržnice, pracoviště, komunitní centra). V terénu 

bude jako podpůrný materiál použit informační materiál v několika jazykových mutacích, který bude v rámci projektu 

aktualizován a vytištěn. Dále bude realizován jeden workshop pro tuto cílovou skupinu. Díky této aktivitě bude 

posílen integrační potenciál cílové skupiny, bude předcházeno sociální exkluzi a izolaci a bude snižován pocit ohrožení 

a případná radikalizace v důsledku předsudečných útoků. Cílové skupině budou poskytnuty i kontaktní informace na 

organizace pomáhající cizincům a cizinkám v jiných oblastech sociální práce (jazykové vzdělávání, bydlení, práce, 

pobyt). Projekt posílí kompetence pracovníků a pracovnic pracujících s cizinci/kami ohroženými předsudečným 

násilím - pracovníci ambasád. Ti jsou významní při integraci ohrožených cizínců/nek předsudečným násilím a mohou 

být často prvními, se kterými se cizinec/ka setká. Projekt je cenný tím, že cílí na občany ze zemí EU, což je z hlediska 

integrace cizinců často opomíjená skupina. Náklady na kancelářské potřeby, překlady letáků, supervizi (komunitní 

pracovníci a sociální pracovník), letáky pro cílovou skupinu, DPP (komunitní pracovníci).

119 000 Kč 81 500 Kč 50 000 Kč

3018 InBáze, z. s. 26548216

Audionahrávky dvojjazyčných pohádek a multikulturní vzdělávací aktivity pro děti a žáky 2020 - Hlavním cílem je 

předávání tradiční lidové slovesnosti národnostních menšin a cizineckých komunit, jejich jazyka a kultury 

prostřednictvím pohádek a jazykových metodických materiálů žákům a pedagogům na území hl. města Prahy, ale 

také mezi širokou veřejnost prostřednictvím aktivity zpracování audionahrávek. Obsahem aktivity je zpracování 11 

dvojjazyčných pohádek v jazycích menšin (Bělorusko, Bulharsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Rusko, 

Řecko, Slovensko, Ukrajina, Vietnam) a 11 audionahrávek jazykových pracovních karet, které jsou součástí 

metodických materiálů Bedýnek příběhů. Dlouhodobý projekt vychází z konceptu realizace multikulturních výukových 

a vzdělávacích programů. Záměrem je tyto materiály vytvořit také v audio podobě proto, aby pedagogové měli 

možnost žákům zprostředkovat daný jazyk i bez přítomnosti lektora - rodilého mluvčího, a podpořit tak 

informovanost o cizích jazycích a kulturách. Náklady na DPP (koordinátor tvorby audionahrávek, vypravěč), CD disky, 

pronájem zvukového studia, finalizaci audionahrávek. 

195 048 Kč 90 000 Kč 40 000 Kč

3019 InBáze, z. s. 26548216

Interkulturní festival RefuFest pro školy a multikulturní vzdělávací aktivity pro děti a žáky 2020 - Projekt se 

zaměřuje na realizaci vzdělávacích aktivit pro děti a žáky, jak z majoritní společnosti, tak z řad cizinců, s cílem 

podpořit vzájemné porozumění a přátelské soužití a působit preventivně proti projevům xenofobního jednání. Cíle 

bude dosaženo pomocí dvou klíčových aktivit: 1) program pro školy, jenž je samostatnou částí interkulturního 

festivalu RefuFest a probíhá v týdnu před samotným festivalem pro veřejnost (aktivita zahrnuje např. bedýnky 

příběhů, přednášky, výstavy, divadlo, filmy s tématikou migrace, hudební a taneční workshopy, živá knihovna, 

poznávací hry, představení etnické kuchyně); 2) multikulturní vzdělávací programy pro rodiny s dětmi ve veřejných 

prostorách. Projekt přispěje k zvýšení interkulturní citlivosti dětí a žáků a je zaměřen na potírání xenofobie, rasové, 

národnostní a náboženské nesnášenlivosti a podporu inkluze ve školách. Spočívá v realizaci osvětově zamřeného 

programu pro rodiče s dětmi v prostorách Městské knihovny v Praze a případně dalších veřejných institucích, v jehož 

rámci budou představeny různé země, jejich kultura, tradice, které budou přibližovány mluvenou i výtvarnou formou 

(formát bedýnek příběhů). Náklady na DPP/fakturace (koordinátoři RefuFestu - program pro školy, PR manažer, 

koordinátor dobrovolníků, finanční a administrativní manažer projektu, lektoři vzdělávacích programů projektu, 

tlumočník), výtvarné potřeby a dekorace, ostatní drobný materiál, suroviny, hygienické prostředky, odměnu pro 

divadlo, tvorbu a tisk letáků, plakátů a bannerů, tvorbu dokumentace.

398 054 Kč 135 000 Kč 60 000 Kč

Podpořeny pouze položky, které se vztahují ke 

vzdělávacím aktivitám - tj. nepodpořeny položky:  

technik festivalu, pronájem WC, pronájem prostor na 

festival, zajištění osvětlení a ozvučení, pronájem lavic 

a stolů. 



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020

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

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Komentář

3020 InBáze, z. s. 26548216

Komunitní aktivity a ethnoobědy v InBázi 2020 - Projekt čerpá z 13 leté zkušenosti žadatele s prací s migranty a 

jejích rodinami skrze programy zaměřenými na vzájemné porozumění, respekt a podporu integrace. V rámci projektu 

budou realizovány tyto aktivity: 1) Multikulturní skupiny Kruhy - pravidelná každý týden probíhající skupinová setkání 

klubů InBáze (pro rodiče s dětmi, středeční klub, klub Babí léto), v jejichž rámci proběhnou vzdělávací, tvůrčí a 

informační aktivity pro cizince a také proběhnou storytellingová setkání určená pro seznámení s kulturami a 

zkušenostmi cizinců české veřejnosti; 2) Konkurz pro migranty - aktivity vedené samotnými migranty s cílem podpořit 

schopnosti seberealizace a sebeprezentace zapojených cizinců; 3) Ethnoobědy (vede lektor migrantského původu) 

zaměřené na podporu zapojení cizinců do aktivit organizace, dále představit na webu organizace recepty etnické 

kuchyně. Náklady na DPP (koordinátoři aktivit projektu, lektor aktivit projektu, fotograf), spotřební materiál, suroviny 

pro etnické stolování, příspěvek na úhradu vstupného na kulturních akcích, odměnu pro zpracovatele výstupů na 

webových stránkách InBáze.

