
 
 

 

52. regionální poradní platforma – zápis 

Integrační centrum Praha, o.p.s. 

(Evidenční číslo projektu: AMIF/31/01) 

Místo konání: Sál architektů, Staroměstská radnice 

Datum a čas konání: 8.9.2022, 13:00 - 16:00 

 
Účastníci: 

 

Lucia Barčíková, ADCH Praha  Lenka Němečková, MV ČR  

Dinara Akhmetová, Amiga  Michal Kryl, NPI ČR | Nová škola, o.p.s.  

Filip Pospíšil, CSSP  Alice Mirovská , OPU  

Zuzana Petrů, DDM Modřany  Ludmila Kalyta, PPI  

Petra Damms, Dignity Restoring Hope z.s.  Emil Hruber, Prague for Ukraine  

Miriam Hofbauerova, European Commission, 
Directorate General for Migration and Home 
Affairs  

Kateřina Uličná, SIP Kontaktní místo Těšnov - 
SUZ 

Leona Kunayová, Expat Centre Prague  Dušan Vojtěch , SANGA z.s. Jídlo pro všechny  

Lucia Legáthová, Expat Centrum Praha  Lukáš Bauer, SANGA z.s. Jídlo pro všechny  

Klára Hyláková, FSV UK  Eva Valentová, SIMI  

Aišvarja Eassey, Charita Česká republika  Klára Holíková, SIMI  

Klára Boumová, Charita Česká republika  Miroslav Brož, Romodrom 

Lucie Konvalinková, Charita Česká republika  Xénia Gubeková, ÚMČ Praha 14, OSVZ 

Anca Covrigová, ICP  Mariia Klymchuk, Slovo 21  

Anastasiya Stepul, ICP  Radka Nováčková, ÚMČ Praha 3 

Dagmar Diroian, ICP  Olha Cherepiuk, Svitlo  

Hanna Ochirova, ICP  Terézia Holcová, Tichý svět, o.p.s.  

Julie Horová, ICP  Anastasia Chobotok, UAkidsSchool  

Justyna Janowska, ICP  Olga Zakharkiv, ÚMČ Praha 10  

Kateřina Bucher Jará, ICP  Radka Tadičová, ÚMČ 20  

Miroslava Danyljuková, ICP  Nada Sloviaková, ÚMČ P12  

Veronika Skalická, ICP  Silvie Pleskanková, ÚMČ Praha 1  

Blanka Kollmerová, ICP  Jan Hamrník, ÚMČ Praha 10  

Kristýna Šmídová, ICP  Michal Volák, ÚMČ Praha 10  

Dominika Brožková, ICP  Barbora Matysová, ÚMČ Praha 11  

Petr Ščuka, Identity Prague, z.s.  Maria Fillerová, ÚMČ Praha 11  

Ilona Dvořáková, InBáze  Olena Vechey, ÚMČ Praha 11  

Nastassia Anishchanka, InBáze  Jiří Brůžek, ÚMČ Praha 12  

Tereza Ibrahim, InBáze  Petr Prchal, ÚMČ Praha 12  

Roman Fedoryshyn, Info point Prague  Petr Syrový, ÚMČ Praha 13  

Zdenka Dubová, INFO-DRÁČEK z.s.  Liudmila Gasina, ÚMČ Praha 14  

Lucie Bultová, IOM  Tatiana Stroeva, ÚMČ Praha 14  

Filip Stowasser, IOM  Dana Hrušková, ÚMČ Praha 14, OSVZ  

Stanislav Skalický, Konfederace sociálních 
služeb  

Viktoriya Matorina, Skautský institut/ 
Magistrát Hl. m. Praha 

Blanka Tollarová, Konsorcium NNO  Daniela Bagarová, ÚMČ Praha 2, OSPOD  
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Zuzana Prokopová, META o.p.s. + ZŠ 
Strossmayerovo náměstí  

