
Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření I. – „Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce“

Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

4001

Agency for Migration 

and Adaptation AMIGA, 

z.s.

22852221

Dobrovolníci s přízvukem – pomáháme seniorům a tvoříme společně - Cílem projektu je zvýšit jazykové i 

sociální kompetence migrantů. Dalším cílem projektu je zvýšit jazykové i sociální kompetence migrantů 

skrze dobrovolnickou službu a zapojit migranty a majoritu do procesu společné tvorby komunity a do 

budování občanské společnosti. Mezi výstupy projektu patří výstava uměleckých díl migrantů a českých 

seniorů, multikulturní a multigenerační human library event a záznamy z dobrovolnických a komunitních 

akcí, přednášek a supervizí, aktivity v rámci celoroční činnosti spolku. Přínosem projektu je zlepšování a 

prohlubování vztahu mezi migranty a většinovou společností, především seniory, dále zvyšování 

jazykových kompetencí migrantů, vytváření sociálních vazeb, zapojování do budování občanské 

společnosti. Cílové skupiny projektu: migranti trvalé nebo dlouhodobě žijící na území hl. m. Prahy, seniory 

a jiné potřebné z řad majority, kteří využívají služeb našich dobrovolníků. Náklady na kancelářské potřeby, 

výtvarné potřeby, etnocatering + nákup surovin pro tradiční kuchyni, dezinfekční a úklidové prostředky, 

osvětlení a vybavení komunitního prostoru, tiskové a kopírovací služby, internet, doménu, předplatné 

ZOOM, nájem a provoz prostoru, koordinátora osvěty - moderaci a vedení webu, supervizora, účetní, 

lektorováni divadelních workshopů, úklid kanceláře a komunitního prostoru, koordinátora projektu a 

dobrovolníků, lektory - přednášky pro dobrovolníky k tématům.

263 308 Kč 164 408 Kč 90 000 Kč

4002
ALLIANCE-BENIN EN 

REPUBLIQUE TCHEQUE
22856561

Prezentace beninské a africké kultury v hl. m. Praze - Cílem projektu je přiblížit a pochopit kulturu a tradice 

Afriky české veřejnosti s ohledem na rostoucí zájem o Africký kontinent, a počet multikulturálních vztahů a 

rodin v České republice. V rámci akcí projektu (Jak chutná Benin / Dny Beninu, Jak si hrají děti v Africe - 

den dětí, Vánoční posezení pro rodiny) se uskuteční následující aktivity: výstava předmětů řemeslné 

tvorby, ochutnávka jídel, workshopy, taneční a hudební vystoupení. Aktivity budou zaměřeny na českou a 

zahraniční veřejnost žijící na území hl. m. Prahy a v okolí, a dále pak na celou komunitu Afriky žijící na 

území hl. m. Prahy – děti a mládež, senioři a dospělí. Náklady na etnocatering + nákup surovin pro tradiční 

kuchyni, výtvarné potřeby, pronájem prostor, personální zajištění, technické zajištění, propagaci, 

ubytování účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, drobný věcný dar v 

rámci aktivit pro děti a mládež, výstavu předmětů umělecké tvorby. 

804 000 Kč 618 000 Kč 40 000 Kč

4003
Centrum pro integraci 

cizinců, o.p.s.
26631997

Mluvíš česky? II. - Jedná se komplex vzdělávacích aktivit v oblasti češtiny jako druhého jazyka pro děti s 

odlišným mateřským jazykem, a to jak pro děti předškolního věku, tak pro děti navštěvující základní školu, 

ale i mládež navštěvující střední školu či v přípravě na střední školu. Cílem projektu je přispět k integraci 

dětí a mládeže s OMJ do českého vzdělávacího systému. V rámci projektu se uskuteční následující aktivity: 

průběžné kurzy ČJ pro děti s OMJ navštěvující českou MŠ; průběžné kurzy ČJ pro děti s OMJ navštěvující 

českou ZŠ; průběžné kurzy ČJ pro mládež ve věku SŠ; letní intenzivní kurzy ČJ pro děti s OMJ předškolního 

věku; letní intenzivní kurzy ČJ pro děti s OMJ školního věku; dětský klub pro nejmenší děti s OMJ; 

doučování dětí s OMJ ve školních předmětech českými dobrovolníky. Náklady na kancelářské potřeby, 

pronájem prostor, grafickou úpravu a tisk, personální zajištění - mzda - nesmí celkový součet těchto 

mzdových položek překročit 35% z celkové výše poskytnuté dotace a výše mzdové položky na pracovníka 

by neměla přesáhnout odměnu obvyklou pro uvedený obsah práce, DPP nebo faktura, ostatní služby – IT, 

správa webu a sítě, zpracování mezd a účetnictví. 

359 208 Kč 283 560 Kč 150 000 Kč

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 230 ze dne 14. 2. 2022



Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření I. – „Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce“

Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

4004
Centrum pro integraci 

cizinců, o.p.s.
26631997

Mluvíte česky? II. - Jedná se komplex vzdělávacích aktivit pro dospělé cizince – kurzy češtiny jako cizího 

jazyka, videokurz češtiny, semináře sociokulturní orientace, semináře k pracovnímu uplatnění a otevřený 

klub Babylon podporující setkávání a komunikaci cizinců s veřejností, s českou majoritou. Cílem projektu je 

posílení začlenění cizinců do většinové společnosti výukou českého jazyka a českých reálií, rozvojem 

komunikačních schopností vedoucímu k lepšímu porozumění a bezkonfliktnímu soužití s ostatními 

obyvateli Prahy a usnadnění orientace v právním, hodnotovém a kulturním systému ČR. Projektové 

aktivity jsou primárně určeny dospělým cizincům žijícím na území hl. m. Prahy. Dílčí cílovou skupinou jsou 

nezaměstnaní cizinci. Náklady na pronájem prostor, grafickou úprava a tisk, personální zajištění - mzda - 

nesmí celkový součet mzdových položek překročit 35% z celkové výše poskytnuté dotace a výše mzdové 

položky na pracovníka by neměla přesáhnout odměnu obvyklou pro uvedený obsah práce, DPP nebo 

fakturace, ostatní služby – IT, správa webu a sítě, zpracování mezd a účetnictví. 

