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44. regionální poradní platforma – zápis 

Integrační centrum Praha, o.p.s. 

(Evidenční číslo projektu: AMIF/28/03) 

Místo konání: online ZOOM 

Datum a čas konání: 9.2.2021, 10:00 - 12:00

 

Účastníci: 

Adéla Jurečková, Člověk v tísni 

Aleš Vodenka, Petyovský & Partners 

Ana Briceno, InBáze 

Anastasia Avdějeva, META 

Anca Covrigová, ICP 

Andrea Nováková, Petyovský & Partners 

Antonín Kerner, Hospodářská komora ČR 

Barbora Matysová, ÚMČ Praha 11 

Blanka Kollmerová, ICP 

Blanka Tollarová, Konsorcium NNO 

Blanka Vosecká Veselá, Slovo 21 

Branislav Makúch, ICP 

Dagmar Diroian, ICP 

Dita Kašperová, CIC 

Eva Šenkýřová, ICP 

Eva Valentová, SIMI 

Gabriela Bauerová, Czechinvest 

Halka Smolová, NPI ČR 

Hana Králová, MV ČR 

Isabel Torres, InBáze 

Iva Pokorná, ÚMČ Praha 3 

Iveta Ajjanová, Suverénní řád Maltézských rytířů 

Iveta Stará, ICP 

Jakub Kružík, InBáze 

 

Jan Janoušek, MHMP 

Jan Kepka, MV ČR 

Jana Januševičová, ICP 

Jekaterina Gazukina, ICP 

Jitka Tarhonská, EPAM 

Kamil Fedr, Petyovský & Partners 

Kateřina Jará, ICP 

Kateřina Karschová, ÚMČ Praha 15 

Kateřina Vodrážková, EPAM 

Klára Válová, ICP 

Kristina Kvetenadze, InBáze 

Kristýna Kapicová, SIMI 

Lenka Heřčiková, IC Jihomoravský kraj 

Lucie Hraničková, Petyovský & Partners 

Lucie Kellnerová, Konsorcium NNO 

Lucie Ouředníková, InBáze 

Marek Walica, VŠE 

Marie Jelínková, Fakulta sociálních věd, UK 

Markéta Hartmanová, MV ČR 

Markéta Lučanová, ICP 

Martin Hozák, Petyovský & Partners 

Martin Kolafa 

Martin Šimon, Soc. ust. AV 

Martina Seidlová, ICP 

Michal Kryl, Nová škola / NPI ČR 
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Michal Volák, ÚMČ Praha 10 

Miroslava Danyljuková, ICP 

Olya Tesařová Tarčynec, InBáze 

Ondřej Novotný , Člověk v tísni 

Pavla Rozumková, ICP 

Petr Sečkář, ÚMČ Praha 12 

Scholzová Alena, ÚMČ Praha 12 

Soňa Rysová, UNHCR 

Terea Nielsen, MPSV 

Tereza Nováková, SÚZ 

 

Tomáš Petyovský, Petyovský & Partners 

Tomáš Zelený, Hospodářská komora ČR 

Valeria Strekalovskaya, InBáze 

Veronika Skalická, ICP 

Veronika Spiegelová, ICP 

Vošvrdová Martina, MHMP, FON 

Zuzana Petrů, DDM Modřany 

  

 

 

 

AKTUALITY 

 

Anca Covrigová, ICP 

- Úvodní slovo a přivítání účastníků 

- Prezentace: Výstupy z dotazníků ohledně fungování Regionální poradní platformy v roce 2020 

  

Jan Janoušek, MHMP 

- Probíhají práce na aktualizaci Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců, proběhnou ještě 

dvě setkání a to 18.2. k prioritě “Vzdělávání” a 25.3. k prioritě “Soužití”. 

- Byl zrušen rozvojový program MŠMT na podporu vzdělávání cizinců ve školách. Pro období 

leden–srpen 2021 bude podpora zajišťována z rezervy krajského úřadu (MHMP). O podporu 

mohou žádat jen ty ZŠ, které byly zapojeny do rozvojového programu MŠMT v roce 2020. MŠ 

mohou také žádat o podporu, ale prostřednictvím aktuálně vyhlášené dotační výzvy MŠMT (viz 

tento odkaz).  

- Brzy budou známy výsledky dotačního Programu HMP pro oblast integrace cizinců pro rok 

2021. Dotace s návrhem finanční podpory do 200 tisíc Kč budou známy po projednání Radou 

HMP dne 15.2.2021, dotace pro MČ a pro projekty s návrhem podpory nad 200 tisíc Kč budou 

schváleny pravděpodobně také v únoru a to na jednání Zastupitelstva HMP dne 18.2.2021 

(nejpozději však na jednání ZHMP dne 18.3.2021).  

