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51. regionální poradní platforma – zápis 
Integrační centrum Praha, o.p.s. 
(Evidenční číslo projektu: AMIF/28/03) 
Místo konání: Škodův palác, MHMP 
Datum a čas konání: 9.6.2022, 13:00 - 16:00 
 
Účastníci:  
 

Natalia Prokop, Arcidiecézní charita Praha Lada Hejduková, MČ Praha 5 

Anna Marie Vinařická, CIC Olga Zakharkiv, MČ Praha 10 

Jakub Andrle, Člověk v Tísni Jan Hamrník, MČ Praha 10 

Anca Covrigová, ICP Michal Volák, MČ Praha 10 

Kateřina Bucher Jará, ICP Petr Syrový, MČ Praha 13 

Eva Šenkýřová, ICP Liudmila Gasina, MČ Praha 14 

Jana Januševičová, ICP Radka Tadičová, MČ Praha 20 

Veronika Kramáreková, ICP Jitka Nováková, MPSV 

Hana Mlynářová, InBáze Anna Dumont, MPSV 

Irina Yurkevich, InBáze Petr Pravda, MV ČR 

Zdenka DUbová, Info-dráček Michal Kryl, NPI ČR + Nová škola 

Věra Chmelárová, Městská knihovna v Praze Blanka Tollarová, Konsorcium NNO 

Alexandra Gončarenko, META Barbora Štindlová, UJOP 

Zuzana Prokopová, META Martina Kolafa, UK Přírodovědecká fakulta 

Anastasia Avdějeva, META Lada Hejduková, MČ Praha 5 

Jan Janoušek, MHMP Olga Zakharkiv, MČ Praha 10 

Jiřina Hübnerová, MHMP Jan Hamrník, MČ Praha 10 

Kateřina Phamová, MHMP Michal Volák, MČ Praha 10 

Kateřina Richterová, MKP Věra Prokopová, ÚP ČR 

Radka Nováčková, MČP3 Iveta Ajjanová, SŘMR 

Markéta Slezáková Danica Schebelle, VÚPSV 

 
 
 
Program:  
 

Anca Covrigová, ICP 
• přivítání a představení účastníků 
• v případě že někdo chce udělat z MČ nebo jiných institucí uspořádat kurzy českého jazyka, 

mohou se propojit s AUČCJ, kteří mají kapacitu kurzy lektorovat i organizovat 
(metodika@auccj.cz)  

 
 
Markéta Slezáková – online výuka českého jazyka pro velké skupiny žáků 

• Dříve pracovala v Ústavu českého jazyka, CIC, META, ZŠ Táborská a ZŠ Strossmayerovo náměstí 
• Ve spolupráci s místními samosprávami vedla online kurz pro cizince online formou. Kurzy byly 

vedeny s pomoci místních asistentů 
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Odpovědi na dotazy:  
• Lekce probíhají v českém jazyce, na studenty se mluví pouze česky 
• Mají k dispozici i českou abecedu, nestalo se, aby měli studenti problém s instrukcemi v ČJ 
• Online kurzy trvají i déle než dvě hodiny, činnosti při výuce se střídají, aby se udržela pozornost 

(např. pohybové aktivity, kvízy) 
• Na konci kurzu se pro zpětnou vazbu bude vytvářet dotazník 
• V každé hodině se věnují výslovnosti 

 

Anna Dumont, MPSV 
• Prezentace: Výuka českého jazyka přes úřad práce 

Odpovědi na dotazy:  
• Pokud se jedná o zvolenou rekvalifikaci, má klient možnost absolvovat rekvalifikaci do výše 50 

000 Kč za období tří let. Má to dvě podmínky – kurz musí úspěšně absolvovat, a musí být 
zároveň po celou dobu uchazeč nebo zájemce o zaměstnání – nesmí se nenechat vyřadit z ÚP.  

• Důvod toho, proč se neucházejí ukrajinští uprchlíci o zaměstnání je primárně to, že nesplňují 
podmínky na podporu v nezaměstnanosti. Měli by vstupovat mezi zájemce o zaměstnání, ne 
uchazeče. Spousta uprchlíků také netuší, že ÚP existuje.  

 

Věra Prokopová, generální ředitelství ÚP 

• Prezentace: Projekty MPSV pro oblast výuky českého jazyka 
 

 

Martina Štindlová, ÚJOP 
• Prezentace: Kurzy profesní češtiny na ÚJOP 

  
 
  
Kateřina Ošancová, CIC 

• Prezentace: Projekt Perspektiva a kurzy profesní češtiny 

  