342 688 Kč 270 480 Kč 160 000 Kč

4005
Česko-chorvatská 

společnost, z.s. 
60435330

Ženský klub - Cílem projektu je pomoc se začleněním do majoritní společnosti, navazování kontaktů, 

přiblížení české veřejnosti; pomoc s komunikaci s úřady (Cizinecká policie apod.). V poslední době došlo k 

zvyšování počtu chorvatských občanů již se rozhodli trvalé či na čas usadit v Praze. S tím souvisí i zvýšená 

potřeba pomoci chorvatským ženám, které dost často zůstávají mimo pracovní proces a mají veliké obtíže 

začlenit se do majoritní společnosti a jejích lepší orientace v českém prostředí. V rámci projektu se 

uskuteční workshopy/semináře/přednášky s orientací na začlenění do majoritní společnosti. Projekt je 

zaměřen na chorvatské ženy žijící na území hl. m. Prahy. Náklady na kancelářské potřeby, pronájem 

prostor, personální zajištění - lektorské vedení, propagaci. 

44 800 Kč 25 500 Kč 15 000 Kč

4006
Dignity Restoring Hope 

z.s.
06936351

Komunitní centrum Dignity - Cílem celoročního projektu je podpora integrace držitelů mezinárodní 

ochrany do české společnosti a podpora žadatelů o mezinárodní ochranu v době azylového řízení a pobytu 

na území ČR. Během setkávání v komunitním centru Dignity realizuje aktivity zaměřené na zvyšování 

potenciálu klientů při jejich začlenění do majoritní společnosti. Klíčovými aktivitami jsou: společná 

setkávání v komunitním centru Dignity migrantů se zástupci majority, multikulturní školení a programy 

sloužící k sociální adaptaci, integraci a osobnímu rozvoji v novém prostředí a kultuře, konzultační sociálně-

právní služby, workshopy zaměřené na pomoc při zapojení na trh práce (vyhledávání pracovního místa, 

tvorba životopisů, příprava na pracovní pohovor atd.), jazykové kurzy (ČJ, AJ), volnočasové aktivity 

zejména jóga, knihovna vč. předčítání dětem, kurzy vaření, výlety, sportovní aktivity apod, Youth Club – 

specifické aktivity zaměřené na integraci mladých migrantů, setkávání maminek s malými dětmi, tedy 

aktivity zaměřené na integraci matek-migrantek na rodičovské dovolené, i dalších rodičů-migrantů a jejich 

dětí, podpora orientace ve společnosti a integrace, doučování dětí a pomoc s domácími úkoly, realizace 

komunitní a terénní práce, praktická podpora integrace formou pomoci a poradenství při hledání bydlení, 

registrace dětí ve školách, registrace u lékařů, registrace na SSP, pomoc s hledáním zaměstnání, 

doporučení relevantních rekvalifikačních kurzů, pomoc s výdaji za přepravu MHD apod., Free shop - sběr a 

bezplatná distribuce materiální pomoci migrantům v nouzi,  pořádání přednášek, seminářů, výstav, 

networking. Projekt je zaměřen na migranty, především držitele mezinárodní ochrany a žadatele o 

mezinárodní ochranu a jejich rodiny. Náklady na pronájem prostor, poplatky, roční inkaso 

562 000 Kč 376 000 Kč 70 000 Kč
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Opatření I. – „Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce“

Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

4007 Humanitas Afrika, o.p.s. 70831220

UBUNTU NEZNÁ HRANIC - Projekt sestává ze dvou provázaných aktivit, jimiž budou zviditelněny aktivity 

integrace cizinců co nejvíce dostupnou a atraktivní formou - formou storytellingových příběhů 

publikovaných na sociální síti a prostřednictvím soutěže studentských videí. Klíčovými aktivitami projektu 

je zpracování video-příběhů afrických migrantů ukazujících příklady úspěšné integrace lidí afrického 

původu v české společnosti, přičemž k těmto videím bude zpracován i doprovodný výukový materiál. Další 

klíčovou aktivitou je soutěž žákovských videí jako projektů na téma integrace cizinců a možností jejího 

zlepšení na základních či středních školách, přičemž pro vítězný kolektiv bude zorganizován program 

“Africké odpoledne” představující různé kulturní aspekty spojené s Afrikou. Cílem projektu je ukázat 

příklady úspěšné integrace obyvatel afrického původu, seznámit majoritní společnost a veřejnost se 

životem afrických migrantů v Praze, s jejich kulturním a filozofickým pohledem na soužití různých komunit 

v Praze. Cílem je i zviditelnit aktivity integrace cizinců co nejvíce dostupnou a atraktivní formou - formou 

příběhů publikovaných na sociální síti. Konečným cílem je napomoci integraci cizinců v ČR a odstraňovat 

tak důvody nepochopení a vzniku xenofobie, přispívat k vzájemnému respektu a kulturní a náboženské 

toleranci bez xenofobních postojů, prostřednictvím prezentace příběhů migrantů a skutečných informací o 

migraci vedoucích k porozumění a demystifikaci stereotypů zakořeněných v české společnosti. Hlavní 

cílová skupina: žáci škol a školských zařízení nacházejících se na území hlavního města Prahy (včetně žáků s 

OMJ), pedagogové škol a školských zařízení nacházejících se na území hlavního města Prahy; vedlejší cílová 

skupina: široká veřejnost. Náklady na personální zajištění, pronájem prostor, poštovné, telekomunikační 

služby, internet, kancelářské potřeby, výtvarné potřeby a materiál, etnocatering + nákup surovin pro 

tradiční kuchyni, odborné konzultace, vedení účetnictví, honorář.