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-na-podporu-vzdelavani-cizincu-v-povinnem-predskolnim
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Jekaterina Gazukina, ICP 

- Projekt (DE)zinformace zaměřený na zvyšování informovanosti široké veřejnosti o integraci 

cizinců z třetích zemí.  

- Již byla spuštěna kampaň “Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta”, jíž součástí je web 

https://www.atlaspredsudku.cz/ a tři video spoty (ke zhlédnutí ZDE). Účelem kampaně je 

poukázat na nejčastější předsudky kolující mezi Čechy, vysvětlit, jak vznikají, a také je 

konfrontovat se skutečností.  

 

Branislav Makúch, ICP – AIK (Adaptačně integrační kurzy) 

- Email pro kontaktování týmu Adaptačně integračních kurzů je “aik@icpraha.com” 

- Další info https://icpraha.com/adaptacne-integracni-kurzy/ 

 

Jan Kepka, MV ČR  - Odbor azylové a migrační politiky 

- Prezentace: Adaptačně integrační kurzy – základní informace  

 

Blanka Vosecká Veselá, Slovo 21 

- Slovo 21 organizuje školení lektorů a tlumočníků pro AIK 

- Časový harmonogram kurzu  

- Webové stránky k AIK jsou https://www.vitejtevcr.cz/cs/ (budou se ještě aktualizovat) 

  

 

Dotazy a diskuze 

1. Téma bydlení je celkem zásadní téma. Jak v něm může figurovat MHMP, když nemá zatím upravená 

pravidla přidělování bytů pro cizince ze třetích zemí? Jsou v této oblasti zamýšlené nějaké změny třeba 

ve spolupráci s MV ČR? Děkuji za kurz, nicméně je podle mě potřeba dotáhnout i tyto integrační 

faktory. 

Odpověď: MHMP ve vztahu k bydlení v kurzu nijak nefiguruje. Kurz je obsahově z 95% stejný pro celou 

ČR, není zde prostor pro řešení, kde si cizinec může zažádat o městský byt.  

 

2. Registrace přes FRS: Jestliže prvotně proběhne registrace cizince špatně (např. zadá špatné číslo 

cestovního pasu), není možné provést opravu a registraci správně dokončit. Jestliže kontaktujete 

technical support těch stránek, tak nikdo nikdy nereaguje. Bylo by dobré stanovit nějaký postup, co 

dělat, pokud registrace na FRS nefunguje. Moc díky.  

Odpověď: Bude nejdůležitější ePKP (biometrická karta), mělo by fungovat tak, že v případě že ho 

cizinec zadá špatně, administrativní pracovník bude údaje na kurzu kontrolovat a pokud se zjistí, že je 

https://www.atlaspredsudku.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=x8Y7HlxS-eM&list=PLG442ztJtHZbEQk5qYp7mH_snItwrMix7
mailto:aik@icpraha.com
https://icpraha.com/adaptacne-integracni-kurzy/
https://www.vitejtevcr.cz/cs/
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něco zadáno špatně, cizinec bude požádán, aby se přihlásil do registrace a údaj si změnil. Pokud lidi 

něco neví, mohou se ozvat na informační linku. V současné době je systém v ČJ a AJ, jakmile bude 

systém už ve finální podobě, bude přeložen do dalších jazykových mutací.  

 

3. S jakými mezinárodními partnery jste spolupracovali při koncepci a přípravě kurzů? 

Odpověď: Inspirací byla Vídeň, Brusel a další evropská západní města. Mezi státy pak zejména 

Německo a Nizozemí. Slovo 21 na toto téma připravuje článek.  

 

4. Jak se bude ke kurzům přistupovat, pokud COVID situace nepoleví? 

Odpověď: V tuto chvíli se neví, uvidí se, jak to bude vypadat v dalších měsících. V současnosti se 

soustředí MV na to, aby se kurzy po technické stránce rozběhly.  

 

5. Patří Integrační centrum Praha o.p.s. k IC, která jsou kompetentní ke koordinaci neveřejných kurzů s 

právnickými osobami?  

Odpověď: Ano, patří.  

 

6. Dobrý den, mám jeden dotaz k náplni kurzů: Je v nich nějak zohledněno místo pobytu zúčastněných 

cizinců (tj. město či lokalita, kde žijí)?  

Odpověď: Ano, částečně je zohledněno místo o pobytu, a to v případě, že lektor poskytuje nějaké 

důležité kontakty, které se váží k lokalitě (např. na IC, NNO a další veřejné instituce).  

 

7. Proč neumožníte uspořádání uzavřeného kurzu pro zaměstnavatele online, když tak běží veškeré 

vzdělávání v současné době? 

