
Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014
Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014
Program č. 1 - Kulturní, společenská a osvětová činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

3004

"Kazachstánské kulturní 
centrum v České 

Republice "Elim-aj "o.s. 27008193

VIII. Dny kultury národů Republiky Kazachstán v 
Praze - slavnostní zahájení (foto výstava a výstava 
dětských prací, promítání dokumentárního filmu, 
koncert tradiční lidové hudby národů Střední Asie, 
ochutnávka tradičních jídel), v rámci akce se 
uskuteční literárně-hudební večery, přednášky, 
výstavy, workshopy, promítání dokumentárních 
filmů, slavnostní ukončení (koncert, ochutnávka 
tradičních pokrmů národů žijících v Kazachstánu, 
ukázky kostýmů). Náklady na kancelářské potřeby, 
nákup surovin pro ochutnávky tradičních jídel, 
nájemné, poštovné, telefon, cestovné, propagaci, 
provozní (výpůjčení nebo pořízení kostýmů, 
internet, zapůjčení technického zařízení-
TV,DVD,dataprojektoru, dokumentaci jednotlivých 
akcí zvukovým záznamem a obrazovým záznamem, 
tisk fotografií), ostatní osobní náklady.

250 000 Kč 150 000 Kč 30 000 Kč



Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014
Program č. 1 - Kulturní, společenská a osvětová činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

3005

"Kazachstánské kulturní 
centrum v České 

Republice "Elim-aj "o.s. 27008193

Vzdělávací činnost a klubová setkání 
Kazachstánského kulturního centra v České 
republice "Elim-aj" o.s. - pořádání přednášek, 
seminářů, osvětových akcí s  aktuální tematikou 
integrace cizinců, výstav,výtvarných soutěží, výletů, 
sportovních a kulturních akcí pro členy centra a 
hosty. Informační a konzultační služby o 
podmínkách života cizinců, pravidelné členské 
schůze a zasedání, pravidelná setkávání klubů 
(dětský, dámský, milovníků filmu atd.), zajištění 
činnosti kroužků (lidového výtvarného umění a 
počítačového), pořádání dobročinných akcí, 
fungování pojízdného muzea "Pestrý svět" a divadla 
módy "Východní fantazie". Náklady na kancelářské 
potřeby, nákup surovin na ochutnávky tradičních 
jídel, nájemné, poštovné, telefon, cestovné, 
propagaci, honoráře, ostatní osobní náklady, 
provozní (roční údržba, provoz a aktualizace 
internetových stránek,  zapůjčení technického 
zařízení-TV,DVD,dataprojektor, dokumentace 
jednotlivých akcí-obrazový a zvukový záznam, tisk 
fotografií, přeprava účikujících, pořízení a vypůjčení 
kostýmů, náklady na zajištění organizace členské 
schůze, internet. 200 000 Kč 100 000 Kč 30 000 Kč
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Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014
Program č. 1 - Kulturní, společenská a osvětová činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

3006
"Občanské sdružení 

SLOVO 21" 69343951

Čí je Praha? Naše! - kulturní program-umělecký 
performans zaměřený na uchování tradic, rozvíjení 
a předávání hodnot vytvářených cizinci. Projekt 
chce podpořit vzájemné poznání a porozumění 
majoritní společnosti a cizinců dlouhodobě žijících v 
Praze. Program proběhne na veřejném prostranství, 
bude mít interaktivní charakter a formu umělecké 
performance. Projekt bude doprovázen informační 
kampaní na lokální úrovni a tištěnou propagací. 
Náklady na koordinátora projektu, asistenty 
projektu, pomocné pracovníky, moderátora, scénář 
(příprava textu), kulturní program-účinkující na akci, 
zajištění scénografie, pronájem techniky (zvuková a 
světelná), pronájem a nákup rekvizit (včetně 
jeviště), grafický design plakátu, letáku, předtisková 
příprava a tisk plakátů a letáků, výlep a distribuce 
propagačních materiálů, PR informační kampaň, 
komparsy (účinkující osoby představující procenta 
cizinců a Čechů v Praze), poplatky (zábor veřejného 
prostranství a parkovné), přepravu techniky, 
scénografie a rekvizit na místo akce.