82 000 Kč 64 900 Kč 27 000 Kč

4009 Charita Česká republika 70100969

Zastavte se - Cílem projektu je představit české veřejnosti příběhy cizinců žijících v ČR a některé aspekty 

života Vietnamců v ČR prostřednictvím uměleckého díla - výstav fotografií Jindřicha Štreita doplněných 

diskuzemi a infomateriály o migraci a integraci cizinců. Tedy zvýšení informovanosti majority o cizincích a 

podpora vzájemného setkávání a mezikulturního dialogu. Obsahem projektu je realizace výstav 

velkoformátových fotografií Jindřicha Štreita zobrazujících cizince žijící v České republice. Dále doprovodný 

program ve formě besed s cizinci a o cizincích a informační materiály se základními fakty o migraci a 

integraci. Projekt je zaměřen na širokou českou veřejnost. Primárně na majoritu, sekundárně na 

příslušníky migrantských komunit, zejména na vietnamskou diasporu. Náklady na etnocatering + nákup 

surovin pro tradiční kuchyni, materiál, personální zajištění - DPP, mzda - celkový součet mzdových položek 

nesmí překročit 35% z celkové výše poskytnuté dotace a výše mzdové položky na pracovníka by neměla 

přesáhnout odměnu obvyklou pro uvedený obsah práce, telekomunikační služby - účetně evidované, 

ověřitelné a podložené originálními dokumenty, propagaci, technické zajištění, provozní služby a energie.

590 600 Kč 133 200 Kč 100 000 Kč
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Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

4010 In IUSTITIA, o.p.s. 26569655

Bezpečně v novém domově Praze 2022 - Hlavním cílem projektu je prostřednictvím realizovaných aktivit 

posílit integrační potenciál hlavní cílové skupiny a předcházet sociální exkluzi a izolaci a dále snižovat pocit 

ohrožení a předcházet případné radikalizaci v důsledku předsudečných útoků. Dílčím cílem zaměřeným na 

hlavní cílovou skupinu je i nadále zvyšovat informovanost a právní povědomí cizinců a cizinek žijících na 

území Prahy, kteří jsou ohroženi předsudečným násilím. Dalším cílem projektu je také posílit kompetence 

pracovníků a pracovnic ambasád pracujících s cizinci a cizinkami ohroženými předsudečným násilím. 

Hlavní aktivitou projektu je práce v terénu s cizinci a cizinkami žijícími na území hlavního města Prahy, jež 

jsou ohroženi předsudečným násilím. Terénní práce bude probíhat za účasti komunitních pracovníků z řad 

cizinců. Během projektu budou cizinci a cizinky v rámci terénní práce dále informováni a vzděláváni, 

vzdělávání bude probíhat také v rámci jednorázového vzdělávání. Jednorázové vzdělávání bude připraveno 

také pro pracovníky ambasád. Hlavní cílovou skupinou jsou cizinci a cizinky žijící na území hl. m. Prahy, 

kteří jsou ohroženi předsudečným násilím. Sekundární cílovou skupinou budou pracovníci/ce ambasád. 

Náklady na kancelářské potřeby, personální zajištění, poštovné, internet, pronájem prostor, grafickou 

úprava a tisk, překlady, ostatní materiál - odborná literatura a OOP, nájemné a služby s nájmem spojené, 

energie - elektřina a plyn, údržbu a opravy IT a zabezpečení, IT služby, vedení účetnictví a mezd. 

224 000 Kč 139 000 Kč 60 000 Kč

4011 InBáze, z. s. 26548216

Multikulturní vzdělávací programy a Interkulturní festival RefuFest pro školy 2022 - Hlavním cílem projektu 

je vzdělávání dětí, žáků a pedagogů v oblasti multikulturní výchovy, seznamování s problematikou migrace 

a integrace cizinců a podpora vzájemného porozumění, přátelského soužití a prevence xenofobního 

jednání. V rámci projektu se uskuteční: tvorba audionahrávek, vzdělávací programy pro děti z MŠ, žáky 1. 

a 2. stupně ZŠ a SŠ, interkulturní festival RefuFest. Projekt cílí na žáky MŠ, žáky 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ 

včetně žáků s OMJ, pedagogické pracovníky škol nacházejících se na území hlavního města Prahy, rodiče 

zapojených dětí širokou veřejnost. Náklady na personální zajištění- mzdy, materiál, personální zajištění - 

dohody o provedení práce / fakturace, pronájem WC, pronájem prostor na festival vč. zázemí, zajištění 

osvětlení a ozvučení, pronájem stanů, lavic a stolů, pronájem studia, honorář pro zvukaře, zaúčtování 

projektu. 

930 588 Kč 300 000 Kč 160 000 Kč
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projektu
Žadatel IČO Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

4012 InBáze, z. s. 26548216

Podpora komunitní a interkulturní práce na území hl. m. Prahy - Předkládaný projekt obsahuje 4 klíčové 

aktivity (KA), které doplňují a rozšiřují stávající činnost žadatele v oblasti komunitní a interkulturní práce.  

Obsahem KA jsou pravidelná komunitní a networkingové setkání, besedy s interkulturními pracovníky a 

jednodenní konference, která proběhne v závěru projektu a bude vztahovat k výzvám a perspektivám 

interkulturní práci. Předkládaný projekt sleduje několik hlavních cílů: 1. Podpořit integrační aktivity 

založené na vlastní iniciativě a aktivitě cílové skupiny cizinců. 2. Usnadnit kontakt cizinců (ev. osob s 

migrační zkušeností) a občanů ČR a umožnit jim vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení zkušeností a 

odbourávání předsudků. Důraz je kladen na aktivní zapojení cílové skupiny (CS) jak v rámci aktivit 

komunitního centra InBáze, z. s. tak i na participaci CS na zlepšení života na území hl. m. Prahy. 3. Podpořit 

a šířit povědomí o profesi interkulturní práce a o činnosti interkulturních pracovníků působících na území 

hl. m. Prahy (ať už v rámci NNO, samosprávy či ve školských a vzdělávacích zařízeních) a poukázat na 

přínosy této profese pro cizince a českou veřejnost. Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na dva okruhy 

CS. První z nich tvoří cizinci a osoby s migrační zkušeností (např. osoby, které po imigraci do ČR získaly 

státní občanství České republiky, vč. tzv. 2 a 3 generace cizinců). Druhou pak tvoří česká veřejnost. V rámci 

druhé zmíněné CS je snahou aktivit projektu oslovit jak zástupce odborné veřejnosti (např. pracovníky 

veřejných institucí – úřady, samospráva, školy ale i akademická obec) tak i laickou veřejnost. Náklady na 

propagaci, pronájem prostor, personální zajištění - dohody o provedení práce / fakturace, zajištění 

livestreamu. 

