45. regionální poradní platforma - zápis
Integrační centrum Praha, o.p.s.
(Evidenční číslo projektu: AMIF/28/03)
Místo konání: online ZOOM
Datum a čas konání: 15.4.2021, 10:00 - 12:00
Účastníci:
Kateřina Jará, ICP
Anastasia Avdějeva, META

Kateřina Karschová, ÚMČ Praha 15

Anca Covrigová, ICP

Klára Válová, ICP

Anna Darašenka, Matertera

Kristýna Kapicová, SIMI

Barbora Hanzalová, InBáze

Luidmila Gasina, ÚMČ Praha 14

Barbora Matysová, ÚMČ Praha 11

Lucie Trávníčková, MV ČR

Benoit Wyn, CIC

Marie Jelínková, Fakulta sociálních věd, UK

Blanka Kollmerová, ICP

Marie-Anna Hamanová, Slovo 21

Dagmar Diroian, ICP

Marina Pojmanová, InBáze

Dana Havlíková, AUČCJ

Markéta Lučanová, ICP

Danica Schebelle, VÚPSV

Martin Kolafa, nezařazený

Dinara Akhmetová, InBáze

Martin Šimon, Soc. ust. AV

Džana Popovič, OPU

Martin Špaček, ÚMČ Praha 9

Eva Valentová, SIMI

Martina Seidlová, ICP

Hana Vitnerová, ÚMČ Praha 1

Martina Vošvrdová, MHMP

Helena Masníková, Matertera

Michal Kryl, Nová škola/NPI ČR

Igor Suvorov, IntegrON

Michala Bošková, Arcidiecézní Charita Praha

Iveta Ajjanová, Suverénní řád Maltézských

Monika Korábová, PPI

rytířů

Natallia Allen, InBáze

Jan Janoušek, MHMP

Ondřej Novotný, Člověk v tísni

Jan Kopkáš, Expat centrum Brno

Ondřej Valenta, SIMI

Jan Kubát, VÚPSV

Petr Pravda, MV ČR

Jana Remenárová, InBáze

Petr Pytlík, AUČCJ

Jiřina Hübnerová, MHMP

Petr Sečkár, ÚMČ Praha 12
Petr Syrový, ÚMČ Praha 13
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Petra Damms, Dignity Restoring Hope z.s.

Tereza Nielsen, MPSV

Radka Nováková, IC Jihomoravský kraj

Tomáš Taich, ÚMČ Praha 7

Renata Grofová, ÚMČ Praha 3

Veronika Hájková, ÚMČ Praha 13

Sabina Šmatová, VFN Praha

Zora Gbaguidi, Alliance Benin

Silvie Pleskanková, ÚMČ Praha 1

Zuzana Petrů, DDM Modřany

Štěpánka Váchová, Charita ČR

Zuzana Pitková, INEX

PROGRAM:

Anca Covrigová, ICP
-

Úvodní slovo a přivítání účastníků

-

Prezentace: Aktivizace a zapojení aktérů integrace

Jan Janoušek, MHMP
-

Informování o probíhající aktualizaci strategických dokumentů HMP pro oblast integrace

cizinců pro období 2022+ (Koncepce a Akční plán). Aktuálně formulované priority Koncepce pro
nastávající období jsou následující – Institucionální zázemí a infrastruktura, Vzdělávání, Služby pro
cizince, Mnohostranná spolupráce a Soužití. Dle harmonogramu prací je v plánu mít hotový základní
návrh Koncepce do léta roku 2021.
-

Informování o aktuální výzvě MŠMT s názvem Letní kempy 2021. Ve výzvě mohou

žádat o dotaci organizace zaměřené na vzdělávání či realizaci volnočasových aktivit dětí a mládeže na
projekty na realizaci letních táborů (včetně příměstských) za účelem snížení nerovností v přístupu ke
vzdělávání a podpory duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní
docházku. Žádost musí být podána nejpozději do 30. dubna 2021.

Diskuze: Zapojení cizinců a zapojení ostatních aktérů do procesu integrace

-

Mezi účastníky RPP je velký počet lidí, kteří se nenarodili v ČR a které můžeme brát jako
zástupce migrantů. Zároveň se RPP účastní lidé, kteří se chtějí seznámit s tématem, zasíťovat
se a být převážně posluchači.
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-

Po každé RPP je nově zavedeno expertní setkání lidí, kteří se tématu z RPP chtějí věnovat více
a více o něm chtějí diskutovat konkrétně, realizovat nápady apod. Po každé RPP účastníkům
přijde formulář, kde je možné se na toto expertní setkání přihlásit.

-

Jednou z nově zastoupené oblasti na RPP je zdravotnictví, respektivě se RPP účastní paní
Sabina Šmatová, která pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici na pediatrické klinice jako
zdravotně sociální pracovnice. Její motivace k účasti bylo to, že se v rámci své práce pravidelně
stýká s migranty, včetně těch, kteří nemají v ČR zdravotní pojištění, což sebou nese také
specifické situace, které je třeba řešit. Dále je pro paní Šmatovou důležité získat informace,
které může předat svým klientům - na koho se mohou obrátit s žádostí o pomoc, co je možné
jim pomoct zařídit apod.

