
Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Poznámka

3001

Agency for Migration 

and Adaptation AMIGA, 

z.s.

22852221

Dobrovolníci s přízvukem VI: pomáháme seniorům a budujeme občanskou společnost - Celoroční 

komplexní projekt je zaměřen na integraci migrantů do české společnosti prostřednictvím jejich zapojení 

do dobrovolnické činnosti, především v centrech pro seniory, a podporu jejich aktivního občanství skrze 

zapojení do komunitních a vzdělávacích akcí. Projekt napomáhá integraci migrantů prostřednictvím jejich 

aktivní pomoci většinové společnosti – ať už se jedná o pomoc seniorům v městských centrech, realizací 

workshopů bez nároku na odměnu zaměřených na sdílení dovedností v oblasti kreativní tvorby a 

zdravotně zaměřené aktivity. Cílem projektu je zapojit aktivní migranty do budování občanské společnosti 

a zvýšit jejich jazykové i sociální kompetence skrze dobrovolnickou službu. Cílové skupiny projektu: 

migranti trvalé nebo dlouhodobě žijící na území hl.m.Prahy, senioři a jiné potřebné skupiny z řad 

majority, jež využívají služeb dobrovolníků organizace. Aktivity projektu navazují na dobrou praxi 

spolupráce s centry pro seniory, kde dobrovolníci organizace dlouhodobě realizují aktivizační služby. V 

těchto centrech se budou realizovat kulturní, rukodělné a kulinářské workshopy. Zároveň se budou  

dobrovolníci-migranti účastnit komunitních akcí, síťování s jinými dobrovolnickými organizacemi a 

mentoringu. Mezi výstupy projektu patří medializované příběhy migrantů a záznamy z dobrovolnických a 

komunitních akcí, přednášek a mentoringu. Přínosem projektu je zlepšování jazykových kompetencí 

migrantů, vytváření sociálních vazeb, zapojování do budování občanské společnosti. Veřejná prospěšnost: 

rozšíření aktivizačních služeb v organizacích pro seniory, zlepšování povědomí o veřejně prospěšných 

činnostech migrantů, snižování xenofobních představ a budování interkulturních vazeb mezi majoritou a 

migranty. Náklady na kancelářské a výtvarné potřeby, suroviny pro etnocatering, pronájem prostor, 

tiskové a kopírovací služby, grafické práce, personální náklady (koordinace, mentoring, lektoři), další 

náklady spojené s realizací projektu - telefon, internet, doménu, technické zajištění online aktivit.

220 220 Kč 160 800 Kč 90 000 Kč

3002
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. 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, stanů, pronájem 

reproduktorů a pódia, výstavu umělecké tvorby, vystoupení beninských hudebních a afrických tanečních 

souborů, speciality africké kuchyně podávané o Vánocích, pronájem  sálu a ozvučení.

759 000 Kč 484 000 Kč 50 000 Kč

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 253 ze dne 15. 2. 2021



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Poznámka

3003 ART MUNDO z.s. 08537593

Integrace uměním a terapií - 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. 

Arteterapeutické workshopy (muzikoterapie, dramaterapie, kurzy Požitkového malování. 2. Kurzy malby 

(kurz akvarelu, malování akrylovými barvami). 3. Hudební workshopy. 4. Arteterapeutický kurz – Zažij 

proměnu. 5. Závěrečná výstava zahrnující prezentaci děl vytvořených během jednotlivých kurzů i 

dokumentace průběhu projektu reflektující společnou práci migrantů a majority a dále tak podpořit cíl 

projektu podpořit tolerantní a přátelské vztahy mezi majoritou a migranty. 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 tradičního 

pokrmu a osobních příběhů účastníků bude podporován rozvoj komunikace 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, projektový management, 

fotografické, designerské, tlumočnické a překladatelské služby, marketing, správu webu, materiály pro 

výtvarné aktivity, propagaci a tisk, zajištění výstavy (pronájem, instalace, hudební vystoupení), dopravu 

(příspěvek lektorům, přeprava exponátů a materiálu), poštovné/kurýra, telefon, internet, účetnictví 

projektu.

588 898 Kč 462 498 Kč 20 000 Kč

Nepodpořené náklady: neočekávané výdaje na 

zajištění projektu 

3004

Centrum 

demokratického 

vzdělávání, z. ú.

05164079

Poznejme se IV - Forma realizace projektu: komplexní projekt zahrnující vzdělávací kurzy a multikulturní 

týden na zapojené mateřské škole - tedy komplexní projekt sestávající se z výše uvedených částí Cíle 

projektu: 1. Zmenšit bariéry integrace vyplývající z neznalosti českého jazyka u migrantů (kurzy českého 

jazyka pro dospělé) a umožnit docházení na kurz českého jazyka i skupině rodičů s dětmi, kteří nemají k 

jazykovému vzdělávání možnosti v klasických kurzech českého jazyka pro dospělé. 2. Přispět k prevenci 

xenofobie a rasismu prostřednictvím realizace pilotního programu multikulturního týdne na jedné 

mateřské škole v Praze. Cílovou skupinou projektu jsou cizinci legálně pobývající na území hl.m Praha - 

účastníci kurzů českého jazyka a děti v mateřské škole, na které bude pilotován multikulturní týden (české 

děti i děti cizinci). Obsah projektu: Aktivita č. 1 Kurzy českého jazyka pro pokročilé-dospělé; Aktivita č. 2 

Kurzy českého jazyka pro začátečníky-rodiče s dětmi; Aktivita č. 3 Příprava a pilotáž multikulturního týdne 

pro MŠ. Přínos projektu: Díky kurzům českého jazyka bude podpořena eliminace bariér, které vychází z 

neznalosti českého jazyka u cizinců a nemožnosti dorozumět se v každodenním životě a tím pádem i k 

vyčlenění ze společnosti a prohlubování vztahů pouze ve vlastní, cizinecké komunitě. Podpora integrace 

skupiny rodičů s dětmi-cizinců do společnosti prostřednictvím zvyšování jejich jazykových kompetencí. 

Projekt zahrnuje i vytvoření a odpilotování programu multikulturního týdne pro mateřské školy. Tento 

program bude po jeho evaluaci k dispozici na webových stránkách organizace i dalším mateřským školám 

a bude tedy dále využitelný i po ukončení projektu. Náklady na materiál (kancelářské potřeby, materiál 

pro multikulturní týden), nájemné, telefonické a internetové služby (za účelem ke komunikaci s cílovou 

skupinou), osobní náklady (koordinátor, lektoři jazykových kurzů a multikulturních programů, metodik), 

pronájem nástrojů.