410 631 Kč 200 000 Kč 70 000 Kč

4013 InBáze, z. s. 26548216

Poznávej svůj nový domov - aktivity pro děti a mládež - Projekt se primárně zaměřuje na volnočasové 

aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem, účastnit se však mohou děti z majoritní společnosti. V 

případě zájmu se mohou aktivit účastnit také rodiče. Stejně důležitou součást projektu tvoří aktivita 

doučování, která se bude zaměřovat na rozvoj českého jazyka a bude bezplatná. Volnočasové aktivity 

budou pro klienty projektu také zdarma a budou obsahovat pravidelné interkulturní kluby a výtvarné 

ateliéry, jednorázové akce, víkendové pobyty a letní tábor. Hlavním cílem projektu je podpora integrace 

dětí s OMJ (s odlišným mateřským jazykem). Tohoto cíle by mělo být dosaženo skrze realizaci široké škály 

volnočasových aktivit a doučování. Projekt je zaměřen primárně na děti s odlišným mateřským jazykem 

(OMJ) ve věku 5-18 let, kteří pobývají na území hl. města Prahy, či zde navštěvují vzdělávací instituce. 

Jedná se převážně o MŠ, ZŠ, SŠ, či jazykové školy. Další cílovou skupinou je majoritní společnost. Náklady 

na personální zajištění - mzdy, DPP/fakturace, odměna, materiál, telekomunikační služby - účetně 

evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, cestovné na víkendové pobyty a tábor, 

vstupné.

867 601 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč



Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření I. – „Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce“

Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

4014 Inclusio o.p.s. 01786539

Klub Imagion 2022 - Cílem projektu Klub Imagion 2022 je poskytovat nabídku pravidelných volnočasových 

aktivit dětí a žáků cizinců v Klubu Imagion pro děti v přípravné třídě a žáky 1. – 9. třídy ZŠ v heterogenní 

skupině (ZŠ a MŠ Praha Smíchov - Grafická) a podpořit integraci dětí (a mládeže) do hlavního vzdělávacího 

proudu a zapojení jejich rodičů/ zákonných zástupců do spolupráce na školním úspěchu. Obsahem 

projektu Klub Imagion 2022 je zajištění pravidelných následujících aktivit pro žáky a jejich rodiče: a) 

Nabídka volnočasových aktivit, divadlo pro žáky, interaktivní kino, závěsné kuželky, umělecká galerie a 

výstavní místo, fotografický ateliér, filmový ateliér, prostor pro módní přehlídky, oratorium/ řečniště, 

loutkové divadlo/ maňáskové divadlo; b) Příprava na vyučování (min. 20 zapojených žáků); c) Kavárna 

rodičů, d) Společné aktivity, e) Letní provoz (min. 6 společných akcí se vzdělávacími prvky během letních 

prázdnin), f) Řízení a evaluace během celého projektu. Náklady na výtvarné potřeby, kancelářské potřeby, 

přepravu účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, telekomunikační 

služby - účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, pronájem prostor, personální 

zajištění, grafickou úpravu a tisk, hygienické prostředky, vstupné, účetní a personální služby.  

519 600 Kč 400 300 Kč 80 000 Kč

4015 "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Asie vzdálená a blízká - Cílem festivalu je zvýšit povědomí majoritní společnosti o vietnamské a asijské 

kultuře a zároveň aktivně zapojit českou společnost do vzájemného bližšího poznání. Cíl bude dosažen 

kulturními vystoupeními (tance, zpěvy), workshopy (asijské hry, kaligrafie, malba, asijské bojové umění), v 

dětském koutku si děti vyzkouší tradiční asijské hry a soutěže, malování, gastrostánky s tradiční asijskou 

kuchyní a produkty. Projekt je zaměřen na všechny věkové kategorie, na majoritu, minority, všechny druhy 

vzdělání a profese, děti, mládež, seniory. Náklady na materiál, technické zajištění, propagaci, grafickou 

úprava a tisk, personální zajištění - mzdy, honoráře účinkujících.  

530 000 Kč 160 000 Kč 40 000 Kč

4016 "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Tady jsem doma - Cílem projektu je realizace výuky českého jazyka v tematických blocích pro úplné 

začátečníky zaměřených především na běžné oblasti života, jako je například zdravotnictví, školství nebo 

podnikání. Důležitým prvkem je samotný způsob výuky „škola hrou“, který je Vietnamcům, vzhledem k 

jejich kulturním zvyklostem bližší, a výuka je tím více efektivní. Druhým neméně důležitým cílem 

workshopů je osvětová činnost, kterou jednotlivé tematické bloky naplňují. Dalším cílem je příprava 

účastníků kurzů ke zkouškám českého jazyka A2. Cílem dětské skupiny je zvýšit znalost českého jazyka a 

správnou mluvu. Projekt je hlavně zaměřen na zvýšení jazykové znalosti českého jazyka, součástí je ale 

taky seznámení s českou kulturou a tradicemi, normami, pravidly. Cílovou skupinou jsou Vietnamci žijící 

nebo pracující na území hlavního města Praha, kteří se potřebují rychle a efektivně naučit česky, nebo se 

připravit na zkoušku z českého jazyka. Věkově lze tyto Vietnamce zařadit do kategorie 10 a více let (žáci ZŠ, 

studenti, nově příchozí Vietnamci, Vietnamci první generace, senioři). Náklady na materiál, pronájem 

prostor, personální zajištění DPP, mzda, poštovné, internet.  

429 500 Kč 131 500 Kč 90 000 Kč



Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření I. – „Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce“

Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

4017 "INFO-DRÁČEK, z.s." 22837558

Veselý týden s Dráčkem - Cílem projektu je posílit základní dovednosti předškolních dětí a dětí prvního 

stupně ZŠ ve věku 3 – 12 let. Do projektu jsou zapojené české a vietnamské lektorky, studenti, vietnamské 

a české maminky. Pilotní projekt pobytového tábora je pro české a vietnamské děti ve věku 6 - 13 let s 

cílem odbourat nedůvěru vietnamských rodičů pouštět svoje děti mimo jejich domov a blízkosti rodiny. 

