
Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2018 
 
Hlavní město Praha se stalo dlouhodobým domovem pro velký počet cizinců z různých částí světa. 
Praha 14 není v tomto ohledu výjimkou a dle údajů zveřejněných MV1 bylo k 1.1.2017 na území MČ 
Praha 14 celkem 6679 cizinců, kteří tak tvořili cca 14,3% obyvatel MČ. Mezi cizinci ze třetích zemí žijícími 
na městské části převažují lidé z Ukrajiny, Vietnamu, Ruské federace a Čínské lidové republiky. 
Většina cizinců, kteří se zde zdržují, je v produktivním věku.  
 
Především vzhledem k vysokému počtu cizinců Městská část Praha 14 již od roku 2009 realizuje v rámci 
projektu obce na podporu integrace cizinců (dříve tzv. emergentní projekt) komplexní integrační opatření 

ve spolupráci se základními školami a partnery z neziskového sektoru (NNO). Projekt pod názvem 
„Integrace cizinců na MČ Praha 14“ probíhá za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR. 
 
 
Cíle projektu: 
 
Obecným cílem celého projektu je zkvalitnění soužití mezi cizinci a většinovou společností a jejich 
podpora při integraci do společnosti v souladu s jejich zjištěnými potřebami.  
K dosažení tohoto cíle byly vytyčeny tyto dílčí cíle: 
1) podpora výuky českého jazyka a českých reálií na základních školách zřízených MČ Praha 14, v 
mateřských školách a NNO; 
2) podpora multikulturní výchovy a aktivit za účelem zlepšování vzájemných vztahů cizinců a 

majoritní společnosti; 
3) nabídka vhodného trávení volného času; 
4) podpora informovanosti a soběstačnosti cizinců při fungování v české společnosti; 
 
Cílová skupina projektu 
 
Aktivity projektu jsou zaměřeny na občany třetích zemí legálně pobývající na území ČR. Některé aktivity 
jsou zaměřeny na všechny obyvatele Prahy. 
 
Doba realizace projektu 
 

Aktivity projektu budou probíhat v období od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
 
Seznam aktivit projektu v roce 2018 
 
1. Zvyšování kompetencí pedagogů ZŠ a MŠ 
 
Tato aktivita je zaměřena na prohloubení znalostí v oblasti metodiky práce s dětmi s odlišným 
mateřským jazykem v mateřských a základních školách zřízených MČ Praha 14.  
Proškolení budou pedagogové MŠ a ZŠ na 2 seminářích. 
 
Na základě seminářů získají účastníci předpoklady k práci s jazykově rozmanitou skupinou a k 
poskytování účelné podpory dětem s odlišným mateřským jazykem. Kurz poskytne účastníkům úvod do 

problematiky a možnost k načerpání inspirace pro další činnost v oblasti podpory integrace dětí 
s odlišným mateřským jazykem. 
 
2. Kreativní workshopy 
Od srpna do prosince proběhne v Atelieru Raduha, Bobkova 777/2 celkem 6 workshopů, na nichž si 
můžete vyzkoušet například plstění, dekorační techniky, atp. První workshop se uskuteční 1. září od 
11:00 do 15:00. 
Pro více informací o kreativních workshopech se můžete obrátit na e-mail: youthincluded@gmail.com; 
tel: 734 490 825 
 
3. Integrační aktivity ZŠ 

a. ZŠ Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 
b. ZŠ Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964 
c. ZŠ Praha 9 – Černý Most, Bratří Venclíků 1140 
d. ZŠ Praha 9 – Černý Most, Generála Janouška 1006 
e. ZŠ Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700 

 
4. Integrační aktivity MŠ 

a. MŠ Korálek, Bobkova 766 
b. MŠ Obláček, Šebelova 874 
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c. MŠ Vybíralova 968 
d. MŠ Paculova 1115 

 
5. Integrační centrum Praha – pobočka Praha 14, projekt „Praha 14 pro všechny“ 

a. Kurzy sociokulturní orientace (SKO) 
V tomto roce proběhnou čtyři na sebe volně navazující semináře. 
Podle zájmu účastníků budou semináře tlumočeny do jednoho cizího jazyka. Termíny a místa 
konání budou upřesněny. 

 SKO 1 – Pobyt na území ČR 
 SKO 2 - Daně a daňové přiznání 
 SKO 3 – České státní občanství 
 SKO 4 – Práce cizinců v ČR 

 
b. Kurzy českého jazyka pro dospělé migranty (úroveň A0) 

Intenzivní 100 hodinový kurz českého jazyka pro cizince bude probíhat v KC 
Kardašovská, a to dvakrát týdně, v pondělí a ve středu od 19:00 do 21:30. První 
lekce se uskuteční v po 27.8. a kurz bude zakončen ve středu 12.12. 
 

Případní zájemci o informace nebo registraci na aktivity se mohou obracet na e-mail: 
praha14@icpraha.com ; tel: 775 553 188. 

 
6. Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) – Odborné sociální poradenství v terénu v Praze 14 

a. Terénní sociální práce – od ledna do prosince 2018 vyráží každý týden do ulic MČ Praha 14 
sociální pracovník OPU a interkulturní pracovník (Vietnamský jazyk). Pracovníci vyhledávají 

a kontaktují cílovou skupinu a nabízejí jim svou odbornou pomoc, včetně nabídky doprovodu 
na úřady nebo k lékaři.  

Pro více informací se můžete obrátit na tel: +420 720 418 723, nebo e-mail  adela.simakova@opu.cz. 

 
 
7. Farní charita Praha 14 

a. Výuka českého jazyka pro cizince – probíhají od února do června a od září do prosince 2018 
na adrese Maňákova 754, Praha 9. 

Pro více informací o projektu Farní charity Praha 14 se můžete obrátit na e-mail: 
fch@praha14.charita.cz, tel: 739 203 254, web: http://praha14.charita.cz/   

 
Kontakty: 
Ekaterina Kokkalou, koordinátorka projektu, Tel: 734 490 825,  
e-mail: ekaterina.kokkalou@praha14.cz 

   

Projekt „Podpora integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2018“ je realizován za 

podpory MV ČR a m. č. Praha 14 
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