92 000 Kč 73 600 Kč 70 000 Kč



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Poznámka

3005
Centrum pro integraci 

cizinců, o.p.s.
26631997

Mluvíš česky? Skupinové aktivity pro děti s OMJ - Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit v 

oblasti češtiny jako druhého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Projekt má za cíl 

nabídnout vzdělávací a integrační aktivity zaměřené na výuku češtiny pro široké spektrum dětí a žáků 

cizinců s OMJ. Vzdělávacích a integračních aktivit se budou moci účastnit předškolní i školní děti, děti a 

žáci bez znalosti latinky, začátečníci, i děti a žáci s částečnou znalostí češtiny. Žadatel má již pro tyto 

aktivity vytvořené praxí osvědčené vzdělávací materiály a metodiku pro výuku. Cíle projektu jsou zlepšení 

kompetencí dětí s OMJ v průběhu školního roku prostřednictvím výuky češtiny jako druhého jazyka, aby 

byly ve výuce a tím i začlenění do společnosti úspěšnější; dále vybavit děti-cizince (budoucí žáky) již před 

nástupem do českého vzdělávacího systému alespoň základy českého jazyka a seznámit žáky-

cizince/budoucí žáky-cizince s reáliemi českého vzdělávacího systému. Cílová skupina: žáci-cizinci a žáci s 

OMJ navštěvující českou základní školu (8–14 let), tzv. píšící děti; budoucí žáci-cizinci s OMJ (8–14 let), tzv. 

píšící děti; předškolní děti-cizinci s OMJ (4–7 let), tzv. nepíšící děti. Hlavní aktivity: 2 průběžné kurzy ČDJ 

pro děti s OMJ navštěvující českou ZŠ; 2 průběžné kurzy ČDJ pro děti s OMJ navštěvující českou MŠ; 2 

letní intenzivní kurzy ČDJ pro děti s OMJ školního věku; 2 letní intenzivní kurzy ČDJ pro děti s OMJ 

předškolního věku; dětský klub pro nejmenší děti-cizince. Náklady na odměny lektorů jazykové přípravy a 

vedoucího volného času, tisk, nájem učeben, ostatní služby (IT, správa sítě, web, účetní práce).

217 800 Kč 152 000 Kč 140 000 Kč

3006
Centrum pro integraci 

cizinců, o.p.s.
26631997

Mluvíte česky? Skupinové aktivity pro dospělé cizince - Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit v 

oblasti češtiny pro dospělé cizince, informačního servisu pro cizince, otevřených klubů a aktivit 

podporujících setkávání a komunikaci cizinců s českou majoritou. Cíle projektu: posílit začlenění cizinců 

do většinové společnosti výukou českého jazyka a českých reálií, rozvojem komunikačních schopností k 

lepšímu porozumění a bezkonfliktnímu soužití s ostatními obyvateli Prahy a usnadněním orientace v 

právním, hodnotovém a kulturním systému ČR; zlepšit znalosti češtiny tak, aby mohli lépe najít pracovní 

uplatnění a mohli snáze navazovat sociální kontakty, soběstačně žít v novém prostředí; umožnit cizincům 

a Čechům navzájem se potkávat, navázat přátelství či pracovní kontakty, tím zabraňovat izolaci cizinců, 

Čechům umožnit poznání nově příchozích s?tím, co si ze země původu přinášejí - kulturu, zvyky apod. 

Cílová skupina: dospělí cizinci žijící na území hl. m. Prahy. Hlavní aktivity: kurzy češtiny pro dospělé 

(prezenční nízkoprahové kurzy, nízkoprahový kurz online, otevřené kurzy gramatiky); semináře 

sociokulturní orientace; letní intenzivní kurz pro nezaměstnané migranty zvyšující jejich uplatnitelnost na 

trhu práce; otevřený klub Babylon. Náklady na odměny lektorům, grafiku a tisk, pronájem prostor, ostatní 

služby (IT, správa sítě, telefonní poplatky, web, účetní práce).

233 220 Kč 163 000 Kč 150 000 Kč



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Poznámka

3007 Člověk v tísni, o.p.s. 25755277

Platforma pro integraci - Obsahem projektu je setkávání stakeholderů formou kulatého stolu za účasti 

facilitátora (ve fyzické formě; případně online nebo hybridní formě, kombinující online i offline účastníky 

setkání, pokud to bude vyžadovat aktuálně zdravotně-bezpečnostní situace). Cílovou skupinu představují 

klíčoví stakeholdeři tvorby a implementace integračních politik pro cizince v ČR. Jedná se o zástupce 

orgánů státní správy s celostátní působností - zahrnující ministerstva a jejich organizační složky; zástupce 

orgánů samosprávy - obcí, okresů a měst, krajů; zástupce nestátních neziskových organizací, církví a 

dalších struktur občanské společnosti. Dále pak cílíme na zástupce akademické sféry, migrantských spolků 

a zastoupení relevantních mezinárodních organizací. Projekt cílí na  udržování a rozvoj platformy 

klíčových stakeholderů v oblasti migrace a integrace cizinců, jejichž počet v HMP a Česku stále roste a 

integrační potřeby se stávají stále komplexnějšími, přičemž 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 dopravu (materiál, mimopražští účastníci), kancelářské potřeby, hygienické prostředky (jen v 

případě potřeby - např. roušky, dezinfekce, ochranné štíty), personální náklady, pronájem prostor a 

technického zázemí.

104 600 Kč 56 000 Kč 40 000 Kč

3008 Člověk v tísni, o.p.s. 25755277

Příběhy a fakta o integraci - Projekt se zaměřuje na zvyšování povědomí zejména mladé generace o tom, 

co znamená integrace migrantů a jakým výzvám cizinci čelí ve snaze začlenit se do společnosti. Lepší 

informovanost má omezit stereotypní vnímání a zvýšit vstřícné nastavení veřejnosti vůči migrantům. 

Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé do 35 let a budoucí žurnalisté a má v následujících 1,5 letech 

celkem zasáhnout více než 400 000 lidí z celé ČR, z toho 30 000 za rok trvání projektu na území hl. města 

Prahy. První klíčovou aktivitou projektu je realizace kampaně na sociálních sítích (Instagram, Facebook, 

Youtube, příp. další), která bude v úzké spolupráci s influencery odlehčeným způsobem představovat 

různé aspekty integrace, dávat migrantům prostor sdílet své zkušenosti a mladým lidem možnost ovlivnit 

prostřednictvím komentářů výslednou podobu kampaňových videí. Zároveň má kampaň za cíl představit 

cílové skupině různé možnosti, jak migrantům pomoci v začlenění do společnosti a motivovat ji k vlastní 

aktivitě (např. dobrovolnictví, podpora cizincům ve svém okolí,sdílení obsahu kampaně na svém profilu). 

Předpokládaný termín spuštění kampaně je leden 2021. Druhou klíčovou aktivitou projektu je realizace 

kurzu Média a migrace na FSV UK, který v různé podobě probíhá od roku 2017 a každoročně se zvyšuje 

počet jeho účastníků. Mediálnímu obrazu migrace v Česku často dominují negativně laděné zprávy o 

uprchlících, naopak se nedostává informací o integraci, příběhů migrantů a zpráv zasazených do 

kontextu. Novinářům často chybí hlubší povědomí a porozumění souvislostem témat migrace a integrace. 

Kurz je zaměřený na problematiku mezinárodní migrace a integrace jako témat domácích a zahraničních 

médií. Jeho cílem je seznámit studenty a studentky s šíří a obsáhlostí migrační problematiky, zanalyzovat 

její aktuální uchopení tuzemskými a vybranými zahraničními médii a vytvořit podnětné prostředí pro 

hledání nových úhlů pohledu na integrační problematiku. Budoucí žurnalisté v kurzu získávají znalosti o re

177 800 Kč 122 600 Kč 60 000 Kč



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Poznámka

3010 In IUSTITIA, o.p.s. 26569655

Bezpečně v novém domově Praze 2021 - Komplexní projekt sestávající z dvou klíčových aktivit - práce v 

terénu za účasti komunitních pracovníků z řad cílové skupiny (CS), informování a vzdělávání CS a z 

workshopu zaměřeného na zvyšování a prohlubování kompetencí pracovníků ambasád, pracujících s 

cizinciohroženými předsudečným násilím. Cílem projektu je nadále zvyšovat informovanost a právní 

povědomí cizinců zejm. z třetích zemí, žijících v Praze, kteří jsou ohroženi předsudečným násilím a dále 

pracovníci ambasád vybraných zemí. Projekt má posílit integrační potenciál cílové skupiny a předcházet 

sociální exkluzi a izolaci a dále snižovat pocit ohrožení a předcházet případné radikalizaci v důsledku 

předsudečných útoků. V rámci hlavní klíčové aktivity bude spolupracováno s komunitními pracovníky 

přímo z jednotlivých cizineckých komunit, kteří budou pracovat v přirozeném prostředí cílové skupiny. 

