Příloha č. 5 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 II. – „Publikační činnost, audio/video nahrávky související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze“
Číslo
projektu

5001

5002

5003

Žadatel

Spolek Zaedno

Centrum pro integraci
cizinců, o.p.s.

Svaz Bělorusů v
zahraničí

IČO

Název projektu/anotace

Výukový materiál zaměřený na podporu integrace dětí cizinců na území Prahy - Hlavními cíli projektu jsou:
1) podpora integrace dětí nově přicházejících cizinců na území hl. m. Prahy, 2) podpora vzdělávání v oblasti
prevence rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu a intolerance na základních školách na území hl.
m. Prahy. Popularizace multikulturalismu a větší tolerance k odlišnému mezi širokou veřejností, 3) zlepšení
sociálního klimatu v pražských školách. Obsahem projektu tvorba, vydání a distribuce výukového materiálu
26606071 v tištěné a elektronické podobě, který bude zaměřen na podporu integrace dětí nově přicházejících cizinců
a jejich seznámení s českými reáliemi a reáliemi hlavního města. Cílovými skupina jsou děti cizinců, děti a
mládež z majoritní společnosti, pedagogové, rodiče, čtenáři digitální verze publikace. Náklady na materiál,
grafickou úpravu a tisk, propagaci, výtvarné potřeby, poštovné, telekomunikační služby, internet,
personální zajištění, účetnictví.
1,5 Generace - Cílem projektu je více zviditelnit téma cizinců teenagerů, resp. mladých dospělých u širší
společnosti, protože u této skupiny migrantů je integrace zpravidla složitější než u dětí, které mají
povinnou školní docházku, nebo u dospělých, a zvýšit tak obecnou informovanost o tomto fenoménu.
Cílem dokumentu je přiblížit majoritě úskalí života mladých migrantů v ČR, kteří se snaží překonávat
jazykovou barieru, izolovanost a další překážky s pomocí neziskových organizací, a rizika s tím související.
Obsahem projektu je tvorba filmového dokumentu. Primární cílovou skupinou je široká veřejnost, širší
26631997 odborná veřejnost a potenciální dobrovolníci pro podporu mladých migrantů, o kterých bude projekt
pojednávat. Sekundárně jsou cílovou skupinou samotní migranti, resp. mladí migranti, kteří publikováním
dokumentu budou vnímat zvýšenou společenskou pozornost svému tématu a zprostředkované sdílení
svých obtíží v integraci. Náklady na technické a personální zajištění, propagaci, zpracování titulků
(DPP/FA), producenta, režii, kameru, zvuk, střih.

26602920

Usnadnění integrace bělorusů pomocí vzdělávacích videí - Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího video
materiálu pro cizince za účelem usnadnění integrace do české společnosti a kultury (rozhovory s cizinci
žijicími na území Prahy a jejich příběhy, osudy, a rady ostatním v jejich situaci). Video nahrávky budou
distribuovány prostřednictvím webového portálu. Cílovou skupinou je běloruská komunita v Praze.
Náklady na personální zajištění.

Celkem

Celkové
náklady

Požadovaná
dotace

Dotace HMP

182 400 Kč

121 500 Kč

60 000 Kč

246 304 Kč

188 500 Kč

80 000 Kč

1 096 800 Kč

300 000 Kč

0 Kč

1 525 504 Kč

610 000 Kč

140 000 Kč

Poznámka

Jedná se o celorepublikově
zaměřený projekt s vysokým
rozpočtem. Projekt není
dostatečně rozpracován (není
zřejmé, co je obsahem
projektu).