258 796 Kč 85 000 Kč 30 000 Kč

3021 InBáze, z. s. 26548216

Kurzy češtiny pro cizince v InBázi a ve školách 2020 - Hlavními cíli projektu jsou podpora vzdělávání dospělých 

cizinců, jazyková podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a podpora škol/pedagogických 

pracovníků věnujících se začleňování žáků s OMJ prostřednictvím těchto dílčích aktivit: 1. Kurzy češtiny pro dospělé; 

2. Kurzy češtiny pro děti; 3. Překlady školních informačních materiálů. 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. Pro usnadnění komunikace s 

rodinami dětí s OMJ budou v rámci projektu přeloženy dílčí požadované školní informační materiály. Projekt dále cílí 

na dospělé cizince, u nichž je znalost češtiny a její úroveň klíčová pro vstup a uplatnění na trhu práce a zajištění 

vlastní ekonomické soběstačnosti. Náklady na DPP (koordinátora kurzů českého jazyka, administrativní asistentku 

projektu, lektora kurzů češtiny pro dospělé, lektora kurzů češtiny pro děti a žáky), učební materiály, překlady.  

397 908 Kč 100 000 Kč 40 000 Kč

3022 InBáze, z. s. 26548216

Poznávej svůj nový domov - volnočasové aktivity pro děti a mládež - Hlavním cílem projektu je podpora dětí a žáků s 

OMJ skrze realizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež s OMJ a jejich kamarády z majoritní společnosti. Dále se 

projekt zaměřuje na podporu vzájemného přátelského soužití (prevence xenofobie a rasismu) a podporu integrace 

dětí a žáků s OMJ do české společnosti. Cíle by mělo být dosaženo pomocí jednotlivých aktivit projektu - 3 typů 

aktivit, které navazují na dlouholetou činnost organizace InBáze s cílovou skupinou v rámci volnočasových programů. 

Mezi realizované aktivity patří jednorázové akce, víkendové pobyty a pobytový tábor. Projekt podpoří individuální 

potřeby dětí a mládeže - jejich sociální rozvoj, rozvoj českého jazyka, umožní jim poznat nové kamarády (i z řad 

českých dětí a mládeže) a podpoří tak jejich integraci do českého prostředí. Náklady na DPP (administrativního 

asistenta projektu, koordinátora dílčích volnočasových aktivit pro děti a mládež, lektora aktivit projektu, zdravotníka), 

výtvarný a drobný spotřební materiál, cestovné a ubytování na víkendové pobyty a pobytový tábor.

573 030 Kč 96 000 Kč 80 000 Kč

3023 Inclusio o.p.s. 01786539

Klub Imagion 2020 - Smyslem projektu je zajistit volnočasové aktivity a aktivní učení dětí v bezpečném prostoru za 

účasti vrstevníků s možností prezentace práce rodičům. Součástí obsahu je nabídka volnočasových aktivit, příprava 

na vyučování, kavárna rodičů, společné aktivity (veřejně prezentované aktivity), letní provoz (zapojení dětí a rodičů o 

prázdninách). Cílem projektu je poskytnout nabídku pravidelných volnočasových aktivit dětí a žáků cizinců v Klubu 

Imagion pro děti v přípravné třídě a žáky 1. - 5. tříd ZŠ v heterogenní skupině (ZŠ a MŠ Praha Smíchov - Grafická) a 

podpořit integraci dětí (a mládeže) do hlavního vzdělávacího proudu a zapojení jejich rodičů. Přínosem projektu je: 1) 

všestranný rozvoj dětí a žáků, 2) adaptace dětí a žáků cizinců v heterogenním kolektivu, často v nové škole v českém 

prostředí, 3) zapojení rodičů dětí a žáků (nejen) cizinců a jejich spolupráce na podpoře školní úspěšnosti dítěte/ žáka, 

4) zvyšování povědomí dětí, rodičů a žáků o různých kulturách. Jedná se o celoroční činnost. Náklady na papíry, 

tonery, pastelky, tužky, kružítka, drobné výtvarné potřeby, nájemné ZŠ, cestovné dětí v Praze, vstupné dětí na akce, 

účetní služby, tisk a laminaci fotek a dětí a žáků.

497 100 Kč 347 100 Kč 80 000 Kč

Nepodpořeny položky: notebook, kontrola statiky 

Imagion.



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020

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

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Komentář

3024 "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Asie vzdálená a blízká slaví 70 let spolupráce České republiky a Vietnamu - Projekt se skládá ze tří součástí - 

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. Festival se bude zaměřovat následující 

aktivity - prezentaci Vietnamců působících v ČR, hudební a taneční představení, přehlídky vietnamských krojů, 

tradiční loutkové představení, workshopy, prezentaci gastronomie, dětský koutek pro rodiny s dětmi. Chuť a potřeba 

realizace dalšího ročníku vychází ze zájmu o předchozí festivaly a na základě ohlasu ze strany návštěvníků, i 

samotných účinkujících. Náklady na materiál k realizaci projektu, kancelářské potřeby, vybavení, správu webových 

stránek, poštovné, mobilní telefon - telekomunikační služby, dopravu (zajištění dopravy materiálu na festival), 

honoráře účinkujících.