Cílové skupině budou aktivně předávány informace o tématu předsudečného násilí, o právech a 

povinnostech v kontextu předsudečného násilí a také o právním řádu v ČR. Dále bude s cílovou skupinou 

řešena prevence sociální exkluze v důsledku trestné činnosti, ale také reakce na předsudečné násilí 

(prevence radikalizace). Komunitní pracovníci budou působit jako jazykový a kulturní prostředník do 

komunit, které jsou vůči příchozím terénním pracovníkům z různých důvodů (strach, jazyková bariéra, 

kulturní odlišnost) uzavřené. 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. Tato aktivita má posílit integrační potenciál cílové skupiny, pomoci 

předcházet sociální exkluzi a izolaci a snižovat pocit ohrožení a případnou radikalizaci. Projekt posílí 

kompetence pracovníků a pracovnic pracujících s cizinci/mi ohroženými předsudečným násilím, např. 

pracovníků ambasád, kteří jsou významní při integraci ohrožených cizínců/nek před. násilí

232 920 Kč 88 000 Kč 60 000 Kč

3011 InBáze, z. s. 26548216

Multikulturní vzdělávací aktivity pro děti, žáky a pedagogy 2021 - Hlavním cílem projektu je seznámení 

dětí, žáků a pedagogů s problematikou migrace a integrace cizinců a podpora vzájemného porozumění, 

přátelského soužití a prevence xenofobního jednání. Cíle by mělo být dosaženo za pomoci realizace 

multikulturních vzdělávacích a obdobných aktivit pro děti, žáky a pedagogy jak z majoritní společnosti, tak 

i s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a to realizací následujících dvou klíčových aktivit (KA). KA 1 - 

Multikulturní vzdělávací programy Bedýnky příběhů - se zaměřuje na seznámení dětí s kulturami zemí 

cizinců (např. Slovensko, Ukrajina, Vietnam, Rusko, Německo, Polsko, Řecko, Sýrie a další) 

prostřednictvím tvořivých dílen a čtenářských aktivit a seznámení s osobními příběhy migrantů. KA 2: 

Interkulturní festival RefuFest - program pro školy sestávající z realizace Bedýnek příběhů I, hudebních a 

tanečních workshopů, živé knihovny, poznávacích her, přednášek a diskuzí pro žákjy i pedagogy, filmů s 

tematikou migrace, výstavních a divadelních aktivit. Cílovou skupinou projektu jsou děti, žáci škol a 

školských zařízení nacházejících se na území hlavního města Prahy (včetně žáků s OMJ), pedagogové škol 

a školských zařízení nacházejících se na území hlavního města Prahy. Projekt je realizován formou 

realizace multikulturních vzdělávacích programů přímo ve školách a školských zařízeních a realizací 

festivalu pro školy. Náklady na koordinátora projektových aktivit, PR manažera, koordinátora 

dobrovolníků, finančního a administrativního manažera projektu, lektory vzdělávacích programů a 

doprovodných aktivit festivalu, technického pracovníka, pronájem WC a prostoru na festival vč. zázemí, 

zajištění osvětlení a ozvučení, pronájem lavic a stolů, výtvarné potřeby a dekorace, ostatní drobný 

materiál na workshopy v rámci festivalu, hygienické prostředky, honorář pro divadla vystupující na 

programu pro školy, tvorbu a tisk letáků, plakátů a banerů, tvorbu dokumentace.

567 398 Kč 253 000 Kč 130 000 Kč



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Poznámka

3012 InBáze, z. s. 26548216

Poznávej svůj nový domov - aktivity pro děti a mládež - Projekt se zaměřuje na realizaci volnočasových a 

vzdělávacích aktivit pro děti a mládež a doučování. Cílem projektu je integrace dětí a mládeže s OMJ do 

české společnosti a podpora soužití Čechů a cizinců ve věku 5-18 let. Projekt zahrnuje následující aktivity: 

1. Kurzy češtiny pro děti na podporu úspěšné integrace dětí do českého prostředí; 2. Příměstský tábor 

zahrnující i vzdělávací exkurze či výlety; 3. Interkulturní kluby pro děti zaměřené na témata a aktivity 

související s českými reáliemi; 4. Jednorázové akce pro děti a jejich rodiče (např. výlety po Praze, oslavy 

tradičních svátků - např. Mikuláš, Vánoce, Velikonoce nebo Masopust, kulturní akce - návštěva muzea, 

výstavy či divadla, výtvarné, sportovní nebo jiné aktivity, které jsou spojeny s životem v hl. m. Praze); 5. 

Víkendový pobyt v okolí hlavního města Prahy zaměřený na posílení komunikačních a sociálních 

dovednostech účastníků a posílení jejich vztahu k životnímu prostředí; 6. Doučování v rámci dvojic - dítěte 

a dobrovolníka. Náklady na administrativního asistenta projektu, koordinátora dílčích volnočasových 

aktivit pro děti a mládež, koordinátora kurzů češtiny, lektora aktivit projektu a kurzů češtiny pro děti, 

zdravotníka, výtvarný a drobný spotřební materiál, učební a studijní pomůcky pro dobrovolníky, sluchátka 

s mikrofonem, hygienické potřeby, cestovné a ubytování na víkendový pobyt, pojištění na víkendový 

pobyt a příměstský tábor, videokomunikační software, úhradu vstupného na kulturní, poznávací nebo 

vzdělávací akce, školení a supervizi pro dobrovolníky.

898 330 Kč 140 000 Kč 100 000 Kč

3013 InBáze, z. s. 26548216

Vlastní aktivitou k integraci 2021 - Projekt je zaměřen na práci s migranty a jejích rodinami a rozvoj 

vzájemného porozumění migrantů s majoritní společností. V komunitním centru spolku InBáze budou 

probíhat pravidelná komunitní setkání ve formě nízkoprahových klubů, etnovaření a besed, která mají za 

cíl síťovat členy cílové skupiny (CS) a zároveň jim umožit aktivně se zapojovat do tvorby a realizace 

programů. Všechny aktivity centra budou zároveň otevřeny i občanům ČR tak, aby docházelo i k interakci 

s majoritní společností. Aktivity probíhají za podpory a účasti zkušených interkulturních pracovníků a 

dobrovolníků, zejména z řad CS - migrantů. Klíčovou aktivitou (KA) 1 jsou komunitní nízkoprahové kluby 

zaměřené narůzná témata (např. vztah mezi cizinci a českou veřejností, poznávání českých reálií, 

konverzace v češtině, environmentální témata, zdravý životní styl). KA 2 představuje konkurz pro 

migranty „Moje oblíbená činnost“, v jehož rámci budou moci účastníci uspořádat vlastní  akci, seminář, 

kurz nebo sérii workshopů pro klienty, v rámci aktivity budou mít účastníci podporu mentora, který jim 

pomůže se sestavením lekce, nácvikem lektorských dovedností, propagací a provede následně i evaluaci 

lekce. CS projektu jsou příslušníci etnických skupin, migranti a občané ČR (příslušníci majority i osoby 

migrantského původu) pobývající na území hl. m. Prahy. Hlavní přínos projektu spočívá ve vytvoření 

bezpečného prostoru pro sdílení zkušeností a odbourávání předsudků, usnadnění kontaktu migrantů a 

občanů ČR. Zároveň je to prostor a podpora CS pro aktivní zapojení do aktivit projektu. Náklady na 

vedoucího projektu, PR pracovníka, koordinátory aktivit, lektory, mentora, fotografa, drobný spotřební 

materiál, úhradu vstupného na kulturní, poznávací nebo vzdělávací akce, propagaci, nájemné.