Odpověď: Tato možnost byla zvažována, nicméně je nutné kontrolovat údaje účastníků kurzů, což je v 

online podobě těžké. Zároveň lidem hrozí pokuta, takže není možné, aby vznikla nějaká chyba při 

kontrole údajů a účasti na kurzu. Prioritou je zároveň aby lidé informace opravdu získali a poslouchali, 

což v online podobě je také těžké zaručit.  

 

8. Bude možné distribuovat na kurzech informační materiály HMP (brožura V Praze jsme doma, leták k 

webu Praha – metropole všech, do budoucna případně další), tedy zda v tomto ohledu není nějaké 

omezení. Děkuji. 

Odpověď: Ano, tyto materiály by měly být na kurzech k dispozici.  

 

9. Bude nějak kontrolováno, zda cizinec rozumí kurzu v konkrétní jazykové mutaci (tlumočení) Tj. např. je 

problém Japonec na kurzu tlumočeném např. do ruštiny? 

Odpověď: Bohužel neexistuje způsob, jak ověřit, že cizinec danému jazyku 100% rozumí a není možné 

této situaci předejít. Předpokládá se, že cizinec při placeném kurzu bude mít snahu o to, aby kurzu 

rozuměl.  

 

10.  Je reálné zlevnění kurzu? 1500 Kč je pro řadu cizinců hodně peněz, navíc je kurz prezentován jako 4 h, 

ale velkou část času zabere tlumočení. 

Odpověď: Zlevnění kurzu není plánované, zdražení momentálně  také ne.  
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11.  V případě, že se situace s COVID-19 nezlepší a možnost absolvovat kurzy bude v průběhu roku 2021 

omezená, uvažuje MV o prodloužení roční lhůty?  

Odpověď: V současnosti se čeká, jak se situace bude vyvíjet a případně se toto bude řešit v druhé 

polovině roku 2021.  

 

12.  V případě, že cizinec zaplatí pokutu za neúčast v kurzu, může být tento přestupek důvodem pro 

zamítnutí dalšího pobytu? 

Odpověď: Pokud cizinec pokutu zaplatí, jeho pobytu by se to nemělo dotknout. Komplikace v pobytové 

otázce může nastat v případě, že cizinec bude dlouhodobě odmítat pokutu zaplatit.  

 

13.  Navazující dotaz k tlumočení: Jsou mezi lektoru kurzů rodilí mluvčí? Případně je v plánu je někdy v 

budoucnu zapojit, aby odpadly problémy s překládáním? 

Odpověď: Několik lektorů jsou rodilý mluvčí, kteří mluví plynně česky. Nicméně lektoři budou 

kontrolováni, proto není možné, aby mluvili přímo rodilý mluvčí a na kurzu se nemluvilo česky. Navíc 

by to bylo pak organizačně složité. Zároveň je čeština důležitá a cizinci by se s ní na kurzu měli setkat a 

mít i základní znalost češtiny v běžném životě.  

 

14.  Jsou pracovníci OAMP na přepážkách vyškoleni na problematiku AIK - zejm. jde o to, zda jsou schopni 

zodpovědět dotaz konkrétního cizince ohledně jeho povinnosti absolvovat AIK? 

Odpověď: Pracovníci OAMP budou spíše odkazovat na informační linku, dotazy by měly směřovat na 

informační linku, web nebo IC.  

 

15.  V jakých jazycích budou schopni poskytnout zaměstnanci informačních linek informace volajícím 

cizincům?  

Odpověď: čeština, angličtina, v některých případech i jiný jazyk, který ovládá operátor.  

 

16.  Kdo vše má povinnost se kurzů zúčastnit? Jakou roli v tom hraje délka pobytu, pracovní povolení, původ 

cizinců apod.? 

Odpověď: Viz. prezentace pana Jana Kepky z MV ČR (v příloze).  

 

17.  Existuje jasný způsob, jak identifikovat pracovníky firem, za které bylo zaplaceno?  

Odpověď: Zaměstnavatel si objednává kurz pro určitý počet osob dopředu, před kurzem pak zasílá 

seznam čísel ePKP administrátorovi kurzů, který pak dle těchto údajů tiskne prezenční listinu a podle 

té se účastníci kurzu na místě kontrolují.  

 

18.  Kdy budou k dispozici a kde videa k vyplnění složenky a přihlášení do FRS? Budou mít jazykové mutace, 

nebo titulky? 

Odpověď: Videa budou k nalezení na webu https://www.vitejtevcr.cz/ , video k vyplnění složenky by 

mělo být do konce února a video k přihlášení do FRS by mělo být hotové během března. Video bude s 

titulky v různých jazykových mutacích. Odkaz na video bude i součástí informačního emailu, který 

obdrží klienti po potvrzení, že chtějí realizovat platbu 1500 Kč. 

 

  

https://www.vitejtevcr.cz/
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