825 000 Kč 232 000 Kč 40 000 Kč

3025 "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Tady jsem doma - Projekt navazuje na „Workshopy českého jazyka“ realizované v letech 2011-2019 s cílem posílit 

znalost českého jazyka a odbourání neprofesionálních služeb zprostředkovatelů při vyřizování životních záležitostí 

např. na úřadech, ve zdravotnických zařízeních apod. Projekt chce zaměřit na výuku českého jazyka pro Vietnamce 

žijící na území MČ Praha 4 - Libuš a jejího blízkého okolí, přičemž výuka se bude zaměřovat na praktické aspekty 

života v ČR (např. zdravotnictví, školství nebo podnikání). Workshopy českého jazyka jsou určené k zvýšení jejich 

samostatnosti ve vyřizování si svých osobních i pracovních záležitostí. Záměrem je zachování základního způsobu 

výuky českého jazyka formou „škola hrou“, který se taktéž osvědčil v předcházejících ročnících a zároveň je tento 

způsob výuky bližší povaze Vietnamců. V tomto trendu budou pokračovat kurzy i v roce 2020. Náklady na výukový 

materiál, kancelářské potřeby pro výuku, pronájem, poštovné, mobilní telefon, telekomunikační služby, DPP (vedoucí 

projektu, finanční manažer projektu, lektor kurzu pro začátečníky, lektor kurzu pro mírně pokročilé).

538 000 Kč 330 000 Kč 100 000 Kč

3026 "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Veselý týden s Dráčkem - Projekt „Veselý týden s Dráčkem“ je příměstský tábor jako integrační projekt, který 

navazuje na realizované projekty v letech 2016 – 2018 s cílem posílit základní dovednosti předškolních dětí a dětí 

prvního stupně ZŠ ve věku 3 – 12 let. Z celkového počtu 15 – 20 dětí je cca 50 % vietnamských. Do projektu jsou 

zapojené české seniorky a vietnamští studenti, vietnamské maminky. Během čtyř turnusů jsou děti vedené k 

vzájemné toleranci a vietnamské děti ke zvýšení znalosti českého jazyka a to díky aktivitám ve smíšených skupinách 

složené z českých i vietnamských dětí. Pro vzájemné pochopení a přiblížení obou kultur se čtou před poledním klidem 

české a vietnamské pohádky. V každém turnusu se realizují celodenní výlety na farma parky, přičemž cílem výletů na 

farma parky je aktivní zapojení dětí během pobytu, pohybové aktivity. Na výletě jsou vítaní i rodiče (hlavně 

vietnamské maminky), které mají možnost prožít se svými dětmi aktivní pobyt. Náklady na hračky, výtvarné potřeby, 

materiál pro kreativní činnost, kancelářské potřeby související s přípravou a realizací projektu (např. tonery, papíry, 

tužky, fixy, lepící pásky), stravné, pitný režim, celodenní výlet, pronájem, poštovné, mobilní telefon - telekomunikační 

služby, internet, grafické zpracování letáčků, lektorky, finančního manažeru projektu, realizátora projektu. 

410 000 Kč 250 000 Kč 80 000 Kč

3027 "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Vietnam vzdálený a blízký 70 let spolupráce - Projekt má za cíl připomenout výročí 70 let od navázání diplomatických 

vztahů s Vietnamem a zvýšit povědomí majoritní společnosti o vietnamské kultuře, tradicích a gastronomii a podpořit 

tak vzájemné poznání mezi majoritou a Vietnamci a podpořit vzájemné tolerantní soužití. Projekt sestává z realizace 

festivalu, mediální kampaně (začne 2 měsíce před samotným festivalem), která bude festival provázet a bude 

zajišťována v mediálním partnerství a osvětové kampaně na podporu dárcovství kostní dřeně pro asijské pacienty 

(kampaň „Daruj dřeň, daruješ život“ ve spolupráci s FN Motol Praha). Festival nabídne prezentaci vietnamských 

umělců působících v ČR, hudební a taneční představení, přehlídky vietnamských krojů a současné vietnamské módy, 

workshopy, představení gastronomie a dětský koutek. Do realizace budou zapojeni samotní Vietnamci žijící v ČR, 

různé vietnamské spolky a organizace mladých Vietnamců, kteří se budou podílet na přípravě a propagaci a zároveň 

při samotné realizaci budou aktivně oslovovat účastníky, komunikovat s nimi a provázet je místem realizace a 

vysvětlovat specifika kultury a tradic. Náklady na materiálové zabezpečení (např. kabely, instalační materiál, poutače 

během konání festivalu, kancelářské potřeby); technické zabezpečení (pronájem pódia, stánků, pronájem a likvidace 

odpadkových košů, mobilního WC, úklid, zábor); dopravu materiálu na festival; honoráře účinkujících (zpěváci, 

hudebníci, tanečníci); mediální kampaň (tisk  a grafika letáků a plakátů, celková propagace festivalu); personální 

náklady (realizátor projektu, odborný garant, produkční, ekonom, účetní, podpůrný personál).

825 000 Kč 400 000 Kč 40 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020

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

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Komentář

3028

Informační centrum 

Kavkaz - Východní 

Evropa

69347930

Provádění literárních a hudebních večerů - Projekt zahrnuje realizaci literárních a hudebních večerů věnovaných 

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. Projekt tak obecně cílí na 

přiblížení české a arménské kultury, na představení jejich vzájemné propojenosti a další rozvoj vztahů mezi těmito 

národy. Náklady na nájemné prostoru, poštovné, telefon, honoráře.