Iveta Ajjanová, Suverénní řád Maltézských 
rytířů 

Lucie Bilderová, META, o.p.s.  Eva Kubátová, ÚMČ Praha 4  

Jarmila Neumannová, Metropolitní 
zdravotnický servis  

Věra Prokopová, Úřad práce ČR, KrP pro hl. m. 
Prahu 

Jana Hajná, MHMP  František Vratný, ÚMČ Praha 5  

Jiřina Hubnerová, MHMP  Tomáš Suchý, ÚMČ Praha 5  

Kateřina Phamová, MHMP  Tomáš Taich, ÚMČ Praha 7  

Lidiia Hrosych, MHMP  Romana Růžičková, ÚMČ Praha 7, odbor 
vzdělávání  

Monika Weinerová, MHMP  David Přinesdom, ÚMČ Praha 9  

Vojtěch Matys, MHMP OBF  Lucie Chmelířová, ÚMČ Praha-Libuš  

Pavla Čechová, MHMP SOV  Marek Lisý, UNHCR  

Veronika Bradáčová, MHMP SOV  Viktoriya Shaban, UNHCR  

Kristýna Hulová, MHMP, FON  Radomíra Teubnerová, Úřad práce ČR PhDr.  

Darina Pirklová, MHMP, OBF  Martina Volrábová, ÚMČ Praha 4 

Věra Chmelárová, MKP  Marta Hochmal, Vysoká škola ekonomická  

Oleksandra Saška, MRIYA UA z.s.  Alexandr Vakhitov, Youth Included  

Tetyana Saška, MRIYA UA z.s.  Daria Shalgimbayev, Youth Included 

Iva Vachková, Muzeum města Prahy   

 
 
Program:  
 

Anca Covrigová, ICP 

- úvodní slovo 

- Představení nové kolegyně Justyny Janowské, která má v ICP nově na starosti primárně 

síťování neziskových organizací, které doposud nepracovali s cílovou skupinou cizinců - email 

j.janowska@icpraha.com, telefon  

- Příští RPP bude mimo jiné věnována výzkumů v oblasti  

 

Jana Hajná, MHMP 

- Představení Lidie Hrosych, která nově působí na odd. národnostní menšin a cizinců a Viktoriye 

Matoriny, která působí jako koordinátorka v Kontaktním centru na podporu informovanosti 

ukrajinských uprchlíků – má sloužit jako navigační centrum pro uprchlíky (centrum se nachází 

ve Skautském institutu)  

- Od UNICEF by hl. m. Praha mělo získat velkou dotační podporu (okolo 333 milionů korun) na 

různé oblasti (sociální, školství, zdravotní, integrace cizinců apod.), včetně dotace na provoz 

připravovaného Centra návazných služeb (jeho konkrétní podoba je nyní v řešení). Centrum 

by mělo fungovat v součinnosti s KACPU v prostorách na Vysočanské. Zde by měli být 

provozovány služby nejen pro nově příchozí Ukrajince, ale i pro ty, kteří již prochází adaptační 

fází.  

- Nyní jsou v připomínkovém řízení dotační programy MHMP na podporu integrace cizinců, 

předběžná lhůta pro podání by měla být od 1. do 11. listopadu 2022 

 

mailto:j.janowska@icpraha.com
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Blanka Tollarová, Konsorcium NNO 

- Představení platformy Pomáhej Ukrajině (https://www.pomahejukrajine.cz/) - v případě 

registrace chodí členům pravidelně různé relevantní informace k tématu ukrajinských 

uprchlíků 

- Shrnutí Lex Ukrajina, průběžně aktualizované. 

- Sociální zabezpečení podle Lex Ukrajina, další informace k výplatě humanitární dávky a k 

sociálnímu zabezpečení 

- Zdravotní pojištění podle Lex Ukrajina, praktické odkazy ke zdravotní péči 

- Pokud by chtěl někdo dostávat informační emaily Konsorcia, prosíme o zprávu na 

tollarova@migracnikonsorcium.cz. 

