47. regionální poradní platforma – zápis
Integrační centrum Praha, o.p.s.
(Evidenční číslo projektu: AMIF/28/03)
Místo konání: Sál Architektů, Staroměstská radnice
Datum a čas konání: 16.9.2021, 13:00 - 16:00
Účastníci:
Anca Covrigová, ICP
Jan Janoušek, MHMP
Lada Hejduková, ÚMČ P5
Kateřina Bucher Jará, ICP
Dana Havlíková, AUČCJ
Iveta Ajjanová, SŘMR
Martin Kolafa, PřF UK
Paul Urbankowicz, A Doma
Jiřina Hübnerová, MHMP
Jitka Vaňková, ÚMČ P6
Anna Vinařická, CIC
Jana Hajná, MHMP
Radka Nováčková, ÚMČ P3
Jana Šámalová, META
Martin Rozumek, OPU
Věra Chmelárová, MkP
Taher Kebah, Be International
Mona Kebabová, Be International
Jekaterina Gazukina, ICP
Danica Schebelle, VÚPSV
Jiří Sulženko, MHMP
Alice Müllerová, InBáze
Liudmila Gasina, ÚMČ P14

Lucie Pštrosová, Česko - vietnamský vzdělávací
institut
Jana Stehlíková, VŠE
Petr Syrový, ÚMČ P13
Michaela Bošková, ADCH Praha
Veronika Spiegelová, ICP
Blanka Vosecká Veselá, Slovo 21
Barbora Matysová, ÚMČ P11
Tranová Van An, ÚMČ P11
Jan Kubát, VÚPSV
Naďa Sloviaková, MČP12
Eva Valentová, SIMI
Jiří Knitl, MHMP
Petr Pravda, MVČR
Tomáš Taich, ÚMČ P7
Markéta Lučanová, ICP
Blanka Tollarová, Konsorcium
Michaela Kořenová, MČ P17
Klára Boumová, Charita ČR
Martina Seidlová, ICP
Ondřej Mirovský, MHMP
Jakub Vrobel
Michal Volák, MČP10
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Program:
Úvodní slova, novinky z MHMP a ICP
Jiří Knitl, MHMP
- Úvodní slovo, přivítání účastníků
Ondřej Mirovský, MHMP
- Úvodní slovo, přivítání účastníků
Jiří Sulženko, MHMP
- Úvodní slovo, přivítání účastníků
Anca Covrigová, ICP
- Realizace adaptačně integračních kurzů pokračuje, již bylo realizováno přes 50 kurzů
- Od 1.9.2021 bude zahájená realizace 50 workshopů na středních školách v rámci projektu
(DEZ)Informace. Workshopy budou realizované na celém území České republiky
Jan Janoušek, MHMP
- Dotační program Hl. m. Prahy na podporu integrace cizinců. Lhůta pro podání Žádostí o
dotaci je stanovena na 1.-13.10. 2021. Podmínky i formulář Žádosti včetně dalších dokumentů
(šablony pro povinné přílohy apod.) naleznete na tomto odkazu.
- Pro žadatele o dotaci v programu podpory integrace cizinců i v programu podpory oblasti
národnostních menšin je plánován informační seminář v termínu 20.9. od 16:30 ve Škodově
paláci (zasedací místnost č. 201. 2. patro), na semináři se bude představovat formulář žádosti
i základní informace vztahující se k nastavení podmínek Programu.
- Ve spolupráci s MČ a NNO proběhlo další kolo připomínkování Střednědobého plánu sociálních
služeb na území hl. m. Prahy.

Navazující pracovní skupiny RPP
Martina Seidlová, ICP, skupina Adaptačně integrační kurzy
- Navazující diskuze proběhla dvakrát, poslední setkání proběhlo v květnu 2021 a zaměřovalo se
primárně na evaluaci kurzů: https://aik.icpraha.com/
- Ráda by požádala o pomoc s propagací kurzů. I přes velkou propagaci ze strany ICP a Slovo 21
je účast na kurzech stále malá, a to i přesto, že jsou kurzy pro některé cizince povinné. Kurzy
zůstávají často nenaplněné a musí se potom rušit. V některých jazykových mutacích se ještě
kurzy vůbec nekonaly.
Kateřina Bucher Jará, ICP, skupina "Aktivizace cizinců a zasíťování nových aktérů z řad odborné
veřejnosti do oblasti integrace cizinců"
- Navazující diskuze se prozatím zaměřovala pouze na aktivizaci cizinců, respektive občanskou
participaci. Zatím proběhly tři online setkání, účastnili se jich zástupci ICP, MHMP, AUČCJ,
InBáze, DDM Modřany, NPI ČR/Nová Škola a MČP11.
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Díky této pracovní skupině se účastníci více zasíťovali. Díky spolupráci MHMP s AUČCJ by měla
by vzniknout brožura pro cizince – jak se mohou zapojit do občanského života. Také by MHMP
rád spolupracoval s AUČCJ na dotazníkovém šetření u cizinců na téma občanské participace.
Při dalších setkáních se chceme více zaměřit na participaci cizinců v politické sféře a také na
participaci na místní úrovni. Tím je myšleno zapojení cizinců na setkáních, které používají MČ
a které nejsou přístupné lidem, kteří nemluví česky - např tvorba Komunitního plánování,
setkání občanů k zástavbám/modrým zónám atd.