347 735 Kč 180 000 Kč 50 000 Kč



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Poznámka

3014 Inclusio o.p.s. 01786539

Klub Imagion 2021 - Projekt se zaměřuje na realizaci volnočasových aktivit a aktivní učení dětí 

v bezpečném prostoru za účasti vrstevníků s možností prezentace práce rodičům. Projekt zahrnuje 

nabídku volnočasových aktivit (např. nácvik divadla, příprava fotografií či obrázků na výstavu, výtvarné 

aktivity apod.), přípravu na vyučování, kavárnu rodičů (témata např.  spolupráce s učitelem, vzdělání a 

jeho význam, jak se zajímat o vzdělávací výsledky, řešení výchovných prohřešků dětí), společné aktivity 

(např. divadelní představení a výstava fotografií, nebo obrázků), letní provoz (zapojení dětí a rodičů o 

prázdninách - návštěvy kulturních zařízení s dětmi a žáky, zvýšení úrovně kulturního povědomí dětí, žáků 

a rodičů při společných aktivitách). Cílem projektu je poskytovat nabídku pravidelných volnočasových 

aktivit dětí a žáků cizinců v Klubu Imagion pro děti v přípravné třídě a žáky 1. – 5. třídy ZŠ v heterogenní 

skupině (ZŠ a MŠ Praha Smíchov - Grafická) a podpořit integraci dětí (a mládeže) do hlavního 

vzdělávacího proudu a zapojení jejich rodičů/ zákonných zástupců. Předpokládaným přínosem je 

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

v českém prostředí, zapojení rodičů/ zákonných zástupců dětí a žáků (nejen) cizinců a jejich spolupráce na 

podpoře školní úspěšnosti dítěte/žáka, zvyšování povědomí dětí, rodičů a žáků o rozmanitosti kultur. 

Náklady na kancelářské potřeby, pastelky, tužky, kružítka, drobné výtvarné potřeby, papíry, hygienické 

prostředky, pronájem prostor, cestovné dětí v Praze, cestovné pracovníků v Praze, vstupné dětí/ žáků na 

akce, dopravu pracovníků k rodinám v karanténě či při uzavření školy, účetní služby, tisk a laminaci fotek 

dětí a žáků pro účely výstavy, telefonní paušál pro zajištění komunikace a koordinace aktivit projektu se 

školou, pracovníky, rodiči a žáky; osobní náklady (koordinátoři v přímé práci, asistenti v přímé práci, 

kontaktní pracovník pro práci s rodiči a veřejností).

519 400 Kč 396 600 Kč 80 000 Kč

Nepodpořené náklady: náklady na cestovné a 

vstupné rodičů

3015 "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Asie vzdálená a blízká - Projekt navazuje na předcházející ročníky v 2016 - 2020 a skládá se 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. Cílem projektu je přiblížit majoritě vietnamskou a 

asijskou kulturu, tradice a gastronomii a přispět k většímu přiblížení příslušníků těchto komunit a 

majoritní společnosti. Náklady na pronájem pódia, stánků, banner na pódium, zázemí účinkujících, drobný 

materiál pro realizaci festivalu (kabely, instalační materiál, poutače během konání festivalu apod., správu 

webových stránek, poštovné, telefonní a internetové služby, dopravu materiálu na festival, tisk letáků a 

plakátů včetně grafického zpracování, realizátora projektu, odborného garanta, produkčního, 

ekonomické a účetní služby, honoráře účinkujících.

645 000 Kč 269 000 40 000 Kč

3016 "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Tady jsem doma - Projekt navazuje na „Workshopy českého jazyka“ realizované v letech 2011-2020 s 

cílem posílit znalost českého jazyka u cizincl 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 plánu je i otevření „Dětské skupiny“ převážně pro děti, jejichž rodiče nemají ani základní 

znalosti českého jazyka, případně ovládají český jazyk jen omezeně. Náklady na výukový materiál, 

kancelářské potřeby pro výuku, pronájem, poštovné, mobilní telefon, telekomunikační služby, osobní 

náklady (vedoucí projektu, finanční manažer projektu, lektor kurzu pro začátečníky, lektor kurzu pro 

mírně pokročilé).

687 000 Kč 390 000 Kč 100 000 Kč



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Poznámka

3017 "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Veselý týden s Dráčkem - Projekt „Veselý týden s Dráčkem“ představuje příměstský tábor pro české a 

vietnamské děti žijící na území hlavního města Praha, který navazuje na realizované projekty v letech 

2016 – 2018, a má za cíl 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), ubytování, celodenní výlet 

(vstupné), dopravu, pronájem, poštovné, mobilní telefon - telekomunikační služby, internet, grafické 

zpracování letáčků, lektorky, finančního manažeru projektu, koordinátora projektu.

365 000 Kč 227 500 Kč 60 000 Kč

Nepodpořené náklady: stravné, pitný režim

3018 k2e z.s. 06396089

Celoroční činnost divadelního studia Škola - ŠKOLA je dětským divadelním studiem v ruském jazyce, jedná 

se ovšem o soukromou divadelní školu, která od svých účastníků vybírá poplatky. Soubor se zaměřuje na 

tradici herecké školy K. S. Stanislavského a propaguje ruskou literaturu. Cílem je poskytnout prostor pro 

uměleckou seberealizaci dětí. Děti se učí herectví, hlasovým technikám, pohybu a zpěvu pod vedením 

divadelních odborníků. Studio má v repertoáru několik představení, která se konají v pražských divadlech. 

Projekt má vedle seberealizace dětí přispět k vzájemnému propojení české a ruské kultury. Náklady na 

grafiku a tisk, pronájem prostor, dekorace, kostýmy, rekvizity, nákup partitur, poplatky za autorská práva, 

propagaci.

241 000 Kč 121 000 Kč 0 Kč

Nepodpořeno: Studium v příslušném divadelním 

souboru je běžně zpoplatňováno, není jasná role 

Žadatele v provozu divadelního studia, není jasný 

integrační přínos projektu.

3019

"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. - 

Projekt se zaměřuje na seznamování s kulturou národů Kazachstánu prostřednictvím pořádání 

konferencí, seminářů, přednášek, koncertů, výstav, promítání dokumentárních a hraných filmů, 

workshopů. 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 v Praze. Cílem je dále popularizace tradice, kultury, zvyků, 

jazyků národů Republiky Kazachstán, což má vést k obohacení kulturního života na území hl. m. Prahy a 

rozvoj vztahů a vzájemného porozumění mezi různými společenskými organizacemi cizinců navzájem. 

Projektové aktivity zahrnují pořádání přednášek, seminářů, osvětových akcí s aktuální tematikou 

integrace cizinců, výstav, výtvarných soutěží, výletů, sportovních akcí, slavnostních akcí pro členy centra a 

hosty, poskytování informačních a konzultačních služeb pro členy centra a cizince o podmínkách a o 

problematice života cizinců na území hl. m. Prahy, pořádání členských schůzí spolku „Elim aj“, klubových 

setkání, zájmových kroužků a dobročinných akcí a organizace kulturních akcí a festivalu společné s jinými 

společenskými organizacemi. Cílovými skupinami projektu jsou migranti i majoritní společnost, mládež a 

členové centra. Náklady na kancelářské potřeby, nákup surovin pro ochutnávky tradičních jídel, nákup 

materiálu pro šití lidových kostýmů, pronájem prostor, poštovné, telefon, internet, cestovné a ubytování 

pro mimopražské hosty a účinkující, pořízení reklamních předmětů, tisk reklamních materiálů, letáků, 

plakátů, pozvánek apod., dokumentaci jednotlivých uskutečněných akcí, grafickou úpravu a tisk fotografií, 

náklady na pořízení, výrobu nebo vypůjčení kostýmů (vč. květin), technické zázemí, personální zajištění.