525 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč
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Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014
Program č. 1 - Kulturní, společenská a osvětová činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

3007
Centrum pro integraci 

cizinců 26631997

Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince a návazné 
aktivity - zajištění nízkoprahových kurzů českého 
jazyka pro cizince (2x týdně 2 lekce na Praze 8 - 90 
lekcí a 2x týdně 2 lekce v jiné lokalitě Prahy-70 
lekcí), letní kurz pro děti cizince (60 lekcí) a pro 
předškolní děti (30 vyučovacích hodin), letní kurz 
pro rodiče předškolních dětí (12 vyučovacích hodin) 
a večerní klub (celkem 20 setkání minimálně na 2 
hodiny). Cílovou skupinou jsou cizinci s 
dlouhodobým, trvalým pobytem nebo azylem 
pobývající na území Prahy. Zejména pro ty, kteří 
jsou dlouhodobě v nevýhodné či nestabilní situaci. 
Náklady na výukové materiály a kancelářské 
potřeby, nájem prostor na učebny a jejich zázemí 
(prostory organizace v budově Karlínského Spektra i 
další prostory učeben mimo), lektoři kurzů 
(fakturace a DPP), propagaci, tisk materiálů, grafiku, 
metodiku, hospitaci, evaluaci.

466 451 Kč 349 000 Kč 60 000 Kč
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Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014
Program č. 1 - Kulturní, společenská a osvětová činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

3008 Člověk v tísni, o.p.s. 25755277

Face 2 Face II-podpora dialogu mezi migranty ze 
třetích zemí a občany České republiky - podpora 
mediálních dovedností cizinců-obyvatel Prahy a 
jejich aktivního zapojení do veřejného života 
pomocí realizace mediálních školení zaměřených na 
psaný text a reportážní fotografii s odborníky z 
praxe. Příprava a realizace mediálních školení, 
publikace mediální produkce v českých tištěných 
médiích místního významnu a tištěných médiích či 
infoserverech cizinecké komunity, veřejné akce s 
absolventy mediálních školení a obyvatel MČ. 
Náklady na místnost pro školení a veřejné akce, 
materiály pro účastníky mediálních školení, 
spotřební technický materiál (baterie např. do 
diktafonu), kancelářské potřeby, autorské honoráře 
pro aktivně publikující cizince (účastníky mediálních 
kurzů), propagační materiál (výroba a tisk) včetně 
grafických prací, inzerce k veřejným akcím, 
lektorné, nepřímé náklady spojené s realizací 
projektu.

389 700 Kč 111 700 Kč 35 000 Kč

Nepodpořena položka 
občerstvení.

3009
Evropská kontaktní 

skupina 26600234

Multikulturní dialog zážitkem - jednodenní 
konference s interaktivními workshopy-programem 
budou příklady dobré praxe (ČR a zahraničí), 
zážitkové workshopy a společná identifikace 
hlavních bariér spolu s návrhy jejich odstraňování. 
Náklady na koordinátora seminářů, lektory, experty 
(ČR a zahraničí), ubytování a per diems pro 
zahraničního experta, pronájem prostor včetně 
techniky, pronájem tlumočnické techniky včetně 
ozvučení, simultární překlad (anglický jazyk, 
celodenní), ethnocathering, informační materiály 
pro účastníky, překlady informačních materiálů a 
programu  (anglický jazyk), propagaci semináře.

171 550 Kč 120 085 Kč 0 Kč
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Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014
Program č. 1 - Kulturní, společenská a osvětová činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

3010 GLE o.p.s. 28204409

Networkingová setkání-výměna zkušeností a 
vzájemné poznávání - pořádání networkingových 
setkání a seminářů s podnikatelskou tematikou -
přímá práce s cílovými skupinami (primárně cizinci 
žijící v Praze, kteří zvažují možnost zapojení na trhu 
práce formou zahájení podnikání, případně začali 
podnikat). Náklady na DPP - příprava lektor, výuka 
lektor, koordinátor, odborníci na networkingu, 
pronájem místností na semináře a na 
networkingová setkání, kancelářské potřeby - papír 
a tonery na tisk prezentací, tisk letáků, propagaci.