Prezentace pracovní verze aktualizované koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců
Anca Covrigová, ICP
- proces aktualizace byl zahájen tvorbou SWOT analýzy (červen 2020) situace integrace cizinců
v Praze. Byly zorganizované 4 pracovní skupiny, každá byla zaměřená na jeden aspekt analýzy:
silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Následovalo 5 pracovních skupin (listopad 2020 březen 2021) dle nově definovaných priorit koncepce. Koncepce bude platná 6 let.
- obecná část je věnovaná existujícím strategickým materiálům, ze kterých částečně vychází
pražská koncepce (např. Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemné respektu, strategický plán
hl. m. Prahy), nebo materiály, se kterými je komplementární (např. Střednědobý plán
sociálních služeb). Součástí obecné části jsou i dílčí data navazující na priority, které jsou
k dispozici.
- základní struktura materiálů obsahuje kromě již zmíněných část (úvod, proces aktualizace,
obecná část) ještě popis samostatných priorit (podrobnější informace viz níže)
- následující postup: v této chvíli je koncepce ve fází posledních připomínek. Po dodatečném
připomínkováním na MHMP bude zpracovaná do finální grafické podoby a bude překládána
k odsouhlasení Zastupitelstvu a Radě hl. m. Prahy. Tento proces by měl být ukončen do konce
roku 2021.
- navazující akční plán na období 2022-2023 bude zhotovený na základě existujících podkladů
nasbíraných během aktualizace koncepce a bude zpracovaný vedoucími priorit. Každý vedoucí
priorit může požádat jednotlivce o připomínkování své časti. Případní zájemci se mohou hlásit
přímo vedoucím priorit.

Priorita „Institucionální zázemí a infrastruktura“, Jan Janoušek, MHMP
Prioritní oblasti a dílčí cíle:
1) Integrace cizinců jako průřezová agenda
a) Posílení administrativních kapacit oddělení NMC k rozvoji integrace cizinců
jako průřezové agendy politik HMP
b) Reflexe situace cizinců a potřeb organizací HMP a MČ, jež s cizinci pracují, ve
strategických dokumentech HMP
c) Spolupráce oddělení NMC s odbory MHMP a organizacemi HMP významnými
z hlediska populace migrantů v HMP
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d) Komise RHMP pro oblast integrace cizinců jako partner oddělení NMC ve
strategickém rozvoji integrační politiky a jejího souladu s dalšími strategiemi
HMP
2) Financování oblasti integrace cizinců
a) Financování aktivit HMP k zajištění efektivního naplňování priorit integrační
politiky HMP
b) Financování projektů zaměřených na práci s cizinci prostřednictvím
Programových dotací HMP
c) Financování Integračního centra Praha (ICP) jako klíčového partnera HMP v
oblasti integrace cizinců
d) Financování MČ či NNO v situaci vyžadující intervenci HMP v rámci konkrétní
oblasti / cílové skupiny cizinců
3) Integrační politika založená na datech a vyhodnocování dopadů
a) Systematická tvorba a sběr dat za účelem vyhodnocení politik a opatření HMP
vztahujících se k cílovým skupinám integrace
b) Informovanost systémových aktérů integrace cizinců o potřebách HMP
plynoucích z vyhodnocení opatření veřejných politik
DOTAZ
1) Jaké jsou termíny plnění opatření? A bude zde i politická odpovědnost?
Termíny plnění budou podrobně rozepsány v akčním plánu. Spíše než politickou odpovědnost
budeme do akčního plánu začleňovat politické garanty a oddělení MHMP. Záleží vždy na
konkrétním opatření, ale vše kolem plnění bude v akčním plánu podrobněji rozepsáno.
Priorita „Mnohostranná spolupráce“ Kateřina Bucher Jará, ICP
Prioritní oblasti a dílčí cíle:
1) Spolupráce aktérů v oblasti integrace cizinců
a) Rozvoj systematické spolupráce stávajících aktérů integrace a zapojování
dalších aktérů významných z hlediska integrace
b) Systematické zapojení cizinců do procesů tvorby a implementace integrační
politiky HMP
2) Integrace cizinců na lokální úrovni
a) Ukotvení a další rozvoj agendy integrace cizinců na úřadech městských částí
b) Meziodborová spolupráce na ÚMČ a spolupráce mezi ÚMČ v Praze