115 000 Kč 69 000 Kč 30 000 Kč



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Poznámka

3020

"Kazachstánské kulturní 

centrum v České 

Republice "Elim-aj" z.s.

27008193

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

Kazachstánu prostřednictvím pořádání série akcí zaměřených na realizaci osvětově a kulturně 

zaměřeného programu. Obsahem projektu jsou přednášky a semináře na téma kultury a života 

středoasijských národů, tematický večer, výstavy fotografií a dětských obrazů, koncerty a literární akce. 

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 materiálů pro výrobu lidových kostýmů, nájemné, poštovné, mobilní 

telefon - telekomunikační služby, cestovné a ubytování pro mimopražské účinkující, propagaci, pořízení 

nebo vypůjčení kostýmů, technické zajištění, dokumentaci jednotlivých uskutečněných akcí, grafickou 

úpravu a tisk fotografií, personální zajištění.

120 000 Kč 69 000 Kč 40 000 Kč

3021 KITAP, z.s. 02232197

Festival Turkických Národů (Novruz, Sabantuj, El Ojyn) (2021) - Cílem projektu je představit majoritní 

společnosti turkickou kulturu a mentalitu prostřednictvím festivalu zahrnujícího oslavy tradičních svátků 

Novruz, Sabantuj, El Ojyn, hudební vystoupení a prezentaci tradiční kuchyně a další kulturní a náboženské 

aspekty života turkických národů s cílem přispět ke vzájemnému sblížení těchto etnik vzájemně mezi 

sebou i směrem k majoritnímu obyvatelstvu Prahy. Obsahem projektu tak mimo jiné i představení 

tradičních krojů, svátků a společenských akcí typických pro turkické národy (např. zápas Koreš – zápas na 

pásech, který je součástí svátků Sabantuj a El Ojyn). Přínosem projektu má být zlepšení vzájemných 

vztahů mezi majoritou a cizinci žijícími na území Prahy, rozšíření vzájemné znalosti o jiných kulturách, 

aktivní propojení české kultury a kultury turkických národů, podpora integrace cizinců a posílení 

multikulturního charakteru život v hl. m. Praze a vzájemné profesní a odborné spolupráce mezi 

zapojenými účastníky projektu. Náklady na pronájem prostor, technické zajištění akcí, etnocatering a 

zajištění surovin, propagaci a propagační materiály, grafickou úpravu a tisk, výrobu a nákup 

kostýmu/krojů, honoráře vystupujícím a kameramanům.

150 000 Kč 120 000 Kč 40 000 Kč

3022 KITAP, z.s. 02232197

Poznejme společně turkické kultury - Projekt se zaměřuje na představení kultur turkických národů 

prostřednictvím workshopů, interaktivních přednášek (akademických, cestovatelských) a odborných lekcí. 

Projekt sestává z následujících aktivit: 1) akademické a cestovatelské přednášky o turkické kultuře, 

historii, společně s cestovatelskou přednáškou o turkických zemích; 2) workshopy a kurzy tradiční hudby, 

tanců a vaření. V rámci projektu je v plánu i realizace interaktivních workshopů a přednášek pro sociálně 

znevýhodněné skupiny obyvatel Prahy prostřednictvím dobrovolnických aktivit v dětském domově a v 

domově pro seniory (přednášky a workshopy s turkickým tématem). Projekt má za cíl snížení obav z jiné 

kultury a přítomnosti cizinců na území Prahy a ČR, rozšíření znalostí majoritní společnosti o jiných 

kulturách, vzájemné propojení kultur a národů a zvýšení povědomí o multikulturní společnosti. Náklady 

na pronájem prostor, technické zajištění foto- a videoreportáží, přepravu osob a materiálu, etnocatering - 

nákup surovin pro tradiční kuchyni, odměnu přednášejícím, lektorům.

96 000 Kč 60 000 Kč 30 000 Kč

3023

Konsorcium nevládních 

organizací pracujících s 

migranty v ČR, z.s.

26620553

Oslava dne migrantů 2021 - Kulturně společenská akce pro veřejnost s cílem prezentovat různorodost a 

kreativitu migrantů v Praze a ČR a vytvořit příležitost pro jejich setkání s širší veřejností. Jedná se o šestý 

ročník oslav tohoto dne. Cílovou skupinou jsou cizinci, majoritní společnost, pracovníci NNO. Program se 

skládá z přehlídky výtvarných děl a produktů zahraničních umělců žijících v Praze, konkrétně design 

marketu, koncertů, tanečně dramatických vystoupení a besed či odborných prezentací s využitím formátu 

"živé knihovny". V nabídce programu je též etnické občerstvení. Hlavním přínosem projektu je eliminace 

negativních stereotypů spojovaných s přítomností cizinců v ČR a navázání kontaktů pro další spolupráci. 

Náklady na projektového manažera, PR pracovníka, kancelář pro realizační tým, pronájem prostor pro 

Den migrantů, odměny vystupujícím, propagační materiály, internetové a telefonní služby, propagaci na 

sociálních sítích, grafiku, účetnictví.

136 500 Kč 105 000 Kč 100 000 Kč



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Poznámka

3024 KULTURUS, z. s. 04108019

ANONYMNÍ MIGRANTI - Projekt se zaměřuje na pravidelnou celoroční realizaci programu psychologické 

podpory prostřednictvím přednášek, seminářů, workshopů, praktických cvičení. Cílovou skupinou jsou 

primárně ruskojazyční migranti z bývalých sovětských republik, kteří se do ČR republiky přestěhovali za 

účelem práce, studia, podnikání nebo za rodinnými příslušníky na přechodný či trvalý pobyt. Cílem 

projektu je podpora duševního zdraví a harmonických vztahů v rodině a ve společnosti, prevence 

krizových situací, násilí a trestných činů zapříčiněných psychickým vypětím. Náklady na honoráře, 

administrativní zajištění, pronájem prostor, nepřímé náklady (pronájem kancelářského nábytku a 

vybavení, pronájem počítačů a projektorů, telefonické služby, překladatelské a právní služby), propagaci.

490 000 Kč 318 500 Kč 0 Kč

Nepodpořeno: Projekt se obsahem vymyká cílům 

dotačního programu, neboť se primárně zaměřuje 

na sociálně terapeutické činnosti, které jsou 

předmětem zákona č. 108/2006 (zákon o sociálních 

službách). 

3025 KULTURUS, z. s. 04108019

Škola Kultivované Mládeže - ŠKM - Projekt představuje  program přednášek a diskusí pro migranty z 

Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu, v první řadě pro mládež a studenty. Cílem projektu, který 

probíhá od roku 2016, je založit a pravidelně provozovat v Praze místo k setkávání a rychlejší adaptaci na 

život v České republice pro imigranty z těchto zemí a to primárně pro mládež a studenty. Přednášky a 

promítání filmů s diskusemi budou věnovány historii, tradicím a současnému životu v České republice a v 

Praze. Výuku budou vést převážně cizinci, kteří se přestěhovali do České republiky z Ruska, Ukrajiny, 

Běloruska, Kazachstánu, resp. jiných států, a úspěšně se integrovali do české společnosti. Mezi 

přednášejícími budou též Češi, a to mj. z řad vysokoškolských učitelů a pedagogů. Roční program 

přednášek a diskusí se bude soustředit na historii a kulturu českých zemí od vzniku české státnosti do 

současnosti. Náklady na pronájem prostor a techniky, honoráře lektorům a koordinátora projektu, tisk 

materiálů a propagaci. 