Jan Janoušek, MHMP – aktuality z MHMP 
Krizová pomoc pro ukrajinské uprchlíky 
- Na Hlavním nádraží je tzv. „FrontDesk“ (cizinecká policie, hasiči, tlumočníci). 
- Je v plánu uzavřít pražské KACPU k 15. červnu z důvodu přetížení HMP – Hlavní město Praha 
rozhodnutím reaguje na naplnění ubytovacích a dalších kapacit pro běžence přicházející z Ukrajiny, 
která čelí ruské invazi. 
- Jsou zřízena dvě stanová městečka pro romské uprchlíky (Troja a Malešice). 
- Pro zjišťování nejaktuálnějších informací o opatřeních HMP ve vztahu k uprchlické krizi 
doporučujeme sledovat tiskový servis HMP, který obratem zveřejňuje výsledky jednání krizového 
štábu HMP. 
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Spolupráce HMP s UNICEF 
- Rada HMP na pondělním zasedání schválila návrh memoranda mezi hlavním městem Prahou a 
Dětským fondem OSN (UNICEF). 
- Praha se tak inspiruje Varšavou, která již podobnou spolupráci uzavřela. Podle slov jejího primátora 
funguje velice dobře a významným způsobem pomáhá řešit v polské metropoli uprchlickou situaci. 
- Nabídka pomoci ze strany UNICEF – může být jak finanční, materiální, tak poradenská a expertní, a 
to například v oblasti vzdělávání, právní ochrany dětí, sociálních služeb a podobně. 
- Připravuje se „work plan“ jako podklad pro spolupráci a podporu HMP v řešení uprchlické situace. 
  
Web www.metropolevsech.eu a jeho facebooková stránka 
- Organizace mohou posílat podklady k propagaci na webu i FB – je třeba zaslat stručnou anotaci + 
vizuály. 
  
Setkání platformy MigAct 
- Plánují se první setkání platformy MigAct – v angličtině bude 15.6. od 17 hodin v Škodově paláci 
(Jungmannova 35/29; zasedací místnost č. 201) a v češtině bude v prostorách InBáze dne 17.6. (od 
16:30) 
- Platforma MigAct se ustavuje v rámci projektu podpořeného z Active Citizens Fund, HMP počítá s 
aktivní participací na tomto projektu, který se zaměřuje na podporu občanské participace migrantů. 
- Primární cílovou skupinou jsou osoby s migračním původem, ale účast je otevřená i dalším 
zájemcům a zájemkyním – v případě zájmu se můžete ozvat Natalii Allen z InBáze (allen@inbaze.cz). 
  
Projekt mezinárodní spolupráce UNITES 
- HMP je jako partner zapojeno do projektu Eurocities s názvem UNITES (UrbaN InTEgration 
Strategies through co-design) 
Složení projektového konsorcia: 
EUROCITIES – (BE – koordinátor projektu) 
New Women Connectors (NL – nezisková organizace) 
Grad Zagreb (HR – municipalita) 
Comune Di Bologna (IT – municipalita) 
Dimos Athinaion (EL – municipalita) 
Landeshauptstadt Düsseldorf (DE – municipalita) 
Unitee (BE – nezisková organizace) 
Hlavní město Praha 
Oulun Kaupunki (FI – municipalita) 
Grenoble Alpes Metropole (FR – municipalita) 
Migrationwork Cic (UK – nezisková organizace) 
Ayuntamiento De Zaragoza (ES – municipalita) 
  
Projekt UNITES si klade za cíl: 
- zlepšit výsledky integrace prostřednictvím společného navrhování integračních strategií se 
zúčastněnými stranami, občany a zranitelnými migranty; 
- školit pracovníky v oblasti integrace v řízení procesů společného navrhování prostřednictvím různých 
forem vzájemného učení a sdílení osvědčených praxí; 
- podporovat účast občanů, včetně migrantů, ale i zranitelných migrantů, na společném plánování 
integračních strategií; 
- zvyšovat povědomí o výhodách &quot;celospolečenského přístupu&quot; („whole society approach“ 
k integraci. 
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ONMC zahajuje přípravy dotačních programů na rok 2023 
 Oddělení národnostních menšin a cizinců chce v rámci příprav dotačních programů pro rok 2023 
vytvořit i specifické Opatření na podporu uprchlíků; za tím účelem bude usilovat o navýšení finančních 
prostředků na dotační programy. 
  

Anca Covrigová –odborné pracovní skupiny navazující na setkání RPP 

Pracovní skupina 1 Adaptačně integrační kurzy:  

• řeší se primárně otázku evaluace kurzů 

• kontaktní osoba: Branislav Makúch, ICP, b.makuch@icpraha.com 

• další setkání: konec června 2022 
 

Pracovní skupina 2 Aktivizace cizinců: 

• řeší se hlavně možnosti zapojení aktivních cizinců 

• kontaktní osoba: Kateřina Bucher Jará, ICP, sitovani@icpraha.com 

• další setkání: září/říjen 2022 
 

Pracovní skupina 3 Komunikace školou s rodiči-cizinci 

• řeší se možnosti podpory komunikace školou s rodiči 

• kontaktní osoba: Barbora Hanzalová, Inbáze, hanzalova@inbaze.cz 

• další setkání: září 2022 
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