Priorita „Služby pro cizince“ Petr Syrový, MČP13
Prioritní oblasti a dílčí cíle:
1) Dostupné sociální a návazné služby
a) Mapování potřeb a monitoring poskytování sociálních a návaz- ných služeb
cizincům
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b) Podpora dostupnosti sociálních a návazných služeb pro cizince
c) Informování o službách
2) Interkulturní otevřenost veřejné správy a institucí
a) Podpora interkulturní otevřenosti veřejné správy a institucí
3) Kompetentní pracovníci, provázané a kvalitní služby
a) Zvyšování interkulturních a odborných kompetencí pracovníků služeb
b) Metodická podpora kvality a interdisciplinární spolupráce služeb
Priorita „Vzdělávání“ Jana Šámalová, META
Prioritní oblasti a dílčí cíle:
1) Vzdělávání dětí a žáků s OMJ
a) Zajištění jazykové přípravy a podpory
b) Neformální vzdělávání dětí
c) Vzájemná spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou
d) Kontinuální metodická podpora, podpora systémové koordinace
a koncepce
2) Vzdělávání dospělých cizinců
a) Systémové a kontinuální vzdělávání dospělých
b) Posílení informovanosti v oblasti vzdělávání dospělých cizinců
3) Zvyšování interkulturních i odborných kompetencí pedagogických
pracovníků
a) Rozvoj metodické podpory pedagogů
b) Posílení informovanosti
c) Širší spolupráce
Priorita „Soužití“, Eva Valentová, SIMI
Prioritní oblasti a dílčí cíle:
1) Komunikace tématu integrace
a) Prezentace města jako hlavního aktéra lokální integrace
b) Komunikace s majoritou
c) Informovanost cizinců a jejich orientace ve městě
2) Společenské klima a komunitní život
a) Podpora místních komunit s integračním přesahem
b) Prevence nežádoucích jevů v diverzifikované společnosti HMP
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Různé
Dana Havlíková, AUČCJ
- Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s. (AUČCJ) je odborná zájmová organizace učitelů
češtiny jako cizího jazyka na všech stupních a typech škol i mimoškolských vzdělávacích
zařízení. https://www.auccj.cz/
- V současné době sdružuje více než 200 aktivních členů – učitelů češtiny jako cizího jazyka ze
všech regionů České republiky i ze zahraničí.
- Vytvořili didaktizovaný pracovní list určený pro spolupráci lektora a studenta, který by měl
vtáhnout studenta do úvodních informací o ČR a o možnostech dobrovolnictví a občanské
participace. Pracovní list je pro úroveň A1.
Martin Rozumek, OPU
- Pozvánka na konferenci “Solidarita s uprchlíky”, konference se koná 24. září v Praze, na
Staroměstském náměstí 1, Staroměstské radnici.
- https://www.opu.cz/cs/2021/08/pozvani-na-konferenci-solidarita-s-uprchliky-praha-24-zari/
Taher Kebah, Be International
-

-

-

-

-

Prezentace projektu “Unity community”
https://www.beinternational.cz/
Be International, společně s organizacemi Mareena ze Slovenska, Global 2000 z Rakouska a
Kalunba z Maďarska, pracovalo na projektu Unity in Community, který spojuje lidi z různých
kultur.
Po dvou letech je projekt u konce a organizace přinášejí dva výstupy. Prvním dokumentem je
studie CommUnity Study, která se zaměřuje na soužití komunit na lokální úrovni v jednotlivých
zemích a nabízí doporučení pro zlepšení podmínek.
Druhým výstupem je návod Mentoring Methodology pro školitele*školitelky, kteří*é pracují v
komunitách. Tipy se zaměřují na rozvoj kompetencí pracovníků*pracovnic a udržitelný rozvoj
komunit.
V Brně má Unity in Community za sebou několik úspěšných událostí jako například taneční
večer a túru na Pálavu. O projekt se starali Nastia a Taher pod záštitou Be International a
Syreczech-u.
https://www.beinternational.cz/wp-content/uploads/2021/08/PRE-FINAL-O2-MentoringMethodology.pdf
https://www.beinternational.cz/wp-content/uploads/2021/08/CommUnity-Study.pdf
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