-

Dalším z nově zastoupených organizací je Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ),
za kterou se RPP účastní pan Petr Pytlík a paní Dana Havlíková. Jejich motivací k připojení do
RPP bylo to, že se dlouhodobě věnují oblasti vzdělávání a integrace dětí i dospělých cizinců a
jsou partnery MV ČR a MŠMT při realizaci Státního integračního programu. Zaměřují se na
azylanty a držitele mezinárodní ochrany, ale uvažují o zaměření se na další skupiny cizinců. Rádi
by se na RPP zasíťovali s dalšími aktéry a předávali si informace.

Zaměstnavatelé
-

Nedaří se pravidelné zasíťování aktérů z oblasti zaměstnavatelů. Někteří zástupci se účastnili
minulé RPP, která byla zaměřena na Adaptačně integrační kurzy, tudíž se účastní převážně
setkání, které se jich přímo týkají. Danica Schebelle z VÚPSV v rámci diskuze potvrzuje, že
zaměstnavatelé zajímají konkrétní témata zaměřená přímo na zaměstnavatelé a myslí si, že by
bylo vhodné udělat užší RPP zaměřenou přímo na konkrétní témata v oblasti zaměstnávání
cizinců.

-

Tomáš Taich z MČP7 se ptal, proč se zaměstnavatelé nesíťují převážně na osobních schůzkách
či v užším kruhu. Anca Covrigová reagovala, že osobní schůzky jsou určitě potřebné, nicméně
by se na RPP velice často hodil názor či zpětná vazba právě od někoho ze zaměstnavatelů
cizinců, kteří jsou velice důležitým aktérem v oblasti integrace cizinců.
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-

Dinara Akhmetová z InBáze doporučuje kontaktování Slovo 21, kteří mají zkušenost se
zaměstnavateli v regionech, kteří zaměstnávají cizince a v jejich firmách často pracuje člověk,
který má právě v agendě starost o cizince a kteří by se mohl potenciálně účastnit RPP. Případně
by bylo vhodné zapojit někoho ze zástupců zaměstnanců - cizinců.

-

RPP se účastní i zástupkyně IC Jihomoravský kraj Radku Novákovou, která informuje o tom, že
uspořádali společný brunch, kterého se zúčastnil náměstek, který se se zaměřuje na regionální
rozvoj a který na setkání přizval zaměstnavatele cizinců. Na tomto setkání se podařilo
představit IC, zasíťovat se a navázat diskuzi na to, co je potřeba. Určitě by ale ocenili častější
potkávání. Bylo by velice vhodné uspořádat celorepublikové setkání aktérů integrace v rámci
zaměstnávání cizinců.

-

Marina Pojmanová z Inbáze připomíná, že je nutné mezi zaměstnavatele počítat i zástupce
agentur, kteří zaměstnávají cizince.

-

Slovo 21 připomíná, že zaměstnavatelé budou muset aktivně spolupracovat s IC kvůli nově
zavedeným Adaptačně integračním kurzům. Martina Seidlová z ICP později reaguje, že se
zaměstnavateli IC přijdou v rámci AIK do kontaktu jen velmi omezeně, jelikož jen část kurzů
bude možné realizovat pro právnické osoby a nejen z řad zaměstnavatelů. Nicméně dodává,
že se dá do oblasti zaměstnávání cizinců zapojit i zástupce různých asociací.

Další aktéři k zapojení
-

Igor Suvorov z organizace IntegrON zmiňuje, že by bylo dobré zasíťovat zástupce cizinců studentů, kteří často o IC a NNO nemají informace. Na univerzitách pak často využívají placené
služby.

Zapojení cizinců
-

Jan Janoušek z MHMP zmiňuje, že by bylo dobré organizovat nějakou platformu či semináře,
kde by se dalo informovat o tom, jakým způsobem se mohou cizinci zapojit do občanského
života - např. jak si založit spolek, jak získat pro své aktivity získat finanční prostředky na své
aktivity. MHMP by rád zpracoval brožuru, která by některé tyto věci obsahovala.
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Marina Pojmanová + Natallia Allen, Inbáze
-

Prezentace: Vstupní analýza existujících forem občanské a politické participace obyvatel hl. m.
Praha z řad migrantů

Anna Darašenka + Helena Masníková, Matertera

-

Smyslem Matertery je pomáhat migrantkám překonávat bariéry a společně se podporovat v
osobním a profesním růstu. Tvoříme komunitu žen, co se rozhodly žít své sny.

-

webové stránky , facebooková stránka

-

Aktivity: kurzy osobního a profesního rozvoje, konzultace, časová banka, pravidelné late talks,
pikniky, tvorba metodických materiálů a další.

-

V rámci mezinárodního projektu Power-up Matertera vytváří spolu se zahraničními partnery
tzv. MOOC týkající se občanské angažovanosti migrantek. Jednoduché e-learningové materiály
s příběhem popisující možnosti participace. Pokud byste měli zájem se na ně podívat a popř.
využívat ve své činnosti, napište na helena@matertera.cz.
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