Obsahem projektu jsou příměstské tábory, v každém turnusu je celodenní výlet a divadelní představení. 

Cílovou skupinou pro příměstské tábory jsou české a vietnamské děti ve věku 3 - 12 let, cílovou skupinou 

pro pobytový tábor Moninec jsou vietnamské a české děti ve věku 6 - 13 let. Dále je projekt zaměřen na 

majoritní společnost, vietnamskou menšinu, žáky, studenty středních a vysokých škol, vietnamské a české 

rodiče. Náklady na materiál, grafickou úpravu a tisk, personální zajištění - mzda, pronájem prostor, 

poštovné, telekomunikační služby - účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

internet, dopravu - výlety, dopravu Praha-Moninec-Praha, výlety, stravné a pitný režim, ubytování a 

stravné Moninec, honorář. 

600 680 Kč 314 180 Kč 70 000 Kč

4018
Integrační centrum 

Praha o.p.s.
24228320

Praha informuje - Projekt s názvem „Praha informuje“ se zabývá vytvořením a následnou diseminací 

informačních videí za účelem podpory integrace cizinců žijících na území hlavního města Prahy. Videa 

vytvořená v tomto projektu budou sloužit ke komunikaci témat a situací, které jsme vyhodnotili jako 

nejčastější a nejpalčivější a zároveň budou sloužit, jako propagace městských institucí a tím přímo 

napomáhat k větší občanské, společenské a kulturní angažovanosti cizinců v Praze. Základním cílem 

projektu je podpora procesu integrace cizinců na území hlavního města Prahy. Klíčovou  aktivitou je 

vytvoření a diseminace informačních videí. Cílovou skupinou jsou cizinci žijící na území hlavního města 

Prahy a majoritní společnost. Náklady na personální zajištění, vytvoření informačních videí, odměnu, 

propagaci.

199 000 Kč 199 000 Kč 199 000 Kč

Projekt podpořen ve výši 100% bez 

nutnosti kofinancování.

4019

"Kazachstánské kulturní 

centrum v České 

Republice "Elim-aj" z.s.

27008193

Vzdělávací činnost a klubové setkání Kazachstánského kulturního centra v České Republice „Elim-aj”z.s . - 

Hlavním cílem projektu je rozšíření, upevnění přátelských vztahů mezí občany České republiky a Republiky 

Kazachstán na území hlavního města Prahy a napomáhat integraci občanů Republiky Kazachstán do 

společenského života České republiky. Součástí projektu je pořádání přednášek, seminářů, osvětových akcí 

s aktuální tematikou integrace cizinců, výstav, výtvarných soutěží, výletů, sportovních a kulturních akcí. 

Cílovou skupinou je majoritní společnost, minorita, studenti, děti, senioři. Náklady na kancelářské potřeby, 

etnocatering, pronájem prostor, personální zajištění, poštovné, telekomunikační služby, internet, přepravu 

účinkujících/vystupujících a materiálu nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, propagaci, výrobu 

a nákup kostýmů/krojů, technické zajištění, ubytování účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci 

akce na území hl. m. Prahy, materiál.  

115 000 Kč 78 000 Kč 30 000 Kč



Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření I. – „Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce“

Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

4020

"Kazachstánské kulturní 

centrum v České 

Republice "Elim-aj" z.s.

27008193

XVI. Dny kultury národů Kazachstánu v Praze. - Hlavním cílem projektu je rozšíření, upevnění přátelských 

vztahů mezí občany České republiky a Republiky Kazachstán na území hlavního města Prahy a napomáhat 

integraci občanů Republiky Kazachstán do společenského života České republiky. V rámci projektu se 

uskuteční přednášky, semináře, osvětové akce s aktuální tematikou, integrace cizinců, výstav, výtvarných 

soutěží, výletů, sportovních, kulturních akcí pro členy centra a hosty. Cílovou skupinou projektu jsou 

majoritní společnost, minorita, studenty, děti, senioři. Náklady kancelářské potřeby, etnocatering, 

pronájem prostor, personální zajištění, poštovné, telekomunikační služby - účetně evidované, ověřitelné a 

podložené originálními dokumenty, přepravu účinkujících/vystupujících a materiálu nezbytných k realizaci 

akce na území hl. m. Prahy, propagaci, výrobu a nákup kostýmů/krojů, technické zajištění, ubytování 

účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, materiál. 

119 000 Kč 82 000 Kč 25 000 Kč

4021

Konsorcium nevládních 

organizací pracujících s 

migranty v ČR, z.s.

26620553

Oslava dne migrantů - Hlavním přínosem projektu je rozbití negativních stereotypů spojovaných s 

přítomností cizinců v ČR a navázání kontaktů pro další spolupráci napříč migračním sektorem. Program se 

skládá z přehlídky tvořivosti zahraničních umělců žijících v Praze, konkrétně designmarketu, koncertů, 

výstavy a tanečně dramatických vystoupení a besed. V nabídce je též etnické občerstvení. Cílovou 

skupinou jsou cizinci a další osoby s migrační zkušeností, majoritní společnost, zaměstnanci NNO. Náklady 

na personální zajištění - DPP, pronájem prostor, etnocatering, grafickou úpravu a tisk, poštovné, 

telekomunikační služby - účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, internet, 

propagaci, účetní služby, kapelu. 

143 130 Kč 110 100 Kč 80 000 Kč

4022

Konsorcium nevládních 

organizací pracujících s 

migranty v ČR, z.s.

26620553

Podpora školám při práci s žáky s OMJ - Cílem projektu je podpořit pedagogické i nepedagogické 

pracovníky, kteří pracují s žáky s odlišným mateřským jazykem na pražských školách, tak, že bude vytvořen 

prostor pro sdílení dobré praxe na školách a shrnutí jejich dosavadní práce. Cíle projektu budou dosaženo 

uskutečněním pracovních skupin a vypracováním příkladů dobré praxe. Projekt je zaměřen primárně na 

pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, a to pražských základních i středních škol. Zapojeni budou i 

experti, kteří se s žáky s OMJ setkávají a snaží se je podpořit v jejich snaze školnímu učivu porozumět.  