- Informace o “UA pointech” pro poskytování zdravotnických služeb uprchlíkům.  Tyto ordinace 

v nemocnicích slouží již od dubna jako místo prvního kontaktu se zdravotnictvím pro uprchlíky, 

většinou v nich řeší akutní problémy. Zřídily je všechny fakultní nemocnice. 

 

Jiřina Hübnerová, Odbor školství MHMP 

- Seznámení se současným stavem na školách – k dnešnímu dni je na pražských MŠ 1775 

ukrajinských dětí, 9205 žáků na ZŠ a 465 žáků na SŠ (konečné číslo se bude přesně vědět 30.9.) 

- Odbor školství se snaží úzce spolupracovat s městskými částmi – od nich je informace, že ještě 

nějaké kapacity na školách jsou.  

- V Praze máme určené školy pro cizince, kteří žijí v ČR méně než rok. V Praze máme 195 

základních škol a 40 středních škol, které jsou určené – mají povinnost dětem s OMJ 

poskytovat jazykovou přípravu (výuka češtiny jako cizího jazyka). Cizinec je při vstupu na školu 

přezkoušen z jazyka a na základě toho se určí, kolik hodin češtiny musí absolvovat (min. 100 a 

maximálně 200 hodin během školního roku).  

 

Odpověď na dotazy:  

- Jsou případy, kdy děti kombinují výuku v české škole s online výukou v ukrajinské škole - je to 

na dohodě s ředitelem (ale není to oficiální možnost). Zatím je povinnost, aby dítě 

navštěvovalo českou školu.  

- Primátor vyjednává, aby se z Prahy přesunuli uprchlíci do jiných krajů.  

- Pro umístění dětí do speciální školy je nejlepší oslovit PPP dané MČ, případně zavolat na odbor 

školství MHMP.  

- Co dělat v případě, že se rodičům nedaří umístit dítě do školy – důležité v tomto případě je, 

aby zformalizovali tyto pokusy (např. získáním rozhodnutí o nepřijetí). Školy mají MHMP dát 

tabulku s dětmi, které nepřijali + co jim nabídli a proč to vyšlo/nevyšlo. V případě že nebude 

pro dítě nikde žádné místo, řeší to MHMP odbor školství, potažmo Ministerstvo školství.  

 

Klára Hyláková, Fakulta sociálních věd, UK  

- Představení “Expertní skupiny pro Ukrajinu” 

- Jde o interdisciplinární policy group, kterou tvoří odborníci a akademici z různých oborů FSV 

UK. Ti nabízí odborné a výzkumně podložené příspěvky do probíhajících debat ve společnosti 

ve formě odborných článků (tzv. policy briefů). 

https://www.pomahejukrajine.cz/
https://coda.io/d/_dzasdxTf153/Lex-Ukrajina-II_suvc8
https://coda.io/d/_dzasdxTf153/Lex-Ukrajina-II_suvc8#_lufVQ
https://coda.io/d/_dzasdxTf153/Socialni-zabezpeceni_suC4p#_lub_P
https://coda.io/d/_dzasdxTf153/Lex-Ukrajina-II_suvc8#_luPo6
https://coda.io/d/_dzasdxTf153/Zdravi-a-psychika_suNXl
https://fsv.cuni.cz/expertni-skupina-pro-ukrajinu
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- Témata jednotlivých policy briefů pokrývají širokou škálu odbornosti FSV UK (ekonomie, 

sociologie, mezinárodní vztahy, politologie, teritoriální studia, moderní dějiny, média). 

Lucie Bultová, Mezinárodní organizace pro migraci, IOM  

- Prezentace: “DTM - Mezinárodní nástroj pro sběr a vyhodnocení dat o vysídlené populaci”  

- IOM je mezivládní organizace zabývající se různými aspekty migrace, např. asistované 

dobrovolné návraty a reintegrace, pracovní migrace, prevence a potírání obchodu s lidmi, 

integrace cizinců v ČR. 