25 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč

3029
Integrační centrum 

Praha o.p.s.
24228320

Praguer 2020 - Nedostatek informací je často zmiňován jako jedna z největších překážek integrace. Čím dále více lidí 

za tímto účelem využívá především internet a mobilní aplikace. Z toho důvodu byla v roce 2017 za podpory MV ČR 

vytvořena mobilní aplikace Praguer pro nově příchozí cizince (http://praguer.icpraha.com/). Aplikace poskytuje 

přenosnou a neustále dostupnou verzi nejpotřebnějších informací a nabízí online mapu pro pohodlné hledání cesty k 

uvedeným kontaktům (veřejné instituce, neziskové organizace apod.). Zahrnuté informace (systém vzdělávání v ČR, 

agenda OAMP, adresy ÚP, kurzy českého jazyka apod.) odpovídají potřebám cílové skupiny a vychází z informační 

brožury hl. m. Prahy „V Praze jsem doma“, kterou aplikace doplňuje jako užitečný digitální prostředek k zorientování 

se v Praze. Aplikace momentálně funguje ve 4 jazycích (čeština, angličtina, ruština, vietnamština). V roce 2020 je v 

plánu aplikaci aktualizovat a doplnit o další 3 jazyky (ukrajinštinu, čínštinu a arabštinu) a provést vylepšení 

technického rázu týkající se funkcionality aplikace. Náklady na koordinátora projektu (DPP), překlady a korektury 

(ukrajinština, čínština, arabština), upgrade aplikace a grafickou úpravu aplikace, grafickou úpravu vizitek/letáků, tisk 

vizitek a letáků, propagaci na sociálních sítích.

199 000 Kč 199 000 Kč 199 000 Kč

Projekt podpořen ve výši 100% bez nutnosti 

kofinancování.

3030 Irácké forum v ČR, z.s. 75071410

Připomenutí významného 85. výročí navázání  diplomatického styku Iráku a Československa - Projekt se zaměřuje 

na vzájemné přiblížení irácké i české kultury prostřednictvím pořádání kulturně a osvětově zaměřené akce. V rámci 

pořádání této kulturní akce bude uspořádána velká výstava fotografií a pohlednic přibližující historii i současnost 

Iráku na kulturu, folklor a přírodu. K nahlédnutí budou i historické mapy starověkých iráckých památek. Rovněž je 

plánovaná výstava obrazů akademického malíře z Iráku, stejně tak i jeho českého protějšku. V rámci projektu je 

plánován i seminář o kulturním dědictví Iráku a České republiky, na kterou byl pozván odborník pro danou oblast - 

vysokoškolský specialista na historii a archeologii. Kulturním dnem bude provázet irácká hudební skupina ze Švédska, 

přičemž přizvána bude i česká hudební skupina. Pro tento den je v plánu výroba krátkometrážního filmu vystihujícího 

milníky vzájemných irácko-českých vztahů. Na závěr kulturního dne bude nabídnuto pohoštění účastníkům typickými 

pokrmy irácké kuchyně. Náklady na vybavení (sál a výstavu), kancelářské potřeby, nájemné (společenský sál + 

výstava), honoráře účinkujícím, dopravu, ubytování a stravování, tiskové a kopírovací služby, odměnu koordinátora. 

222 000 Kč 118 000 Kč 30 000 Kč

3031 Irácké forum v ČR, z.s. 75071410

Zdravé a vzájemné soužití - Projekt je pojat jako příležitost k cílenému setkávání různých národností a kultur, k 

vytváření osobních vazeb a vzájemnému porozumění, kulturnímu obohacování a seznamování se s historií Iráku a ČR.  

Je zaměřen na pravidelnou vzájemnou informovanost, komunikaci a dialog mezi českou majoritou a iráckou 

komunitou (zvláště mladých Iráčanů) v České republice. V rámci projektu se uskuteční následující akce a aktivity: 

oslava příchodu jara, propagační činnost, tvorba letáků, fotek, videí a filmů, podporu mladých Iráčanů v integraci v 

ČR, poskytování překladatelských a jiných nápomocných služeb, pořádání seminářů a výstav seznamujících s 

významnými iráckými osobnostmi, semináře zaměřené na vzájemné soužití menšin s majoritní společností s 

překladem. Projekt obsahuje i oslavy nového roku zahrnující kulturní program za účasti přátel iráckého fóra v ČR, 

zástupců dalších cizineckých komunit a zástupců české společnosti. Náklady na materiál, kancelářské potřeby, 

pronájem prostor a techniky, honoráře účinkujícím, tiskové a kopírovací služby. 

103 500 Kč 58 500 Kč 20 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020

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

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Komentář

3032

"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. - Hlavním 

cílem projektu je rozšíření a upevnění přátelských vztahů mezí občany České Republiky a Republiky Kazachstán na 

území hlavního města Prahy a napomáhat integraci občanů Republiky Kazachstán do společenského života České 

Republiky a popularizovat tradice, kulturu, zvyky, jazyky národů Republiky Kazachstán a obohatit tak kulturní život na 

území hl. M. Prahy. Projekt se zaměřuje na vzdělávací a osvětové aktivity realizované formou přednášek, seminářů, 

osvětových akcí s aktuální tematikou integrace cizinců, výstav, výtvarných soutěží, výletů, sportovních, kulturních akcí 

pro členy centra a hosty. Náklady na kancelářské potřeby, nákup surovin pro ochutnávky tradičních jídel, nákup 

textilních materiálů (látek) pro šití lidových kostýmů, nájem prostoru, poštovné, telefon - telekomunikační služby, 

cestovné, propagaci, pořízení nebo vypůjčení kostýmů, roční údržbu, provoz a aktualizaci internetových stránek, 

zapůjčení technického zařízení, dokumentaci jednotlivých uskutečněných akcí (obrazové a zvukové záznamy), tisk 

fotografií.  

115 000 Kč 69 000 Kč 30 000 Kč

3033

"Kazachstánské 

kulturní centrum v 

České Republice "Elim-

aj" z.s.