Náklady na personální zajištění, pronájem prostor, telekomunikační služby - účetně evidované, ověřitelné 

a podložené  originálními dokumenty, internet, přípravu a rešerši podkladů, expertní vedení schůzek, 

zpracování výstupů z pracovních skupin, zpracování zjištění, pronájem prostor, administrativu projektu. 

181 000 Kč 124 600 Kč 60 000 Kč

4023 KULTURUS, z. s. 04108019

Škola kultivované mládeže - ŠKM - Cílem projektu je založit a pravidelně provozovat v Praze místo k 

setkávání a rychlejší adaptaci na život v České republice pro imigranty z Ruska, Ukrajiny, Běloruska a 

Kazachstánu, v první řadě pro mládež a studenty. Přednášky a promítání filmů s diskusemi budou 

věnovány historii, tradicím a současnému životu v České republice a v Praze. Cílovými skupinami jsou 

imigranti z Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu, v prvé řadě mládež a studenti, propagaci.  

145 000 Kč 110 000 Kč 40 000 Kč



Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření I. – „Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce“

Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

4024 Matertera, z.s. 07470941

Nejsem na to sama II. - Projekt se zaměřuje na tvorbu/finalizaci materiálů na podporu žen migrantek 

potýkajících se s problémem sociální izolace v průběhu integrace. Za podpory expertů z oboru psychologie 

a sociální/komunitní práce budou představeny  následující aktivity projektu: sebekoučovací deníček, 

inspirativní karty a  metodické materiály pro profesionály. Aktivity budou prezentovány na interaktivním 

workshopu/tréninku pro odborníky pracující s migrantkami. Projekt je zaměřený na dvě základní cílové 

skupiny. Jednou z nich jsou ženy migrantky, které se potýkají s problematikou sociální izolace a druhou 

jsou profesionálové, kteří jim pomáhají najít řešení jejich situace. Náklady na personální zajištění, 

grafickou úpravu a tisk, propagaci, pronájem prostor.

175 000 Kč 140 000 Kč 70 000 Kč

4025 Matertera, z.s. 07470941

Potenciál v nás: mapování, objevování a zvědomování potenciálu uvnitř komunit migrantů na území Prahy 

- Cílem projektu je zmapovat a vytvořit síť komunitních leaderů, kteří budou aktivně propojovat členy své 

komunity s existujícími službami či mezi sebou navzájem tak, aby vyšli vstříc jejich potřebám a zároveň je 

podpořili v jejich talentech. Projektovými aktivitami jsou komunitní mapování na principu ABCD, 

networkingová setkání komunitních leaderů a asociací, tvorba časové banky, storytellingová setkání, 

osobní start-up. Cílovou skupinu tvoří komunitní leadeři z řad migrantů a migrantek, aktivní migrantky a 

migranti, pracovníci organizací a asociace pracující s migranty. Náklady na personální zajištění, pronájem 

prostor, zoom.

175 000 Kč 98 700 Kč 50 000 Kč



Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření I. – „Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce“

Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

4027

META, o.p.s. - 

Společnost pro 

příležitosti mladých 

migrantů

26982633

Wellbeing žáků s OMJ a zdravé klima tříd - Tvorba, pilotáž a evaluace vzdělávacích aktivit a poradenství 

pro pedagogy, kteří vzdělávají a začleňují děti a žáky s OMJ a realizace workshopů pro žáky základních a 

středních škol. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na podporu pedagogů základních škol se zaměřením 

na aktivity posilující adaptaci nově příchozích dětí a žáků, práci s klimatem třídy a na rozvoj interkulturní 

senzitivity pedagogů. Obsahem projektu je vytvoření vzdělávacích programů v rámci, realizace seminářů v 

průběhu školního roku 2022, evaluace seminářů a jejich finalizace k další nabídce pedagogům, realizace 

workshopů, tvorba dodatečných materiálů pro pedagogy. Cílovou skupinou jsou jednak pedagogové 

základních škol a středních škol podpořených vzděláváním a/nebo metodickou podporou. Může se jednat 

o třídní učitele, metodiky prevence, ale i koordinátory inkluze, a další pedagogy či pracovníky škol, kteří 

mají na starosti podporu žáků s OMJ. Další cílovou skupinou jsou žáci s odlišným mateřským jazykem, a to 

sekundárně podporou pedagogů, kteří budou uplatňovat dovednosti ze vzdělávání, ale i přímo v rámci 

workshopů, jichž se budou účastnit. A poslední cílovou skupinou budou majoritní žáci druhých stupňů 

základních škol a žáci středních škol, kteří se budou účastnit workshopů, ale i ti, co budou sekundárně 

čerpat nové dovednosti, postoje a citlivost prostřednictvím působení pedagogů. Náklady na personální 

zajištění. 

255 570 Kč 204 440 Kč 100 000 Kč

4028 My.Aktivity o.p.s. 24191345

Rodina pro rodiny - Cílem projektu je přispět k odbourávání předsudků a negativních stereotypů 

prostřednictvím setkávání členů komunit ve volném čase a zapojením příslušníků menšin do aktivní 

přípravy těchto aktivit. Dalším cílem je zvýšit úroveň občanských, sociálních, ekonomických, jazykových a 

dalších kompetencí příslušníků menšin za účelem pozitivního ovlivnění jejich následné integrace do 

společnosti a posílení pozice na trhu práce u osob v ekonomicky aktivním věku. V rámci projektu se 

uskuteční následující aktivity: výchovně vzdělávací aktivity (výuka češtiny, jazykové příměstské tábory), 

volnočasové aktivity (sportovní akce, kroužky, adaptační skupina), komunitní aktivity (workshopy vaření, 

tematické workshopy pro rodiče s dětmi) dobrovolnické aktivity se zapojením cílové skupiny v návaznosti 

na předešlé aktivity. Projekt je zaměřen primárně na rodiny s předškolními dětmi s odlišným mateřským 

jazykem a sekundárně na jejich rodiče. Sekundární cílovou skupinou je široká veřejnost - majorita i 

migranti. Náklady na personální zajištění, pronájem prostor, etnocatering + nákup surovin pro tradiční 

kuchyni. 