97 200 Kč 68 040 Kč 30 000 Kč
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Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014
Program č. 1 - Kulturní, společenská a osvětová činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

3011 InBáze, o.s. 26548216

Refufest-setkávání tradic a kultur - jednodenní 
multikulturní festival Refufest - 9. ročník. 
Prezenzace hudebních kapel složených z migrantů 
nebo těch, které se vyjadřují k problematice 
migrace ve svých textech, taneční vystoupení, 
divadelní vystoupení a vystoupení básníků. 
Doprovodný program - diskuze, workshopy, cizinci 
představí své tradice, kulturu a řemesla. V 
informačních stáncích se představí také organizace 
zabývající se migrací a lidskými právy. Součástí 
festivalu jsou i stánky s ochutnávkou tradičních 
národních kuchyní z celého světa. Aktivity pro 
dospělé jsou doplněny i programem pro děti - 
výtvarné aktivity pod vedením lektorů. Heslem 
Refufestu je "seznamte se bez předsudků", což je 
rovněž primární cíl akce. Náklady na pronájem 
pódia, osvětlovací práce, pronájem stanů, pronájem 
lavic a stolů, pronájem WC, zajištění přívodu 
elektrické energie, hygienické potřeby, nájem 
prostor na festival (včetně zázemí), honoráře pro 
účinkující, zajištění ozvučení, tisk letáků a jejich 
grafické zpracování, propagaci v médiích, výtvarné 
potřeby na workshopy, ostatní drobný materiál na 
workshopy. 345 008 Kč 174 650 Kč 90 000 Kč

3012

Informační centrum 
Kavkaz - Východní 

Evropa 69347930

Koncerty-večery věnované česko-arménské kultuře 
v ČR-15. výročí časopisu "ORER" - koncert za účasti 
arménsko-českého pěveckého sboru Muzika 
Poetika, známých arménských houslistů a zpěváků, 
jiných hudebníků, žáků arménské školy v Praze. 
Večer bude věnován 15. výročí všeevropského 
arménského časopisu ORER. Náklady na nájemné 
prostor, poštovné, telefon, fax, honoráře.

26 500 Kč 14 500 Kč 10 000 Kč

Nepodpořena položka 
občerstvení.
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Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014
Program č. 1 - Kulturní, společenská a osvětová činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

3013

META o. s. - Sdružení 
pro příležitosti mladých 

migrantů 26982633

Říkali jste integrace?! - v rámci projektu jsou 
realizovány propojené aktivity (celkem 5)-vzdělávací 
aktivity pro studenty VŠ a dobrovolníky, interaktivní 
webový portál, kreativní soutěž pro žáky SŠ, 
konference Integrace nenuceně, Kampaň o 
Integraci v přirozeném prostředí. Cílem projektu je 
zvýšení informovanosti veřejnosti o procesu 
integrace cizinců ze třetích zemí v rámci formálního 
i neformálního vzdělávání. Náklady na ostatní 
služby - hodnotitele soutěže a osobní náklady - 
tutoři (juniorští experti).

1 749 180 Kč 180 000 Kč 0 Kč

3014
Multikulturní centrum 

Praha 70098085

Kosmopolitní Praha a její proměny - procházky po 
multikulturní Praze - interaktivní procházky pro 
studenty středních škol a širokou veřejnost. Skrze 
konkrétní příběhy bude přiblíženo interkulturní 
soužití a různorodý charakter Prahy v průběhu 20. 
století i v současnosti. Náklady na metodiku 
procházek pro střední školy (honoráře pro historiky, 
průvodce, migranty a další odborníky), honorář 12 
procházek pro střední školy, odbornou procházku 
pro veřejnost, tablet, doprovodné texty k 
procházkám, vyhledávání v archivu, administrace a 
technické úpravy webových stránek, reklamu a 
pozvánky na procházky, občerstvení na pracovní 
schůzky, tisk podkladů, nákup literatury, telefony, 
internet, administraci a účetnictví projektu.

