
Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 14/36 ze dne 13. 2. 2020

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 nad 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu / Anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Grant HMP Komentář

3016
Charita Česká 

republika
70100969

Infolinka v mongolském, vietnamském a ukrajinském jazyce - Účelem projektu je podporovat integraci cizinců ze 

třetích zemí legálně pobývajících na území ČR (z toho minimálně 40 % na území hl. m. Prahy), kteří hovoří 

vietnamštinou, mongolštinou a ukrajinštinou, prostřednictvím tlumočení a poskytování informací telefonicky a přes 

internet.  Koneční příjemci projektu využijí službu linky při řešení problémů s pobytem a s orientací v českém 

sociokulturním a právním prostředí.  Služba tlumočení bude využívána zejména během kontaktu cílové skupiny s 

institucemi (nemocnice, školy, úřady ap.), případně při dalších kontaktech občanského charakteru (pronajímatelé 

bytů, zaměstnavatelé ap.). Tři pracoviště operátorů linky poskytují informace, tlumočnické a překladatelské služby 

zaměřené na problematiku pobytu, zaměstnání, bydlení, zdravotnictví, sociálního zabezpečení a vzdělávání. Dále 

poskytují cizincům odkazy na další služby či instituce, které jsou věcně příslušné k řešení daného problému. Projekt 

přispívá k interkulturní otevřenosti institucí. Náklady na DPP (interkulturní pracovníci), telefonní poplatky za chod 

infolinky, propagaci, metodické a supervizní řízení projektu, vzdělávání interkulturních pracovníků. 

1 559 600 Kč 377 600 Kč 240 000 Kč

3036

Konsorcium 

nevládních organizací 

pracujících s migranty 

v ČR, z.s.

26620553

Vzdělávání IKP II. - Obsahem projektu je vzdělávání interkulturních pracovníků (IKP), rozvíjení jejich kompetencí v 

práci s klienty i v jednání se státní správou stejně jako vzdělávání úředníků. Cílem projektu je vnést do vzdělávání 

IKP potřebnou strukturu a metodologii shodující se s aktuálními potřebami, současnou praxí a situací na území 

HMP. Hlavním přínosem pro IKP, kteří jsou primární cílovou skupinou, je metodologická podpora a ustálení 

vzdělávání. Zásadním přínosem projektu je i vzdělávání úředníků v tématech spojených s IKP. Přínosem pro širší 

cílovou skupinu i veřejnost obecně je kvalitnější informovanost cizinců a zaměstnanců veřejné i státní správy a 

podpora bezproblémového soužití cizinců s majoritou. Náklady na DPP (projektový manažer, metodika kurzů, 

koordinátora vzdělávacích aktivit, lektory, finančního manažera), kancelář pro realizační tým, propagační materiály, 

internet, telefon), telekomunikační služby, propagaci na sociálních sítích, grafiku, microsite, úpravu skript, materiálů 

a propagaci (grafika, editační práce), pronájem místnosti na vzdělávání, účetní. 

443 752 Kč 310 627 Kč 250 000 Kč

3041

META, o.p.s. - 

Společnost pro 

příležitosti mladých 

migrantů

26982633

Mezinárodní konference: Prevence školní neúspěšnosti žáků s OMJ – různé perspektivy, aspekty a strategie - 

Projekt je zaměřen na realizaci jednodenní mezinárodní konference na téma začleňování a vzdělávání dětí a žáků 

s OMJ.  Specificky bude téma konference zaměřeno na prevenci školní neúspěšnosti žáků s OMJ a bude pojednáno 

z různých perspektiv: např. pedagogické, rodičovské, sociální, komunitní.  Formát konference bude kombinací 

frontálních příspěvků s následnou diskusí a panelové diskuse Celou konferencí bude provázet zkušený a v tématu 

orientovaný moderátor. Součástí projektu je i tvorba rozhovorů formou videí, jejichž cílem bude šířit poznatky a 

zkušenosti z praxe (zahraniční i z ČR) a inspirovat klíčové aktéry k většímu zapojení do inkluze a podpory žáků s 

OMJ, a to i mimo rámec samotné konference. Konference bude určena především odborné veřejnosti, tedy pro 

pedagogické pracovníky a vedení všech stupňů škol a další odbornou veřejnost, dále pak pro zástupce městských i 

krajských samospráv – zřizovatelů škol, zástupce NNO, VŠ a zástupce cizineckých organizací. Náklady na pronájem 

prostor, ethnocatering, tlumočníky, moderátora, mluvčí (čeští a zahraniční experti), medailonky, rozhovory, 

odborného garanta, koordinátora obsahu konference, produkčního konference, administrativně technickou 

podporu, odborné pracovníky.

454 550 454 550 350 000 Kč

Projekt podpořen ve výši 100% bez nutnosti 

kofinancování. Grantovou komisí doporučeno zajistit 

i spolupráci a zapojení MŠMT.

2 003 352 Kč 688 227 Kč 840 000 KčCelkem


