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NEZISKOVKY? SNÃ•M ÄŒI BDÃ•M? KDE TO VLASTNÄš JSEM?
NedÄ›le, 07 leden 2018

Napadlo mne podívat se o trochu blíÅ¾ na neziskovky, které mají chránit migranty pÅ™ed zlovÅ¯lí v&scaron;eho a
v&scaron;ech, postarat se o jejich inkluzi mezi na&scaron;e obÄ•any, eliminovat jejich diskriminaci a pÅ™ispÄ›t k naplÅˆování
hlediska rovných práv v&scaron;ech bez ohledu na státní pÅ™íslu&scaron;nost. JenÅ¾e - co jsem to zjistila??? PracovníkÅ¯,
kteÅ™í v neziskovkách pracují je cca pÅ™es 60 tisíc - kdeÅ¾to migrantÅ¯? Minimum...

PochopitelnÄ›, Å¾e ne v&scaron;ichni se vÄ›nují pouze migrantÅ¯m, ale poskytují sluÅ¾by pÅ™ímo lidem, vÄ›nují se chari
seniory a postiÅ¾ené Ä•i vzdÄ›lávání. Filantropické a humanitární organizace podporují prospÄ›&scaron;né aktivity a
pomáhají obÄ›tem katastrof. Dnes se v&scaron;ak zamÄ›Å™ím pouze na ty, které mají v programu "pomoc uprchlíkÅ¯m",
pÅ™ípadnÄ› cizincÅ¯m, kteÅ™í uÅ¾ v zemi dostali povolení k pobytu. Na jejichÅ¾ aktivity roÄ•nÄ› z evropských grantÅ¯ i pen
státního rozpoÄ•tu na poskytování sociálních sluÅ¾eb plynou desítky milionÅ¯ korun.
Víte, co je také zajímavé? - link na
jejich poslední výsledovku: https://docs.opu.cz/OPU_Vyrocka2014_Final_web.pdf A je to zajímavé Ä•tení: Z 21M rozpoÄ•tu
jde 14M na platy, cestovné 1M, na "ostatní" (?) 3M. (strana 27) Jsou tam i super aktivity, jako výjezdy na zasedání po
celém svÄ›tÄ›. RovnÄ›Å¾ organizování demonstrací (jj. i za takové vÄ›ci mÅ¯Å¾e být Ä•lovÄ›k placen), atd...

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/neziskovky-pomahaji-uprchlikum-dao-/domaci.aspx?c=A150908_144225_domaci_mav
SdruÅ¾ení pro integraci a migracihttp://www.migrace.com/cs/organizace/tym
Pracovní migrace Projekty SIMI na podporu pracovních práv migrantÅ¯ v ÄŒR se
zamÄ›Å™ením na domácí práci a bezpeÄ•nost práce
Integrace Aktivity
na podporu integrace cizincÅ¯ na lokální úrovni a
proti vÄ›kové diskriminaci
migrantek
Akce pro veÅ™ejnost Akce, které SIMI poÅ™ádá:
konference, kulaté stoly,
multikulturní veÄ•ery, pÅ™edná&scaron;ky, workshopy
PodpoÅ™te na&scaron;e aktivity Ä•.
xxxxx

ú.:182096102/0300, ÄŒSOB a.s.

Centrum pro integraci cizincÅ¯ http://www.cicpraha.org/cs/o-nas/lide/pracovnici.html
Máme pro Vás kurzy
Ä•e&scaron;tiny pro zaÄ•áteÄ•níky/ mírnÄ› pokroÄ•ilé (90 minut za týden), kurz pro nepí&scaron;ící (latinkou) a PC kurz
zdarma.Nemáte práci, neumíte Ä•esky a jste z Prahy? Máme volná místa v kurzech sluÅ¾by Perspektiva!
Perspektiva je sluÅ¾ba sociální rehabilitace: pro nezamÄ›stnané migranty z Prahy, kteÅ™í nepotÅ™ebují pracovní povolení.
PomÅ¯Å¾eme Vám: - studovat Ä•e&scaron;tinu - získat základní poÄ•ítaÄ•ové dovednosti - hledat práci x x x x x
http://www.inbaze.cz/o-nas/pracovni-tym/ 2017 &ndash; 2018 OPPPR: Komunitní centrum InBáze 2020

Projekt je zamÄ›Å™en na vznik a rozvoj komunitního centra, které nabízí migrantÅ¯m pobývajícím v Praze odborné poradenství
(sociální pracovník, právník),
podporu ze strany interkulturních pracovníkÅ¯ (napÅ™. doprovod a tlumoÄ•ení na úÅ™adech a institucích, u lékaÅ™e)
a vzájemné sdílení dovedností a znalostí.

V rámci projektu jsou organizovány volnoÄ•asové kluby a komunitní setkávání pro dÄ›ti i dospÄ›lé s cílem navý&scaron;it
jazykové kompetence migrantÅ¯
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a podpoÅ™it jejich integraci do vÄ›t&scaron;inové spoleÄ•nosti.
PÅ™edpokládáme zapojení min 712 úÄ•astníkÅ¯ z cílové skupiny.