939 780 Kč 700 000 Kč 30 000 Kč

4029 Nová škola, o.p.s. 25768867

Rozlety pro cizince 2022 - Cílem celoročního projektu je zlepšení školní úspěšnosti žáků ZŠ z řad cizinců 

žijících v hl. m. Praze a pomoc s postupnou a systematickou přípravou na jejich přechod na střední školu. V 

rámci projektu se uskuteční následující aktivity: pravidelné doučování, navazující volnočasové aktivity. 

Náklady na personální zajištění, grafickou úprava a tisk, výtvarné potřeby, vstupné, pojištění dobrovolníků, 

supervizi dobrovolníků.

194 850 Kč 155 550 Kč 140 000 Kč



Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření I. – „Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce“

Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

4030 Nová škola, o.p.s. 25768867

Společně v knihovně 2022 - Jedná se o komplexní projekt, obsahující vzdělávací aktivity, aktivity směřující 

k aktivnímu zapojení cizinců do dobrovolnických aktivit a aktivity směřující k zvýšení interkulturní 

otevřenosti Městské knihovny v Praze. Žákům ZŠ a SŠ z řad cizinců žijících v hl. m. Praze bude poskytnuta 

možnost využití nízkoprahové pomoci se školní přípravou. Bude rozvinut systém prostupného zapojení 

cizinců do dobrovolnických aktivit knihovny tak, aby umožňoval zapojení lidí s různým stupněm jazykové a 

kulturní integrace. Primární cílovou skupinou jsou žáci a studenti cizinci / OMJ a dobrovolníci z řad cizinců. 

Sekundární cílovou skupinu tvoří pracovníci knihovny, ostatní děti a dobrovolníci. Náklady na personální 

zajištění, kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikační služby, internet, pronájem prostor, výtvarné 

potřeby, grafickou úpravu a tisk, pojištění dobrovolníků, překlady, supervizi dobrovolníků. 

282 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

4031
Organizace pro pomoc 

uprchlíkům, z.s.
45768676

Komunitní centrum pro rozvoj cizinců V. - Cílem projektu je zlepšování znalosti českého jazyka, a 

zlepšování sociokulturních dovedností, což v komplexu přispívá k vyšší šanci na úspěšnou integraci do 

české společnosti, ke zvyšování úspěšnosti v propojování majority a minorit a k celkově spokojenějšímu 

životu. V rámci projektu se uskuteční následující aktivity: 1) Kurzy českého jazyka a 2) Sociokulturní 

aktivity. Projekt je zaměřen děti-cizince od 5 do 17 let věku a na mladé dospělé od 18 let do 26 let věku, 

kteří žijí v rámci sociální služby Dům na půl cesty. Náklady na personální zajištění, vstupy, dopravu 

účinkujících/vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, nákup učebnic. 

264 850 Kč 208 550 Kč 60 000 Kč

4032
Organizace pro pomoc 

uprchlíkům, z.s.
45768676

Slam poetry a divadelní improvizace dětí-cizinců II. - Jedná se projekt, jehož obsahem je workshop 

specifického stylu básnicky zpívaného přednesu, tzv. slam poetry u dětí-cizinců ve věku 10-17 let. 

Cílem této aktivity je tedy podpořit komplexní osobnostní rozvoj dětí-cizinců v rovině psychologické, 

jazykové, sociální i kulturní. Aktivita podporuje sebevědomí, učí člověka být sám sebou, vede k upevnění 

motivace dále osobnostně i sociálně růst, což souvisí s efektivní integrací do společnosti. Hlavní cílovou 

skupinou jsou děti-cizinci ve věku 10 až 17 let žijící v hl. m. Praze. Náklady na kancelářské potřeby, 

personální zajištění, motivační drobnosti a odměny - drobný věcný dar v rámci aktivit pro děti a mládež, 

hygienické prostředky. 

48 200 Kč 37 700 Kč 20 000 Kč



Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření I. – „Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce“

Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

4033
Sdružení pro integraci a 

migraci, o. p. s.
26612933

Crossing boreders mezi Pražany - Cílem projektu je rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní 

společností na území hl. m. Prahy. Konkrétně jde o to podpořit nekonfliktní soužití populace v hlavním 

městě, zabránit vzniku negativních sociálních jevů a naopak zlepšit postavení cizinců, podporovat 

otevřenost společnosti vůči těmto osobám, vzájemnou komunikaci, jakož i aktivní zapojení cizinců do 

občanské společnosti, získávání nových dovedností a pozitivních zkušeností, které podpoří proces jejich 

integrace. Projekt je proto zaměřen na vzájemnou informovanost, komunikaci a dialog. Projekt se 

zaměřuje na integrační aktivity pro Pražany, zahrnující vzdělávací aktivity (besedy na školách) a akce pro 

širokou veřejnost (kurzy vaření), kterých se účastí vždy hosté migranti, kteří s účastníky sdílejí své příběhy. 

Dále se projekt celoročně zabývá propojováním české společnosti a migrantů skrze medializaci příběhů 

migrantů na blozích SIMI Foodblog (foodblog.migrace.com) a blogu Bez vrásek (bezvrasek.migrace.com).

Cílovou skupinou je široká veřejnost – majorita a migranti. Náklady na etnocatering + nákup surovin pro 

tradiční kuchyni, pronájem prostor, grafickou úpravu a tisk, propagaci, personální zajištění, 

telekomunikační služby - účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, fotografické 

služby, účetní služby, koordinátora projektu. 