27008193

XIV. Dny kultury národů Kazachstánu v Praze. - Projekt se zaměřuje na prezentaci kultur národů Kazachstánu 

prostřednictvím pořádání série akcí zaměřených na realizaci sovětově a kulturně zaměřeného programu (např. 

přednášky, semináře, workshopy, promítání filmů). Hlavními cíli projektu je: 1) rozšíření a upevnění přátelských 

vztahů mezí občany České Republiky a Republiky Kazachstán na území hlavního města Prahy; 2) Napomáhat integraci 

občanů Republiky Kazachstán do společenského života České Republiky; 3) Popularizace tradice, kultury, zvyků, 

jazyků národů Republiky Kazachstán, což současně 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 kancelářské potřeby, nákup surovin pro ochutnávky tradičních jídel, nákup 

textilních materiálů pro šití lidových kostýmů, nájemné, poštovné, mobilní telefon - telekomunikační služby, 

cestovné, propagaci, pořízení nebo vypůjčení kostýmů, zapůjčení technického zařízení, dokumentaci jednotlivých 

uskutečněných akcí, honorářem, OON.

120 000 Kč 69 000 Kč 40 000 Kč

3034
Klub Harmony Podolí 

z.s.
07266065

Komplexní práce pro integraci cizinců pro bezproblémové soužití s majoritní skupinou - Cílem projektu je podpora 

zvyšování informovanosti cizinců prostřednictvím organizace školení, přednášek, seminářů, osvětové činnosti v 

prostorách spolku, informačních materiálů pro dané akce a přednášejících. Informace se budou týkat právní poradny, 

postupů k získání povolení k pobytu, postupy k získání občanství České republiky, možnosti pracovního a 

společenského uplatnění, orientace ohledně založení živnosti / společnosti, povědomí o občanském právu, setkání 

majoritní skupiny a cizinců, doplněné prezentací vzájemného vnímání. Dalším cílem je podpora vzdělávání dospělých 

cizinců prostřednictvím kombinovaných jazykových kurzů češtiny s rodilým mluvčím a lektorem z rusky a francouzsky 

hovořících zemí, sociokulturní orientace (historie a znalosti Prahy a jejích památek), sociokulturní orientace (lidové 

tance a zpěvy),  

orientace v péči o novorozence. Posledním cílem je podpora vzdělávání dospělých cizinců, podpora kulturních a 

uměleckých aktivit cizinců, podpora vzájemného přátelského soužití mezi majoritou a cizinci a prevence xenofobního 

jednání, podpora mezikulturního dialogu. Náklady na sál a techniku (pronájem, flichart, promítací zařízení), 

přednášející, organizaci akce, informační kampaň (letáky + distribuce, www stránky, sociální média), 

fotodokumentaci, programové zajištění 

1 384 500 Kč 1 206 000 Kč 0 Kč

Nepodpořeno - formální důvody, neoprávněný 

žadatel, projekt není dostatečně podrobně popsán.



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020

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

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Komentář

3035

Konsorcium 

nevládních organizací 

pracujících s migranty 

v ČR, z.s.

26620553

Oslava dne migrantů 2020 - V rámci několikahodinové oslavy proběhnou následující aktivity: 1) Ochutnávka 

tradičních jídel cizinců, kteří žijí v Praze. Několik cizinců z různých zemí připraví jídlo ze zemí svého původu a v 

průběhu oslavy budou mluvit s návštěvníky o jídle a tradicích, ve kterých vyrůstali a o svých příbězích v Česku. 

Program bude probíhat formou „World Café". 2) Koncert - jako tradičně na každé oslavě Dne migrantů zahraje 

migrantská kapela. 3) Doplňující umělecké aktivity - každý rok se žadatel v rámci dne migrantů specializuje na jednu 

oblast, ve které jsou migranti, kteří žijí v České republice, úspěšní. V předchozích letech  to byl například animovaný i 

hraný film, hudba, divadlo, fotografie, výtvarná tvorba. I tento ročník 2020 je ročníkem příležitosti prezentovat to, co 

se cizincům v České republice daří realizovat, v čem jsou úspěšní. 4) Odborný seminář na téma - v rámci aktivity je 

vytvořen prostor, kde je možné hovořit o konkrétním tématu spojeným s migrací a integrací určenému především 

odborníkům na tuto problematiku. Náklady na DPP (projektový manažer, PR pracovník), kancelář pro realizační tým, 

pronájem prostor, kapelu, propagační materiály, internet, propagaci na sociálních sítích, grafiku, účetní.  

143 000 Kč 110 000 Kč 100 000 Kč

3037
Křesťanské centrum 

pro rodinu Heřmánek
26539730

Pomoc při integraci cizinců ve škole Heřmánek - Křesťanské centrum spolupracuje se základní školou Heřmánek 

Praha na Praze 8, Ládví. Jde o soukromou alternativní školu s malým počtem žáků ve třídním kolektivu a 

individuálním přístupem k žákům. Z tohoto důvodu je tato škola častěji vyhledávána rodinami cizinců. Část těchto 

dětí z rodin cizinců mluví česky plynně a nemají s vyučováním problém. Jsou do značné míry bilingní. Jiná část dětí z 

rodin cizinců ovšem rozumí českému jazyku jen částečně a fragmentálně. Větší problém zde je u starších dětí, kde se 

již blíží konec školní docházky a jejich nižší znalost českého jazyka je výrazným znevýhodněním z hlediska dalšího 

uplatnění a vstupu na střední školy. Střední školy se za situace, kdy mnoho (cca 10 %) českých dětí maturitu z českého 

jazyka neudělá, obávají přijímat na střední školy cizince. Konkrétně se zde jedná o 6 dětí z rodin, kde čeština není 

hlavním jazykem, respektive rodiče třeba ani česky nemluví a čeština zde není hlavním komunikačním jazykem (jde o 

děti s rodným jazykem arabským, španělským, bulharským, ruským a ukrajinským). Tyto konkrétní děti se jsou 

schopné účastnit výuky jen omezeně, respektive jim tato výuka z důvodu nedostatečného porozumění českému 

jazyku nepřináší odpovídající výsledky. Obsah projektu je individuální výuka ČJ žáků ZŠ Heřmánek a podpora jejich 

úspěšného začlenění do vzdělávacího systému v ČR. 

599 400 Kč 562 800 Kč 0 Kč

Nepodpořeno - formální důvody,  neoprávněný 

žadatel.