107 500 Kč 75 000 Kč 50 000 Kč

Nepodpořené náklady: drobné občerstvení pro 

účastníky

3026 Matertera, z.s. 07470941

Nejsem na to sama: tvorba informačních a metodických materiálů - Projekt „Nejsem na to sama“ je 

komplexní projekt reagující na sociální izolovanost migrantek v procesu integrace, která se prohloubila i v 

souvislosti s COVID 19. Jeho cílem je vytvořit informační materiály pro ženy, které by pomocí příběhů a 

praktických rad ukazovaly na možnosti sociální angažovanosti a přispívaly tak k prevenci negativních 

dopadů sociální izolovanosti. Druhým cílem je vytvořit metodické pomůcky (interaktivní integrační hru či 

koučovací karty) a metodiku pro profesionály, která by se touto problematikou a jejími řešeními zabývala. 

Projekt má dvě základní cílové skupiny - profesionály pracující s migranty (sociální pracovníci, kariérní 

poradci, pracovníci úřadu práce apod.) a migrantky, přičemž dosažení cílů bude probíhat v interakci s 

oběma skupinami. Budou uspořádána setkání na bázi focus group s využitím participativních metod (open 

space, world cafe) pro profesionály týkající se jejich potřeb a zkušeností s touto problematikou a poté 

setkání se ženami na bázi kreativního storytellingu, jejich výstupem by měly být podklady pro informační i 

metodické materiály (sběr příběhů, řešení, klíčových slova). Přínos projektu spočívá ve vytvoření 

materiálů vycházejících z aktivní práce s cílovou skupinou - ženy samotné tak budou spoluautorkami 

materiálů s cílem zajistit i autentičnost a odpovídající reflexi řešených životních situací. Náklady na vedení 

projektu a evaluaci, facilitaci setkání, výzkum, zpracování výstupů setkání, tvorba metodických pomůcek a 

metodiky, zpracování informační brožury, finanční řízení a účetnictví, lektorování workshopu pro 

profesionály (vše DPP/fakturace), drobný spotřební materiál, kancelářské potřeby, propagaci, 

facebookovou reklamu, grafiku, pronájem prostor, tisk materiálů.

353 500 Kč 269 000 Kč 50 000 Kč



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Poznámka

3027 Matertera, z.s. 07470941

Vlastní cestou II - Komplexní projekt zaměřující se 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 zaměstnání, plánují rozjet vlastní podnikání či 

chtějí zvýšit svoji sociokulturní orientaci a kapitál (Bourdieu). Primární cílovou skupinu projektu tvoří 

migrantky žijící na území Prahy bez ohledu na věk, zemi původu či pobytový status. Většinu účastnic mají 

tvořit ženy v produktivním věku (23 - 40 let), které přišly do České republiky před méně než 5 lety a které 

využijí podporu pro seberealizaci ve společnosti. V rámci projektu se uskuteční tyto aktivity a) 

storytellingová setkání zaměřená na oblast pracovního trhu; b) projektový inkubátor Osobní-up; c) 

individuální podpora formou konzultací; d) Procházky Prahou zaměřené na sociokulturní orientaci; e) 

pravidelný konverzační klub zaměřený na pracovní trh. Přínos projektu je ve zvýšení informovanosti v 

oblasti trhu práce a podpora kariérního rozvoje konkrétních žen a posilování jejich kapacit a 

konkurenceschopnosti na trhu práce. Výstupy projektu budou dostupné zdarma ke stažení na webových 

stránkách spolku. Náklady na vedení projektu a evaluaci, odměnu lektorům, tvorbu výstupů ze 

storytellingových setkání, odměnu vypravěči storytellingových setkání, zajištění individuálních konzultací, 

tvorbu výkladového slovníčku, finanční řízení a účetnictví, drobný spotřební materiál, kancelářské 

potřeby, propagaci, grafiku, facebookovou reklamu, pronájem prostor.

233 500 Kč 186 500 Kč 40 000 Kč

3029 Nová škola, o.p.s. 25768867

Rozlety pro cizince 2021 - Projekt se zaměřuje na realizaci celoročních vzdělávacích aktivit. Hlavním cílem 

projektu je podpora dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) při přechodu a udržení se na střední škole, 

zlepšit školní úspěšnost žáků ZŠ z řad cizinců žijících v hl. m. Praze, pomoci jim s postupnou a 

systematickou přípravou na přechod na střední školu. Studentům SŠ s odlišným mateřským jazykem bude 

poskytnuta možnost vrstevnické (peer-to-peer) pomoci s metodickou a osobní podporou týmu díky 

využití sdíleného webového prostoru. V plánu je podpora studentů SŠ z řad cizinců v rámci peer dvojic / 

týmů a poskytnout jim průběžnou metodickou podporu jak v samotném doučování, tak i v dalších 

kompetencích. Cílové skupiny jsou žáci a studenti cizinci / OMJ, dobrovolníci, ostatní děti. Do projektu je 

nově zařazeno doučování a podpora v on-line prostředí. Žákům základních škol projekt nabízí pravidelné 

skupinové a individuální doučování, v osmém a devátém ročníku také specializovanou pomoc při přípravě 

na jednotné přijímací testy. Působení projektu se postupně rozšiřuje i na studenty středních škol s OMJ, 

kterým nabízí individuální on-line doučování a také vrstevnickou (peer) pomoc, kdy se propojují s českými 

spolužáky a dvojice (peer týmy) díky projektu získávají průběžnou osobní i „vzdálenou“ metodickou a 

motivační podporu realizačního týmu pomocí sdíleného webového prostředí a sociálních sítí. Využívána 

je tak přirozená forma komunikace této věkové skupiny a prostředí, ve které si během distanční výuky už 

naučili pracovat. Peer týmy povedeme 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 a dobrovolníků, facilitátora a metodika peer programu, materiály pro přípravu na 

přijímací řízení na SŠ, poštovné, vstupní a jízdně pro volnočasové aktivity, kancelářské potřeby, účetnictví, 

pojištění dobrovolníků, supervize, nájemné, internet, tisk a grafiku.