 

Anca Covrigová, ICP 

- Prezentace: “Podpořené projekty na podporu uprchlíků z Ukrajiny” 

 

Dinara Akhmetová,  Amiga 

- Prezentace projektu Dumka  (viz. leták) - společný projekt organizací Fokus Praha, Green 

Doors, Amiga a Zdravotnický metropolitní servis 

- Dumka je projekt, který vzniká jako odpověď na jasnou poptávku po psychosociální podpoře 

pro uprchlíky a osoby jim pomáhajícím po vypuknutí války na Ukrajině v únoru 2022.  Cílem je 

pomoci zmírnit dopady z traumatického odchodu z rodné země a z neustálé nejistoty, kterou 

uprchlíci zažívají, dokud válka neskončí. Směřujeme k lepší adaptaci v nové zemi. 

 

 

Terézia Holcová, Tichý svět 

- Prezentace “Tichý svět – sociální služby pro osoby se sluchovým postižením” 

 

 

Viktoriya Matorina, Skautský institut 

- Prezentace: “Kontaktní informační centrum HMP” 

 

Dotazy:  

- Seznam volných míst ve školách čerpají z webu https://mistoveskole.cz/cs 

- Seznam adaptačních skupin je na stránkách Pomáhej Ukrajině, největší je na Chodově, kde 

mají dostatek kapacit, a naopak děti shánějí 

- Informace z centra mohou získat jak klienti, tak organizace. Není zde však telefonní linka, takže 

je třeba řešit věci osobně nebo přes email 

 

Kubátová, Národní program HIV v ČR ze strany SZÚ 

- Nabízí služby pro HIV pozitivní, včetně ukrajinských uprchlíků. Nabízí léčení hrazené ze 

zdravotního pojištění a testování HIV, žloutenky apod.  

- https://tadyted.com/ - informace ve více jazykových mutacích 

 

 

 

 

https://czechia.iom.int/cs
https://www.dumka.cz/
https://tadyted.com/
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Informace z publika:  

 

- Kateřina Phamová, MHMP – je nově aktualizovaný seznam interkulturních pracovníků na 

webu www.metropolevsech.cz. Pokud by v nějaké organizaci byl IKP, který v seznamu není, 

napište na email k.phamova@gmail.com  

- Klára Boumová, Charita – informování o telefonní lince pro cizince, linka poskytuje tlumočení 

po telefonu a poskytuje informace o řešení životních situací a psychosociální podporu. Tlumočí 

se “ad hoc”, zatím není možné se objednat. Limit je max 2 hod tlumočení.  

- Oleksandra Saška, Mriya UA – Centrum pomoci na Václavském náměstí – hledají organizaci, 

kam se mohou obrátit klienti, kteří “propadají sítem” - nevezmou je na KACPU, ÚP nebo v 

některých NNO. Odpověď: Jakákoliv NNO s registrovanou sociální službou - např. Integrační 

centrum Praha nebo organizace z Konsorcia NNO.  

- Marek Lisý, UNHCR – Mají možnost financovat menší projekty ukrajinských spolků/organizací. 

Mohou se obrátit do konce měsíce – finance jsou k dispozici na projekty do konce roku, v 

příštím roce bude další výzva. Víc informaci na  czepr@unhcr.org nebo +420 608 148 523. 

- Slovo 21 nabízí Informační setkání pro uprchlíky z Ukrajiny - pokud byste měli zájem uspořádat 

Informační setkání u vás ve městě/organizaci/ubytovacím zařízení, obraťte se na Slovo 21 na 

email ukrajina@vitejtevcr.cz. 

-  

 

http://www.metropolevsech.cz/
mailto:czepr@unhcr.org
https://www.slovo21.cz/news/poradame-informacni-setkani-pro-uprchliky-z-ukrajiny-copy
mailto:ukrajina@vitejtevcr.cz