KA 1: Oslovení úÄ•astníkÅ¯ a jejich zapojení do projektu
KA 2: SociálnÄ› kulturní programy
KA 3: AngaÅ¾ované umÄ›ní
KA 4: Prostorové úpravy komunitního centra
KA 5: Interkulturní práce v komunitÄ›
KA 6: VolnoÄ•asové programy pro dÄ›ti a mládeÅ¾
KA 7: Å˜ízení projektu

OPPPR: Mosty k porozumÄ›ní - Aktivity pro dÄ›ti a mládeÅ¾ z Å™ad migrantÅ¯
- Kurzy vaÅ™ení etnické kuchynÄ› &ndash; recepty a pracovní listy
- Bedýnky pÅ™íbÄ›hÅ¯ a výukové programy pro M&Scaron; a 1. stupeÅˆ Z&Scaron;
- Bedýnky pÅ™íbÄ›hÅ¯ a výukové programy pro 2. stupeÅˆ Z&Scaron;
- Výukové programy pro studenty

Celkovým cílem je pÅ™ispÄ›t k posílení inkluze migrantÅ¯ do spoleÄ•nosti a k porozumÄ›ní a toleranci rÅ¯zných kultur.
Projekt je sloÅ¾en z 8 aktivit a je zamÄ›Å™en na zvý&scaron;ení jazykových dovedností min. 60 dÄ›tí s OMJ,
dále na programy neformálního vzdÄ›lávání a komunitního charakteru pro dÄ›ti/Å¾áky a vzdÄ›lávací semináÅ™e pro
pedagogické pracovníky.

KA 1: Oslovení úÄ•astníkÅ¯ a jejich zapojení do projektu
KA 2: DouÄ•ování se zamÄ›Å™ením na rozvoj kompetencí v Ä•eském jazyce (pilot)
KA 3: Bedýnky pÅ™íbÄ›hÅ¯: Výukové programy pro dÄ›ti a Å¾áky
KA 4: Kurzy vaÅ™ení etnické kuchynÄ› pro dÄ›ti
KA 5: Interkulturní klub pro dÄ›ti a mládeÅ¾
KA 6: Interkulturní festival Refufest a výukové programy pro studenty
KA 7: SemináÅ™e pro pedagogické pracovníky
KA 8: Å˜ízení projektu

2016 &ndash; 2018 OPZ: NOVÝ ZAÄŒÁTEK &ndash; Zlep&scaron;ení postavení Å¾en-migrantek na trhu práce Cílem projektu
je odstranit Ä•i zmírnit pÅ™ekáÅ¾ky, se kterými se setkávají Å¾eny migrantky v procesu pracovní integrace.
Cíle chceme dosáhnout pomocí komplexního programu (poradenství, motivace, vzdÄ›lávání), díky nÄ›muÅ¾ budou mít Å¾eny
migrantky usnadnÄ›n vstup Ä•i si lépe udrÅ¾í místo v rámci primárního trhu práce. KA 1 Realizace vstupních pohovorÅ¯ KA
2 Profesní/kariérové a pracovní poradenství KA 3 Realizace kurzÅ¯ zvy&scaron;ování pracovních kompetencí KA 4
Realizace odborných a rekvalifikaÄ•ních kurzÅ¯ KA 5 Mentoring KA 6 Diagnostika a psychologické poradenství KA 7 StáÅ¾e
KA 8 ZprostÅ™edkování zamÄ›stnání: informace, poradenství a podpora KA 9 Vedení a Å™ízení projektu

Projekt IntegraÄ•ní centrum Praha VI,
reg.Ä•. AMIF/10/03, je financován v rámci národního programu Azylového, migraÄ•ního a integraÄ•ního fondu a rozpoÄ•tu
Ministerstva vnitra ÄŒeské republiky.
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3-letý projekt pÅ™ímo navazuje na jiÅ¾ realizované projekty ICP I-V. CizincÅ¯m z tÅ™etích zemí nabízíme:

- právní a sociální poradenství,
- kurzy Ä•eského jazyka, kurzy socio-kulturní orientace,
- poÅ™ádání integraÄ•ních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority),
- bezplatné vyuÅ¾ití nabídky InformaÄ•ního centra (informaÄ•ní servis, internet, knihovna, volné prostory).
Realizované aktivity:
- InformaÄ•ní centrum
- InformaÄ•ní kampaÅˆ
- Terénní práce
- Výuka ÄŒJ
- Kurzy SKO
- Právní poradenství
- Sociální poradenství
- Monitoring CS
- Platforma
- IntegraÄ•ní aktivity
- Workshopy na M&Scaron;
- Interkulturní práce

tak pro dnes jsem z tÄ›ch cca sto tÅ™iceti tisíc neziskových organizací vybrala namátkou tÅ™i ... pÅ™í&scaron;tÄ› se podívám
jiné. jestlipak o nich tÄ›ch devÄ›t migrantÅ¯, co jsou ubytováni v BÄ›lé, ví? VáÅ¾nÄ› nejsem v NÄ›mecku? Nebo v Itálii? nebo
ve &Scaron;védsku?Kolik mají asi neziskovek oni? d@niela
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