227 732 Kč 146 944 Kč 90 000 Kč

4034 Slovo 21, z. s. 69343951

Rodina odvedle 2022 - Cílem projektu je skrze vzájemné setkání příslušníků české majority a minority 

cizinců, vytvořit neformální prostředí pro vzájemné poznání se a tím přispět k prohloubení vztahů mezi 

minoritou cizinců a českou majoritou a ke zvýšení informovanosti jak cizinců, tak příslušníků majority 

ohledně života a kulturních tradic druhé skupiny. Obsahem projektu jsou setkání českých rodin a rodin 

cizinců u společného oběda. Setkání bude zprostředkováno skrze osobu k tomu určenou - tzv. asistenta, 

jehož role bude zprostředkovat komunikaci mezi rodinami a dohlédnout na průběh setkání. Asistent v 

případě potřeby zprostředkuje komunikaci mezi rodinami. Součástí projektu je také realizace stand-up 

vystoupení v podání cizinců dlouhodobě žijících v Praze. Projekt je zaměřen na českou majoritu a minoritu 

cizinců žijících na území hl. m. Prahy. Náklady na kancelářské potřeby, pronájem prostor, grafickou úpravu 

a tisk, etnocatering + nákup surovin pro tradiční kuchyni, propagaci, účetní, úpravu webových stránek, 

fotodokumentaci (ne za účelem prodeje), překlad a korektury textů, propagaci, zajištění techniky, zvukaře 

a osvětlovače, odměny, asistenty, koordinátora. 

235 500 Kč 107 000 Kč 90 000 Kč

4035
Společnost česko-

arabská, z. s.
45771413

Češi poznávají arabský svět- Arabové život v ČR   X.ročník - Cílem je seznámit majoritní společnost s 

životem, zvyky a kulturou arabských zemí a Araby žijící v ČR s reáliemi českého života. Ukazovat na 

úspěšné příklady integrace obyvatel ČR arabského původu, a napomáhat tak integraci cizinců v ČR. V rámci 

projektu se uskuteční výstavy fotografií a obrazů s přednáškami a kulturními večery s arabskou hudbou a 

poezií, včetně zpestření v podobě ochutnávek typických arabských jídel. Projekt je na širokou veřejnost se 

zřetelem na mládež. Náklady na personální zajištění, pronájem prostor, grafickou úpravu, tisk, internet, 

poštovné, etnocatering. 

86 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč



Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření I. – „Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce“

Projekty s dotací do 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu/anotace Celkové náklady

Požadovaná 

dotace
Dotace HMP Poznámka

4036
spolek Kolumbijců v 

České republice
09251791

2. Kolumbijský týden - Jedná se o festival, jehož cílem je udržovat, rozvíjet tradice kolumbijské a 

latinskoamerické komunity a uchovaní národního povědomí. Mezi další cíle patří zvýšení informovanosti 

majority o kolumbijské a latinskoamerické komunitě žijící v ČR. V rámci festivalu se uskuteční  představení 

souborů, workshopy, hudební koncerty, výstavy, přednášky, taneční představení a taneční workshopy, 

filmy, kolumbijská gastronomie. Projekt je zaměřený na majoritu i migranty. Náklady na personální 

zajištění, pronájem prostor, technické zajištění, přeprava účinkujících nezbytných k realizaci akce na území 

hl. m. Prahy , vystupujících, materiálu, technické zajištění, grafickou úpravu a tisk, etnocatering + nákup 

surovin pro tradiční kuchyni, propagaci, výtvarné potřeby, materiál, kancelářské potřeby, výrobu a nákup 

kostymů/krojů. 

218 450 Kč 173 310 Kč 60 000 Kč

4037 SPORTJOY, z. s. 22771689

CZECHJOY - Čeština pro cizince: učebnice a pracovní sešit pro děti - Cílem projektu je vzdělávání dětí 

s odlišným mateřským jazykem ve znalostech češtiny. Tento cíl bude dosažen vytvořením publikací 

výukových materiálů pro didaktiku českého jazyka jako druhého jazyka. Projekt je primárně zaměřen na 

děti/žáky s OMJ ve věku od 2 do 7 a od 6 do 15 let a na lektory kurzů češtiny pro tyto žáky s odlišným 

mateřským jazykem. Náklady na grafickou úpravu a tisk, personální zajištění, korekturu, překlad, úpravu 

webu, distribuci. 

246 500 Kč 171 500 Kč 0 Kč

Jedná se o projekt zaměřující se na 

vypracování metodiky pro lektory 

volnočasových kurzů organizace, 

která by neměla tak, jak je projekt 

napsán, širšího uplatnění. Časový 

harmonogram projektu je nereálný. 

Projekt nespadá do Opatření I. 

Programu. 

4038 SPORTJOY, z. s. 22771689

CZECHJOY - Kurzy češtiny pro děti 2-7 let - Projekt je zaměřen primárně na děti v MŠ s odlišným 

mateřským jazykem a lektory kurzů pro tyto žáky. Sekundárně jeho realizace pomůže rodičům dětí, 

mateřským školám a v budoucnu školám, do kterých budou chodit. Obsahem projektu jsou kurzy češtiny 

pro cizince - celoroční a intenzivní - a školení lektorů kurzů. Projekt je zaměřen primárně na žáky ZŠ 

s odlišným mateřským jazykem a lektory kurzů pro tyto žáky. Náklady na kancelářské potřeby, pronájem 

prostor, personální zajištění, výukové materiály, vstupné.

332 050 Kč 140 600 Kč 20 000 Kč

4039 SPORTJOY, z. s. 22771689

CZECHJOY - Kurzy češtiny pro děti 6-15 let - Cílem projektu je vzdělávání dětí-cizinců v českém jazyce, což 

jim v důsledku pomůže nejen ve škole, ale také v každodenním životě, a zvýší tak jejich šanci na úspěšné 

začlenění do života v České republice. Obsahem projektu jsou kurzy češtiny pro cizince - celoroční a 

intenzivní - a školení lektorů kurzů. Projekt je zaměřen primárně na žáky ZŠ s odlišným mateřským jazykem 

a lektory kurzů pro tyto žáky. Náklady na kancelářské potřeby, pronájem prostor, personální zajištění, 

výukové materiály, vstupné.

523 550 Kč 191 000 Kč 20 000 Kč

12 668 366 Kč 7 210 022 Kč 2 746 000 KčCelkem