3038 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. Webová aplikace bude 

moderní didaktickou pomůckou při výuce slovesného vidu, která bude sloužit jak studentům při osvojování češtiny 

jako druhého jazyka, tak učitelům jako metodický návod, jak problematiku vidu ve výuce uchopit. Webovou aplikaci 

budou v průběhu jejího vzniku recenzovat zkušení a dlouholetí učitelé češtiny jako cizího jazyka. Protestování bude 

probíhat v jazykových kurzech češtiny pro cizince, přičemž by se žadatel rád zaměřil na jazykové kurzy češtiny pro 

žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří se v ČR připravují k maturitní zkoušce, resp. k příjímacím zkouškám na SŠ. 

Náklady na administraci projektu, teoretickou část projektu, selekci vidových dvojic, tvorbu webových karet, grafický 

design webové aplikace, recenzenty, korektury, překlad do angličtiny, překlad do vietnamštiny.

269 450 Kč 184 450 Kč 0 Kč

Nepodpořeno - projekt celorepublikového 

charakteru, vzhledem k této skutečnosti a současně s 

ohledem na obsahové zaměření je možné využít 

jiných zdrojů financování.  



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020

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

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Komentář

3039 Matertera, z.s. 07470941

Vlastní cestou: budování kariéry v České republice - Projekt Vlastní cestou se zaměřuje na podporu migrantek v 

jejich kariérním rozvoji, který jde ruku v ruce s růstem osobním a integrací do české společnosti. Projektové aktivity 

jsou nadesignovány tak, aby vycházely vstříc potřebám žen, které se snaží získat své první zaměstnání v oboru či 

plánují přejít na volnou nohu a rozjet vlastní podnikání. Podpora spočívá ve zvýšování informovanosti formou kurzu 

orientace na pracovním trhu, hledání vlastní cesty prostřednictvím projektového inkubátoru (Start-up), sdílení 

reálných zkušeností z oblasti zaměstnání a podnikání (storytelling), individuální podpory v rámci konzultací a podpory 

jazykové vybavenosti migrantek s důrazem na pracovní trh (úroveň B1-B2). Cílem projektu je nejenom zvýšení 

informovanosti v oblasti trhu práce, ale i reálný karierní rozvoj konkrétních žen a posilování jejich kapacit a 

konkurenceschopnosti na trhu práce. V aktuální chvíli je funkční facebooková skupina , kde je aktivní ch okolo 90 žen 

a v průběhu podzimu se bude zakládat facebooková stránka a instagram. Dále vychází informační newsletter, který se 

rozesílá asi 60 ženám, které se v minulosti zúčastnily těchto aktivit. Do budoucna se plánuje spolupráce s Domem 

národnostních menšin o.p.s. a propagace projektu prostřednictvím webu HMP www.metropolevsech.eu. Náklady na 

vedení projektu, facilitaci storytellingových setkání, odměnu vypravěči, lektorné českého jazyka, poradenství, 

lektorování strat-up, lektorování kurzu, tvorbu materiálů, drobný spotřební materiál, kancelářské potřeby, propagaci, 

finanční řízení a účetnictví, tisk materiálů na výuku češtiny, facebookovou reklamu, grafiku, fotografa, nájem na kurz 

češtiny, nájem na storytelling, nájem na start-up, nájem na kurz.

263 100 Kč 186 600 Kč 60 000 Kč

3040 Matertera, z.s. 07470941

Ženy sobě: časová banka, empowerement a podpora angažovanosti migrantek - Projekt ženy sobě si klade za cíl 

vytvářet bezpečnou síť žen, které se vzájemně podporují v procesu integrace a získávají jistotu a sebedůvěru skrze 

prezentaci svých znalostí a dovedností. Projekt obsahuje tvorbu podpůrné skupiny žen na bázi časové banky, síťovací 

a dobrovolnická setkání a lekce umožňující ženám zapojeným v projektu veřejně prezentovat své dovednosti pod 

vedením zkušených mentorek. Aktivity cílí na tvorbu komunity, podporu dobrovolnictví a vzájemného sdílení 

zkušeností, vzdělávání, aktivizaci a posilování kapacit cizinek v procesu integrace. Hlavní přínos projektu se spatřuje v 

aktivizaci konkrétních žen, které se do projektu zapojí. Neméně důležitým přínosem je také síťování a růst sociálního 

kapitálu, který usnadňuje proces integrace. Rozšiřování sociální sítě a znalostí má pozitivní efekt na duševní zdraví 

cizinek i na jejich šance najít své místo a uplatnění v české společnosti. Do projektu budou zapojeny i české ženy s 

cílem rozšiřovat sociální sítě cizinek i mimo své komunity. Dosah projektu bude podpořen i prostřednictvím 

informačního newsletteru, který se momentálně rozesílá asi 60 ženám, které se v minulosti zúčastnily těchto aktivit. 

V rámci propagace je v plánu spolupráce s organizacemi pracujícími s cizinci a propagace prostřednictvím webu HMP 

www.metropolevsech.eu. Náklady na vedení projektu a evaluace, koordinaci časové banky 

síťovacích/dobrovolnických setkání, koordinaci aktivity "Ukaž svůj talent", facilitaci síťovacích setkání, mentoring, 

drobný spotřební materiál, kancelářské potřeby, propagaci, finanční řízení a účetnictví, facebookovou reklamu, 

grafiku a nájem.

204 400 Kč 143 000 Kč 60 000 Kč

3042
Nadační fond 

Harmonie
28951760

Hrajeme spolu s radostí (Našli jsem společnou řeč) - V ČR je projekt zaměřený na děti z různých národnostních, 

kulturních a sociálních prostředí, společným jazykem je hudba, která je prostředkem pro překračování vzájemných 

předsudků. Aktivity jsou zdarma a probíhají v českém jazyce, směřují mj. k předávání kulturních a společenských 

hodnot dětem. Tím, že aktivity nejsou určeny výhradně pro děti cizinců a jejich rodiny, je posílen také jejich specifický 

integrační potenciál. Projekt v současné době působí celoročně na třech školách v ZŠ Kořenského a ZŠ Santoška v 

Praze 5 a ZŠ Masarykova v Praze 9.  Hlavní aktivity jsou realizovány ve dvou školách a probíhají na každé škole 3x 

týdně á 2,25 hod., pro nově příchozí dále 2x týdně á 1-1,5 hod. Zejména v Praze 5 je národnostní složení skupin dětí 

pestřejší.