260 000 Kč 200 000 Kč 180 000 Kč



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Poznámka

3030 Nová škola, o.p.s. 25768867

Společně v knihovně 2021 - Jedná se o komplexní projekt obsahující vzdělávací aktivity, aktivity směřující 

k aktivnímu zapojení cizinců do dobrovolnických aktivit a aktivity směřující k zvýšení interkulturní 

otevřenosti Městské knihovny v Praze. Cíli projektu je poskytnout žákům ZŠ a SŠ z řad cizinců žijících v hl. 

m. Praze možnost využití nízkoprahové pomoci se školní přípravou, pomoci dětem v jejich vzdělávací 

dráze a přispět k jejich lepší integraci do společnosti. V devíti pobočkách Městské knihovny v Praze bude 

rozšířena tato služba a je v plánu její rozšíření do nejméně do 1 další pobočky. V rámci náboru 

dobrovolníků se projekt zaměří na zapojování cizinců a na jejich následnou podporu. Je v plánu vytvořit 

systém prostupného zapojení cizinců do dobrovolnických aktivit knihovny tak, aby umožňoval zapojení 

lidí s různým stupněm jazykové a kulturní integrace. Ve spolupráci s knihovnou bude analyzována stávající 

komunikace knihovny a navržena její adaptace tak, aby směřovala k větší otevřenosti a přehlednosti vůči 

cizincům. Cílové skupiny jsou žáci a studenti cizinci / OMJ, dobrovolníci z řad cizinců, pracovníci knihovny, 

ostatní děti. Je v plánu vytvoření systému, který bude umožňovat zapojování do aktivit programu tak, aby 

reflektovalo možnosti dobrovolníků. Tento systém pak bude přenesen na další dobrovolnické aktivity v 

knihovně. V rámci projektu vznikne soubor doporučení a změn spolu s informačními materiály určenými 

pro cizince v několika jazykových mutacích. Náklady na koordinátora projektu, koordinátora 

dobrovolníků, komunitního síťaře, finančního manažera, poštovné, zajištění volnočasových aktivit, 

kancelářské potřeby, účetní, pronájem kanceláře, internet, pojištění dobrovolníků, překlad informačních 

materiálů, supervize, grafiku, tisk informačních materiálů. 

260 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

3031
Organizace pro pomoc 

uprchlíkům, z.s.
45768676

Dobrovolnický program OPU - Projekt bude probíhat celoročně formou společných setkávání 

dobrovolníků a cizinců ze třetích zemí. Cílem dobrovolnického programu OPU je zajistit sociální a kulturní 

integraci žadatelů o mezinárodní ochranu, uprchlíků, migrantů (cizinců) a nezletilých bez doprovodu, a 

podpořit jejich aktuální psycho-sociální situaci. Setkávání budou volnočasového typu: poznávací, kulturní 

anebo sportovní odpoledne, výtvarné, divadelní a rukodělné dílny, vzdělávací aktivity, tematické 

workshopy, hry a soutěže apod. Každého setkání se budou účastnit jak dobrovolníci, tak klienti, kteří 

budou také vyzvání k možnosti participovat na samotné organizaci setkání. Přátelský přístup 

dobrovolníků ke klientům činí orientaci ve společnosti méně stresující, klienti se mohou zeptat na cokoliv, 

co je pro ně cizí a čemu nerozumí. Navázání přátelství je jedním ze základních znaků úspěšnosti začlenění 

se do společnosti a díky společným aktivitám mají cizinci možnost lépe se začlenit do společnosti a 

mohou tak předcházet sociálně-patologickým jevů, které souvisí se sociální izolací a vyloučením, které je 

u této zranitelné skupiny klientů velkým tématem. Náklady na výtvarné potřeby na společné aktivity, 

vstupné a dopravu na turistické akce pro dobrovolníky a klienty z řad dětí, koordinátora projektu, 

supervizi.

63 500 Kč 50 800 Kč 40 000 Kč

3032
Organizace pro pomoc 

uprchlíkům, z.s.
45768676

Komunitní centrum pro rozvoj cizinců IV. - Projekt se zaměřuje na vzdělávací a volnočasově-vzdělávací 

aktivity. Cílem projektu je podpořit vzdělávání a rozvoj dětí-cizinců, včetně vzájemného porozumění a 

poznávání dětí samotných, mezi komunitami cizinců a mezi majoritou a cizinci. Projekt se zaměřuje na 

děti-cizinců, jejichž proces integrace je významnou součástí integračního procesu jejich rodičů a jejich 

vlastní úspěšná integrace je nezbytnou podmínkou vzájemného dlouhodobého přátelského soužití mezi 

majoritou a minoritami. Obsahem projektu je: 1) doučování dětí, které zvyšuje vzdělanostní úroveň dětí-

cizinců do budoucna, ve smyslu možnosti výběru lepších škol, a v dlouhodobém horizontu i lepšího 

zaměstnání; 2) volnočasové aktivity dětí se zaměřením na vzdělávání zážitkovou formu (památky, příroda, 

environmentální aktivity apod.). Přínosem projektu je podpora zvýšení úrovně vzdělávání formou 

individuálního doučování a skupinově formou volnočasových aktivit. Náklady na nákup učebnic a 

pracovních sešitů, pořízení hygienických a ochranných prostředků, turistické akce pro děti - vstupné a 

doprava, odměnu za doučování dětí-cizinců, odměnu pedagoga a asistenta pedagoga.

104 600 Kč 83 600 Kč 60 000 Kč



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Poznámka

3033
Organizace pro pomoc 

uprchlíkům, z.s.
45768676

Slam poetry a divadelní improvizace dětí-cizinců - Projekt se zaměřuje na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Cílem projektu je podpořit vzdělávání a rozvoj dětí-cizinců, včetně vzájemného porozumění a poznávání 

dětí samotných i mezi komunitami. Projekt se zaměřuje na děti-cizince, jejichž proces integrace je 

významnou součástí integračního procesu jejich rodičů a jejich vlastní úspěšná integrace je nezbytnou 

součástí rozvoje vzájemného soužití mezi majoritou a minoritami. Obsahem projektu jsou kurzy 

seberozvoje a sebepoznání (slam poetry a divadelní improvizace) podporující komplexní osobnostní 

rozvoj dětí-cizinců v rovině psychologické, jazykové, sociální i kulturní. Přínosem projektu je osobnostní 

stabilita dětí-cizinců jak v soukromém tak veřejném životě, zlepšení úrovně znalosti českého jazyka a 

podpora komunikace v rámci soužití s dalšími lidmi. Náklady na pronájem prostor, odměny pro pedagogy, 

asistenty pedagoga a expertní pedagogy aktivit (DPP/fakturace).

58 200 Kč 46 200 Kč 20 000 Kč

3034
Sdružení pro integraci a 

migraci, o. p. s.
26612933

Crossing Borders mezi Pražany - Cílem projektu, který probíhá od r. 2012, je rozvíjet pozitivní vztahy mezi 

migranty 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 migrantů do občanské společnosti. Projekt je proto zaměřen na vzájemnou 

informovanost, komunikaci a dialog. Důraz je kladen zejména na společné aktivity mezi migranty a českou 

veřejností prostřednictvím využití různých nástrojů přímé komunikace – aktivity projektu zahrnují kurzy 

vaření s cizinci, interkulturní piknik pro neformální setkání Čechů a cizinců a besedy s cizinci o jejich 

integraci v České Republice na školách pro žáky 2. stupně základních škol či žáky středních škol v Praze, 

přičemž tyto besedy budou doplněny o mediální workshop. Po celou dobu trvání projektu bude 

zajišťována medializace (propagace) projektu a tématu integrace cizinců v Praze. Provázání těchto aktivit 

projektu během celoroční činnosti povede ke zvýšení povědomí české veřejnosti o procesech migrace a 

integrace či reflexi aktuálního dění v této oblasti přes sdílení osobních příběhů příchozích do ČR. Cílovými 

skupinami projektu je tak široká pražská veřejnost i migranti samotní. 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 

migrantů v Praze. Náklady na suroviny a materiály pro kurzy vaření a interkulturní akce, pronájem 

prostor, grafiku, tisk, e-marketing, správu webových stránek, účetní, lektory, honorář pro experty na 

migraci pro besedy na školách, honorář hosta pro interkulturní akce, moderátora, lektory, fotografa, 

nepřímé náklady (krytí kancelářských potřeb, poštovného, internetu, poplatků za telefonické služby - 

pevné linky a mobilního telefonu, nájmu kanceláře, energií, odborné literatury).