341 700 Kč 146 600 Kč 0 Kč
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Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014
Program č. 1 - Kulturní, společenská a osvětová činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

3015
Multikulturní centrum 

Praha 70098085

Stereo abeceda  -jak na stereotypy a předsudky vůči 
cizincům - workshopy a semináře pro studenty a 
učitele SOU a SOŠ. Cílem workshopů je prevence 
xenofobie a rasismu mezi žáky SOŠ a SOU 
prostřednictvím interkulturní výchovy s využitím 
interaktivních a zážitkových metod. Školám budou 
nabídknuty 2 varianty - cyklus interkulturních dílen 
a 90 minutový interkulturní seminář. Dále bude 
realizován akreditovaný seminář pro pedagogické 
pracovníky (forma zážitkové pedagogiky). Náklady 
na lektorné, materiály na školení učitelů a žáků, 
experta na komunikaci s novináři a PR, odměnu 
fotografovi, externí konzultace a supervize lektorů, 
telefonní a internetové poplatky, vedení účetnictví 
projektu.

152 500 Kč 125 500 Kč 50 000 Kč

Nepodpořena položka 
občerstvení.

3016 Nová škola, o.p.s. 25768867

Rozlety pro cizince - vzdělávací, volnočasové a 
kulturní aktivity - zvýšení vzdělanostních šancí dětí 
cizinců, systematická příprava na jejich přechod ze 
základní na střední školu prostřednictvím 
skupinového i individuálního doučování. V rámci 
projektu budou realizovány také volnočasové 
aktivity, které podpoří seznámení s Prahou a 
okolím. Dále Etnovečer a aktivita Domov prochází 
žaludkem, který podpoří poznání jednotlivých 
skupin cizinců. Náklady na potraviny pro přípravu 
tradičních pokrmů na Etnovečer, propagaci, (tvorba 
a tisk letáků pro žáky a dobrovolníky), zajištění 
volnočasových aktivit (vstupné, jízdné, materiály na 
volnočasové aktivity), pojištění dobrovolníků, 
účetnictví, koordinátor projektu (DPČ), koordinátor 
dobrovolníků a výuky (DPČ), supervizor 
dobrovolníků  (DPP). 285 896 Kč 199 690 Kč 20 000 Kč
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Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014
Program č. 1 - Kulturní, společenská a osvětová činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

3017
Organizace pro pomoc 

uprchlíkům, o.s. 45768676

Člověk člověku II. - informování veřejnosti o 
tematice cizinců a současně pomoc cizincům 
orientovat se v českém prostředí (historie, kultura, 
gastronomie apod.) prostřednictvím 5 aktivit 
zaměřených na mládež, studenty, širokou veřejnost, 
seniory, cizince. Aktivity -etnoworkshopy (5 
víkendových), multikulturní odpoledne v domovech 
důchodců (2 dny), večery křížem krážem kulturami 
(2 kulturní večery), informační semináře pro cizince 
(3 semináře), přednášky na základních školách (6 
přednášek). Náklady na etno-občerstvení pro 
multikulturní dny, materiál na workshopy (výtvarné, 
hudební a gastronomické potřeby), nájemné 
(semináře, workshopy, akce), tisk materiálů pro 
přednášky, osbní náklady - koordinátor aktivit 
projektu, lektoři workshopů, lektoři informačních 
seminářů, lektoři přednášek ZŠ, služby-grafika 
letáků a plakátů, honoráře pro účinkujícíc v rámci 
multikulturních večerů a dnů (hudebníci, 
divadelníci, umělci, literáti), tisk letáků a plakátů, 

231 250 Kč 161 875 Kč 40 000 Kč
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Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014
Program č. 1 - Kulturní, společenská a osvětová činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

3018 PhDr. Marie Švarcová 01519328

Společná cesta - Centrum dětského úsměvu-klub 
pro děti předškolního a mladšího školního věku-
integrace dětí cizinců. Děti se budou seznamovat s 
českým jazykem a literaturou, lidovými zvyky a 
tradicemi, kulturními památkami a přírodním 
bohatstvím, současným způsobem života naší 
společnosti. Jedná se o jazykovou přípravu, české 
reálie, oslavy svátků. Součástí projektu jsou i výlety, 
ozdravné akce, týdenní pobyt v přírodě. Náklady na 
materiál - hračky, hry, knihy, obrazový materiál, 
výtvarný a kancelářský materiál, sportovní potřeby, 
cestovné, propagaci (tisk letáků, plakátů, fotografií, 
oznámení, zveřejňování inzerátů), nájemné, drobné 
opravy, nadílka a ceny, OON.