2 016 500 Kč 332 701 Kč 0 Kč

Nepodpořeno - formální důvody, neoprávněný 

žadatel.



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020

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

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Komentář

3043 Nová škola, o.p.s. 25768867

Rozlety pro cizince 2020 - Projekt Rozlety pro cizince 2020 je součástí dlouhodobého programu, hlavním cílem je 

podpora žáků s OMJ při přechodu a udržení se na střední škole. Žákům ZŠ projekt nabízí pravidelné skupinové a 

individuální doučování, v 8. a 9. ročníku také specializovanou pomoc při přípravě na jednotné přijímací testy. Druhým 

rokem bude pokračovat pilotní podpora vrstevnické (peer) pomoci, určené studentům s OMJ na SŠ. Na této aktivitě 

se bude úzce spolupracovat s platformou Talentify.me, kde se bude spolupracovat na její úpravě tak, aby jí mohli ve 

zvýšené míře využívat i žáci a studenti s OMJ. Dvojice (peer týmy) získají průběžnou osobní i „vzdálenou“ metodickou 

a motivační podporu realizačního týmu pomocí sdíleného webového prostředí a sociálních sítí a využije se tak 

přirozená forma komunikace této věkové skupiny. 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 v peer programu 

(DPČ), metodika pro peer program (DPČ),  zajištění pitného režimu na doučování, materiály na přípravu na příjímací 

řízení na SŠ, poštovné, zajištění volnočasových akcí, kancelářské potřeby, účetní (FA), pojištění dobrovolníků, 

pronájem na závěrečné youtube setkání, technická podpora aplikace v Teams, supervize, tisk propagačních 

materiálů, grafika.   

572 030 Kč 397 710 Kč 200 000 Kč

3044 Nová škola, o.p.s. 25768867

Společně v knihovně 2020 - Projekt udrží a dále rozšíří nabídku nízkoprahové pomoci se školní přípravou pro žáky 

pražských ZŠ (nově i SŠ). Pomoc je otevřená všem zájemcům, speciální pozornost je věnována dětem s odlišným 

mateřským jazykem. Na doučování navazují volnočasové aktivity. Tuto pomoc zajišťují proškolení dobrovolníci, nově 

se projekt zaměří na nábor dobrovolníků – cizinců a jejich cílenou podporu. Zvýší se také potenciál knihovny jako 

přirozeného komunitního a integračního centra prohloubením sítí na lokální úrovni zapojených poboček Městské 

knihovny a to jak vytvořením seznamů relevantních partnerů v integraci 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. Projekt cílí také zvyšování jejich interkulturních a komunitních kompetencí kurzy a 

workshopy. Náklady na koordinátora projektu (DPČ), koordinátora dobrovolníků (DPČ), komunitního síťaře, lektora 

víkendového školení dobrovolníků, lektora školení knihovníků, pomůcky pro doučování na pobočkách, pronájem 

prostor pro kulatý stůl, překlad informačních materiálů, grafiku, tisk informačních materiálů. 

452 460 Kč 315 710 Kč 200 000 Kč

3045

Organizace pro 

pomoc uprchlíkům, 

z.s.

45768676

Komunitní centrum pro rozvoj cizinců III. - Cílem projektu je přispět k vzájemnému porozumění a poznávání mezi 

majoritou a cizince prostřednictvím společně realizovaných aktivit. Volnočasové aktivity taktéž působí jako prevence 

vzniku sociálně patologických jevů. Osobnostní rozvoj dětí-cizinců působí jako prevence budoucí eskalace napětí mezi 

majoritou a minoritami. Aktivity: 1) Kurz fotografování české kultury a života rodin cizinců; 2) Volnočasové turistické 

aktivity nekomerčního charakteru pro podporu dětí cizinců se zaměřením na české reálie a přírodní památky; 3) 

Osobnostní a komunikační rozvoj dětí-cizinců. Cílová skupina všech aktivit jsou děti od 6 - 15 let v počtu cca 15 dětí. 

Náklady na materiálové náklady (motivační drobnosti pro děti - použity na všechny aktivity, vyvolávání fotografií, 

fotoaparát), nemateriálové náklady (vstupné a doprava na místo akce), osobní náklady (lektoři, pedagogové, asistent 

pedagoga). 

115 000 Kč 80 500 Kč 50 000 Kč

3046 Proxima Sociale o.p.s. 49625624

Spolu v komunitě - Projekt 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. 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 

informovanosti majority o problematice, a tím vším přispěje k tolerantnímu soužití v komunitě. Náklady na 

kancelářské a výtvarné potřeby, hygienické a úklidové prostředky, spotřební materiál, sportovní a herní vybavení, 

odbornou literaturu, nájemné, energie a služby spojené s nájmem, telefony - telekomunikační hovory, ostatní spoje 

(internet, TV, rozhlas), odborné a zajišťující služby, ekonomické a právní služby, PR, tisk, graf. služby, www.propagace, 

OON - DPP a DPČ.

856 300 Kč 175 000 Kč 100 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020

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

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Komentář

3047
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, nákup občerstvení pro Čajovny SIMI, 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, kurzy vaření, Čajovny SIMI, Foodblog), správu webových stránek 

(interkulturní setkání, Foodblog), fotografa (kurzy vaření), účetní, lektory migranty pro kurzy vaření, experty na 

migraci - právník, sociální pracovník a další, 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.).

