
Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/40 ze dne 18. 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 nad 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu / anotace Celkové náklady Požadovaná dotace Dotace HMP Poznámka

3009 Charita Česká republika 70100969

Infolinka v mongolském, vietnamském a ukrajinském jazyce - Předmětem projektu je provoz asistenční 

telefonické a internetové infolinky zprostředkující informace, tlumočení, překlady a krizovou intervenci ve 

vietnamském, mongolském a ukrajinském jazyce. Hlavním cílem je prostřednictvím nízkoprahové služby 

pomoci překonávat jazykové, kulturní a informační bariéry v komunikaci mezi cizinci a majoritou, 

informovat cizince o jejich právech a povinnostech a usnadnit jim přístup k sociálním a návazným službám. 

Služba je určena cizincům ze třetích zemí legálně pobývajících na území ČR, kteří hovoří mongolsky, 

vietnamsky, nebo ukrajinsky a zároveň slouží českým institucím a občanům, kteří s těmito cizinci přicházejí 

do styku. Dle veřejných statistik pobývá třetina stávajících klientů Infolinky na území hl. m. Prahy. Cílem 

služby je také odstraňování předsudků u cílové skupiny i majoritní společnosti; vyvracení dezinformací a 

prevence činnosti nelegálních zprostředkovatelů oslovujících klienty cílové skupiny. Aktivitami projektu 

jsou provoz telefonické a e-mailové Infolinky, která poskytuje informace a tlumočení ve vietnamském, 

mongolském a ukrajinském jazyce. Příchozím služba poskytuje informace, zprostředkovává kontakt se 

společenským prostředím, pomáhá při prosazování práv a zájmů a v některých případech také poskytuje 

pomoc krizové intervence (úmrtí v rodině, těžká nemoc dítěte, domácí násilí, rozvod, šikana ve škole 

apod.). Předností projektu je snadná dostupnost služby i pro klienty, pro které je obtížné z časových 

důvodů (pracovní, zdravotní apod.) nebo kvůli intimnímu charakteru dotazů (sexuální orientace, domácí 

násilí a další krizové situace) osobně navázat spolupráci s interkulturním pracovníkem. Vzhledem ke 

skutečnosti, že službu poskytují rodilí mluvčí z dané komunity, je pro klienty snazší navázat vztah a to dále 

usnadňuje komunikaci a řešení dané životní situace. Náklady na operátory linek (DPP), supervizora, 

metodika, školení a kurzy, telefonické připojení, propagaci projektu.

1 742 500 Kč 368 060 Kč 250 000 Kč

3028

META, o.p.s. - 

Společnost pro 

příležitosti mladých 

migrantů

26982633

Zvyšování jazykových kompetencí dětí a žáků s OMJ a jejich rodičů - Projekt je zaměřen na podporu 

začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do vzdělávání v pražských MŠ, ZŠ a SŠ, 

včetně podpory komunikace rodičů se školami. Projekt má 2 cílové skupiny: děti a žáky s OMJ a dospělé 

cizince. Vytyčeného cíle má být dosaženo zvyšováním jazykových kompetencí dětí a žáků s OMJ i jejich 

rodičů. Za tímto účelem budou cílovým skupinám nabídnuty 2 typy vzdělávacích aktivit (kurzy češtiny a 

doučování) v rámci 3 aktivit: 1) Kurzy češtiny pro děti a žáky s OMJ, 2) Doučování pro žáky s OMJ a 3) Kurzy 

češtiny pro dospělé cizince.  Projekt tedy bude realizován formou dlouhodobých a pravidelných 

vzdělávacích aktivit. Přínos projektu pro cílové skupiny je vyjádřen v dosažení specifických cílů projektu, tj. 

zvýšení efektivity zapojení dětí a žáků s OMJ do výuky i do kolektivu a zlepšení komunikace rodičů dětí a 

žáků s OMJ se školami a dalšími institucemi. Náklady na materiály na kurzy pro děti (kopírování a tisk 

učebních materiálů, výukové pomůcky a hry), učebnice na kurzy pro dospělé, koordinátora vzdělávacích 

aktivit, lektorné kurzů, metodičku kurzů češtiny, externí experty na školení dobrovolníků, pronájem 

prostor na kurzy, telefonní a účetní služby, grafické práce, překlady informačních letáků.

505 740 Kč 327 740 Kč 240 000 Kč

2 248 240 Kč 695 800 Kč 490 000 KčCelkem