323 000 Kč 226 100 Kč 0 Kč

3019
Poradna pro integraci, 

občanské sdružení 67362621

Hudbou za integraci - uspořádání koncertu na 
podporu integrace cizinců v Praze a šíření dobré 
praxe v rámci cizinecké problematiky. Na koncertě 
se představí hudební skupiny cizinců a jedna česká. 
Akce ponese integrační téma a předcházet bude 
propagační kampaň (v rámci kampaně vznikne 
propagační video a letáky). Náklady na 
koordinátora, účinkující kapely, propagaci, tisk, 
nájemné koncertních prostor. 372 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč
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Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014
Program č. 1 - Kulturní, společenská a osvětová činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

3020
Poradna pro integraci, 

občanské sdružení 67362621

Sociální aktivizace cizinců v Praze - zajištění 
praktické vzdělanosti cizinců v Praze, propagace 
harmonických vztahů mezi skupinami cizinců i mezi 
minoritou a majoritní společností. Intenzivní 
workshopy pro cizince (dospělé, děti a mládež) 
zaměřené na praktické dovednosti -finanční 
gramotnost a finanční orientace v ČR, orientace ve 
školském systému, systému sociálního zabezpečení, 
právní minimum pro život v ČR. Rodičům a dětem 
projekt nabídne výchovné a pedagogicko-
psychologické poradenství pro lepší adaptaci. 
"Léčba dramatem" - skupiny cizinců si vytvoří 
scénář, kulisy i režii (pod odborným vedením) 
krátké hry, která bude prezentována na aktivitě 
"Večery s cizinci". Volnočasové aktivity formou 
poznávacích výletů po Praze a okolí. Náklady na 
výtvarníka, odborníka na drama terapií, 
pedagogicko-psychologického pracovníka, odborný 
dohled nad nezletilými, výtvarné potřeby, 
kancelářské potřeby, cestovné (v rámci Prahy), 
odbornou literaturu, nájemné, energie, vybavení 
místnosti, pomůcky stimulující harmonický rozvoj 
dětí v oblasti kognitivní, sociální a motorické. 1 612 400 Kč 394 400 Kč 0 Kč
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Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014
Program č. 1 - Kulturní, společenská a osvětová činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka

3021
Sdružení pro integraci a 

migraci 26612933

Dejme šanci (i)migrantům II - besedy na školách k 
oblasti integrace cizinců, workshopy pro školy - 
kreativní workshopy a vaření, multikulturní večery - 
navážou na školní aktivity a jsou zaměřeny na 
rodiče, sousedy a příslušníky lokálních komunit, 
blog-pro všechny cílové skupiny bude vytvořen 
foodblog (informační, osvětové i komunitní prvky). 
Náklady na materiál - suroviny a materiály pro 
besedy a workshopy, kuchyňské vybavení, suroviny 
a provozní materiál na multikulturní večery, ostatní 
služby, projájem prostor (multikulturní večery), 
vytvoření webové/bloggerské stránky, technická 
podpora (foodblog), e-marketingová kampaň 
(foodblog), tisk a grafika pozvánek, OON-účetní, 
lektoři z řad cizinců, lektoři pro školení cizinců, 
fotograf, lektorka workshopů, nepřímé náklady-
paušální částka na krytí kancelářských potřeb, 
poštovného, internetu, telefonu (pevné linky i 
mobil), nájmu kanceláře, energií, odborné 
literatury.

244 217 Kč 169 595 Kč 50 000 Kč

3022
Společnost česko-

arabská 45771413

Poznáváme arabský svět s příslušníky arabské 
menšiny v Praze - přednášky, kulturní večery 
arabské literatury a poezie  za hudebního 
doprovodu, promítání filmů, výstava fotografií, 
procházky Prahou po stopách významných 
arabských návštěvníků Prahy, divadelní vystoupení. 
Náklady na nájemné a honoráře. 

50 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč

8 858 045 Kč 3 271 735 Kč 465 000 KčCelkem
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