399 621 Kč 119 150 Kč 90 000 Kč

3048 Slovo 21, z. s. 69343951

Rodina Odvedle 2020 - Projekt Rodina Odvedle má za hlavní cíl přispět k posílení multikulturního prostředí. Snaží se 

podpořit kvalitní komunikaci mezi cizinci z třetích států a zástupci majoritní společnosti, což vede k lepšímu 

společnému soužití mezi cizinci a majoritou na území hlavního města Prahy. Projekt se zaměřuje na realizaci 

společných obědů českých rodin a rodin cizinců z třetích zemí. Jedna rodina se ujme role hostitele a přijme ve své 

domácnosti druhou rodinu, pro kterou připraví oběd. Tato individuální forma integrace cizinců má za následek 

odbourávání předsudků, navazování vztahů a zlepšení vzájemného soužití. Náklady na DPP (koordinátora), 

kancelářské potřeby a spotřební materiál, potraviny na setkání rodin, nájemné, poštovné, mobilní telefon 

(telekomunikační služby) internet, elektřinu, plyn, vodu, úklid, údržbu, účetní, úpravu webových stránek, propagaci, 

fotodokumentaci, výrobu audiospotu, grafický návrh (plakátu, letáku, banneru), tisk (plakátu, letáku), překlad a 

korektury textů a propagačních materiálů, výlep a distribuci, asistenty pro setkání rodin.  

139 800 Kč 97 800 Kč 97 800 Kč

3049
Společnost česko-

arabská, z. s.
45771413

Češi poznávají arabský svět - Arabové život v ČR VIII. ročník - Jedná se o projekt kulturních večerů s přednáškami, 

besedami, recitací poezie, arabskou hudbou, výstav fotografií, promítání filmů, arabského občerstvení. Cílem je 

seznámit majoritní společnost se životem,zvyky a kulturou arabských zemí a Araby žijící v ČR s reáliemi českého 

života a napomoci tak integraci cizinců v ČR a odstraňovat důvody nepochopení a vzniku xenofobie. Náklady na 

honoráře (přednášející, umělci), nájmy a technické vybavení, arabská gastronomie.

48 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

3050 Viet Up, z.s. 06877729

Banana Fest 2020 - Banana Fest je již 5. ročník multižánrového festivalu přibližujícího 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 čtyř ročníků festival klade velký důraz na informovanost o 

Vietnamcích a jejich životě v ČR (přednášky s odborníky, prohlídka historií migrace Vietnamců v ČR) a díky velké 

dobrovolnické základně spolku Viet Up mají návštěvníci možnost přímo poznat zástupce vietnamské diaspory 

(gastronomické ochutnávky vietnamské kuchyně, interaktivní workshopy a soutěže). Vzdělávací formou, kde 

návštěvníci přímo interagují s členy vietnamské diaspory a informují se o ní, napomáhá festival k vzájemnému 

porozumění a rozvoji vztahů mezi českou a vietnamskou společností. Náklady na pronájem prostor, osvětlení a 

ozvučení, pódium, pronájem stolů a židlí, dopravu, převoz materiálů, pronájem stanů, zvukaře, odpady, reklamu - 

sociální sítě, tisk propagačních plakátů, billboardovou reklamu, reklamu v tiskovinách, reklamní plochy, grafické 

služby, tvorbu videodokumentace, tvorbu fotodokumentace. 

382 000 Kč 209 000 Kč 100 000 Kč



Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020

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

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Komentář

3051 Viet Up, z.s. 06877729

Banánové Meet Upy - Cílem Banánových Meet Upů je vytvářet prostor pro setkávání Vietnamců v Praze. Pro mladé 

Vietnamce se organizují tři setkání formou zábavných a vědomostních kvízů (velikonoční, prázdninový a 

halloweenský quiz night). Pro první generaci Vietnamců se bud pořádat Mezinárodní den žen pro večerkové ženy, kdy 

budou navštěvovány pražské vietnamské večerky, bistra a nehtová studia a květinami obdarovávány vietnamské 

ženy. Zároveň se propagují služby nevládních neziskových organizací (Viet Up, Integrační centrum Praha, Meta apod.) 

a předávají se informační brožury. Další akcí je Mikuláš pro večerkové děti, kdy dobrovolníci v maskách mikuláše, 

čerta a anděla navštěvují vietnámské děti a tuto českou tradici přinášejí do vietnamských rodin. Zároveň se rodičům 

předávají informační materiály ohledně vzdělávání a výchovy dětí. Realizován bude také Banánový ples pro milovníky 

standardních tanců s cílem přiblížit české plesové tradice Vietnamcům žijícím v Praze. Náklady na pronájem prostor, 

techniku, produkční projektů, reklamu na sociálních sítích, tisk propagačních materiálů.

195 000 Kč 159 000 Kč 30 000 Kč

3052

Vzdělávací a 

informační centrum 

Praha 5, o.p.s.

28202406

Vytištění informačních materiálů „Průvodce každodenním životem pro cizince v ČR“ v několika jazykových 

mutacích - Projekt “Vytištění informačních materiálů ‚Průvodce každodenním životem pro cizince v ČR‘ v několika 

jazykových mutacích“ navazuje na projekt Městské části Praha 5 “Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit 

směřujících k integraci cizinců v r. 2019 na území městské části Praha 5” financovaný Ministerstvem vnitra ČR 

(Vzdělávací a informační centrum Praha 5 není příjemcem této dotace, ale pouze spolurealizátorem aktvit projektu). 

V rámci tohoto již probíhajícího projektu vzniká text informační brožury pro cizince s praktickými informacemi o 

překážkách a problémech, se kterými by se cizinci v českém prostředí mohli setkat, bude je informovat o tom, co ví 

každý Čech přirozeně proto, že v ČR vyrostl. Náklady na grafické zpracování materiálů, překlad do tří jazyků (EN, RU, 

VIE), tisk materiálů, distribuci materiálů. 

89 240 Kč 62 468 Kč 30 000 Kč

16 411 323 Kč 8 818 705 Kč 2 567 800 KčCelkem