256 513 Kč 137 500 Kč 90 000 Kč



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Poznámka

3035
Sdružení Ukrajinců a 

příznivců Ukrajiny, z.s.
00506605

Sbor sv. Vladimíra a spolková činnost SUPU, z.s. - Sbor sv. Vladimíra působí v Praze již od r. 1945, v roce 

2020 bude oslavovat svoji 75 letou činnost. V současné době má cca 25 členů – příslušníků národnostní 

menšiny i majority. Sbor svým repertoárem udržuje jednak cyrilometodějskou tradici v oblasti duchovní 

tvorby, neboť zpívá v jazyce církevně slovanském, ale také udržuje jazyk ukrajinský včetně dialektů v 

lidových a umělých písních. Prioritně Sbor zpívá na řeckokatolických liturgiích. Tradičně je zván k 

slavnostním liturgiím u příležitosti chrámového svátku sv. Klimenta a dalších církevních svátků včetně 

Božího hodu vánočního, postních nedělí a oslavy vzkříšení na Boží hod velikonoční, jakož i na Zelené 

svátky nebo uctění památky za zemřelé. V roce 2021 se sbor zúčastní slavnostních bohoslužeb a akafistů k 

1 100. výročí zavraždění sv. Ludmily, zároveň připravuje koncert duchovních písní v církevněslovanském 

jazyce. Dále v roce 2021 připravuje literárně hudební program k 150. výročí narození ukrajinské básnířky 

Lesi Ukrajinky a připravuje koncert se sólisty k životním výročím ukrajinských hudebních skladatelů, jejichž 

tvorbu má Sbor ve svém repertoáru: D. Bortňaského, M. Sadovského, I. Franka a M. Leontovyče. 

Spolková činnost SUPU zahrnuje komponované programy k vánočním a novoročním svátkům dle 

juliánského kalendáře, masopustní zvyky NM v ČSR, Velikonoce a religiozita východních Slovanů, význam 

Bohorodičky pro věřící byzantského ritu včetně prezentace pokrmů. Dále v oblasti osvětové prezentace 

ukrajinské literatury formou literárních setkání(čtení novodobých ukrajinských autorů), přednášky 

zohledňující životní jubilea. V plánu jsou také prohlídky řeckokatolických pražských chrámů,  Olšanských 

hřbitovů a vyšehradského Slavína, prezentaci „Po stopách osobností ukrajinské NM v Praze“. V roce 2021 

zejména: Sofii Rusovou (165. výročí narození - pedagog působící na ukrajinském gymnáziu, Olenu Telihu 

(115. výročí narození - básnířka, členka tzv. „pražské školy“). Náklady na kancelářské potřeby, výtvarné 

potřeby, nákup surovin pro tradiční kuchyni, materiál, pronájem prostor, propagaci, technické zajištění, 

personální zajištění.

Přeřazeno do dotačního programu "Program 

podpory aktivit národnostních menšin na území hl. 

m. Prahy pro rok 2021".

3036 Slovo 21, z. s. 69343951

Rodina Odvedle 2021 - Projekt Rodina Odvedle má ojedinělý modul integrace cizinců do majoritní 

společnosti, jehož cílem je přispět k posílení multikulturního prostředí a podpořit kvalitní komunikaci 

mezi cizinci z třetích států a zástupci majoritní společnosti, což povede k lepšímu společnému životu na 

území hlavního města Prahy. Obsahem projektu, který představuje již 18 ročník této akce, je uspořádání 

společných obědů rodin Čechů a cizinců, kdy se jedna z rodin se ujme role hostitele a připraví oběd pro 

druhou rodinu, kterou pozve do své domácnosti. Účastníci projektu si takto mohou navázat cenné 

kontakty. Součástí projektu je i medializace akce, do níž budou zapojena pražská a celostátní média, 

propagace bude zajištěna i prostřednictvím tištěných a elektronických medií. Tato individuální forma 

integrace cizinců má za následek odbourávání předsudků, navazování vztahů a zlepšení vzájemného 

soužití. Náklady na koordinátora, kancelářské potřeby a spotřební materiál, potraviny na setkání rodin, 

nájemné kanceláře spolku, poštovné, telefon, internet, služby (elektřina, plyn, voda), účetní služby, 

aktualizaci webových stránek, propagaci a medializaci projektu a PR vč. inzerce a reklamy na Facebooku, 

fotodokumentaci, výrobu audio spotu, grafiku, tisk, překlad a korektury textů a propagačních materiálu, 

roznos a další distribuci letáků a plakátů, odměnu pro asistenty setkání rodin.

140 500 Kč 98 000 Kč 98 000 Kč

Nepodpořené náklady:  úklid a údržba kanceláře a 

vybavení spolku

3037
Společnost česko-

arabská, z. s.
45771413

Češi poznávají arabský svět - Arabové život v ČR  IX.ročník - Projekt „Češi poznávají arabský svět-Arabové 

život v ČR“ je již IX. ročníkem zahrnujícím akce probíhající v průběhu celého roku. Cílem je seznámit 

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

života, ukazovat na příklady úspěšné integrace obyvatel ČR arabského původu, napomoci integraci cizinců 

v ČR a odstraňovat tak důvody nepochopení a vzniku xenofobie. Projekt je zaměřen na širokou veřejnost 

se zvláštním zřetelem na středoškolskou a vysokoškolskou mládež, rovněž se zaměřuje na rozvoj 

spolupráce s dalšími organizacemi spojenými s oblastí arabských zemí a kultury. Hlavní aktivity projektu v 

roce 2021 budou zaměřeny na výstavy fotografií a obrazů provázené přednáškami, kulturní setkání s 

recitací poezie a arabskou hudbou, promítání filmů s nabídkou arabského občerstvení a s výkladem o 

arabské kuchyni. Náklady na pronájem prostor, nákup surovin pro tradiční kuchyni, personální zajištění 

(honoráře umělcům a lektorům), poštovné, telefon, internet.

125 000 Kč 100 000 Kč 40 000 Kč



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Poznámka

3038 Spolek Zaedno 26606071

Společně - vzdělávací aktivity a materiály pro děti s OMJ - Hlavním cílem projektu „Společně - vzdělávací 

aktivity a materiály pro děti s OMJ“ je integrace dětí-cizinců žijících na území Prahy, jejich snadnějšího 

zapojení do školního kolektivu a odstraňování kulturních bariér. V rámci projektu proběhnou vzdělávací 

aktivity pro tyto děti a vzniknou výukové materiály pro potřeby nově příchozích děti cizinců a jejich 

učitelů. Aktivity a materiály budou zaměřené na tematické okruhy z českých reálií a českého jazyka a 

budou obsahovat metodickou podporu pro pedagogy. Materiály budou následně umístěny na internetu 

volně ke stažení a používání na jednotlivých školách. Součástí projektu je i zvyšování kompetencí 

pedagogických pracovníků formou školení na téma jak pracovat kreativně s dětmi s OMJ. Oblasti 

podpořené projektem jsou integrace dětí-cizinců žijících na území ČR a jejich snadnější zapojení do 

školního kolektivu; odstraňování kulturních bariér, multikulturní výchova a interkulturní dialog, zvyšování 

kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců. Náklady na personální zajištění 

(odborní konzultanti, grafika, programátorské práce, mluvčí předčítaných textů, lektoři pro školení 

pedagogických pracovníků a realizaci vzdělávacích aktivit pro děti, korektury, fotodokumentace, redakce 

webu, videodokumentace), tisk, výtvarné potřeby, propagaci, pronájem prostor, účetnictví.

318 535 Kč 120 000 Kč 70 000 Kč

10 286 169 Kč 5 778 698 Kč 2 418 000 KčCelkem


