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Most pro lidská práva - MOST PRO o. p. s. - základní informace
Adresa: 17. listopadu 216, Pardubice 530 02
telefon: 467 777 170
e-mail: info@mostlp.eu
IČ: 67441441
www.mostlp.eu
V roce 1998 bylo založeno občanské sdružení Most pro lidská práva. Sdružení vydává stejnojmenný časopis, který
se věnuje široké oblasti lidských práv s akcentem na rasismus a xenofobii.
Od roku 2002 aktivity sdružení začínají směřovat zejména k cizinecké problematice s akcentem na problematiku integrace cizinců do české společnosti. Sdružení otevírá Krajskou poradnu pro integraci cizinců v Pardubicích, ve které
poskytuje sociálně-právní poradenství cizincům. O tři roky později začíná realizovat integrační kurzy českého jazyka
pro cizince a začíná se věnovat také dětem cizinců. V roce 2007 Most pro lidská práva registruje na Krajském úřadu
Pardubického kraje sociální službu odborné sociální poradenství.
V zájmu zlepšení dostupnosti svých služeb přichází v roce 2010 sdružení s nabídkou videoporadenství a nově otevírá
poradnu pro cizince v Ústí nad Orlicí a v Centru na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj.
V současnosti organizace poskytuje odborné sociální poradenství, nabízí kurzy češtiny, dětem širokou škálu aktivit
(doučování, volnočasové aktivity, asistenci ve školách) a zapojuje se do různých multikulturních aktivit.
V roce 2013 vzhledem k připravovaným změnám v novém občanském zákoníku valná hromada sdružení Most pro
lidská práva odsouhlasila změnu právní formy organizace a občanské sdružení Most pro lidská práva bylo přejmenováno na MOST PRO o. p. s. a stalo se obecně prospěšnou společností, která byla zapsána 8. 8. 2013 u Krajského
soudu v Hradci Králové
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ŘEDITEL/KA

PORADENSTVÍ
■
Poradna pro cizince
■
Pardubice, 17. listopadu 216
■
Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394
■	Občanská poradna a poradna
pro cizince
■
Hlinsko, Poděbradovo nám. 1

OSTATNÍ AKTIVITY
■
Tlumočení
■
Multikulturní aktivity

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
■
Kurzy
■
Semináře
■	Projekty organizace spojené
se vzděláváním

POPIS PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

ŘEDITEL/KA

odborný pedagogický
pracovník

sociální pracovník
(vedoucí poradenství)

PORADENSTVÍ

OSTATNÍ AKTIVITY

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

finanční
manažer

účetní

asistent
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MOST PRO o.p.s.
VIZE

Most pro o. p. s. je profesionální organizace poskytující kvalitní a vzájemně navazující služby pro cizince v Pardubickém kraji.
Služby jsou zaměřeny na integraci cizinců do české společnosti a jsou realizovány prostřednictvím dvou nejvýznamnější činností organizace – odborného sociálního poradenství a vzdělávacích aktivit.
Zaměstnanci organizace jsou motivovaní a kvalifikovaní odborníci a vnitřně zainteresování na poslání a cílech organizace.

POSLÁNÍ

Obecně prospěšná společnost Most pro o.p.s., se sídlem v Pardubicích 17. listopadu 216 poskytuje ambulantní a terénní odborné sociální poradenství cizincům žijícím v České republice. Informuje je o možnostech uspokojování jejich
práv a potřeb za účelem předcházení a vyřešení jejich nepříznivé sociální situace.
Informuje o vzdělávacích možnostech pro cizince a sama poskytuje vzdělávací aktivity pro děti a dospělé. Realizuje
integrační kurzy pro dospělé a doučování a další aktivity pro děti.

CÍLE

Pomoc se zapojením cizinců do české společnosti.
Dostupnost služeb.
Odbornost v poskytování služeb.
Informovanost cílové skupiny.
Ochrana cílové skupiny před předsudky a negativním hodnocením.
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PORADENSTVÍ
O NÁS

Most pro o.p.s. - Poradna pro cizince je registrovaná sociální služba od roku 2007 podle zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb. Poradna pro cizince poskytuje odborné sociální poradenství pro cílovou skupinu cizinců ze třetích
zemí včetně občanů Evropské unie.
Naše služby poskytujeme bezplatně a v případě potřeby i anonymně všem cizincům i s nelegálním statutem pobytu.

CO DĚLÁME

ambulantní poradenství – poskytuje sociální pracovník (dle domluvy s tlumočníkem) v pobočkách organizace a dalších kontaktních místech v Pardubickém kraji.
terénní poradenství – poskytuje sociální pracovník ve spolupráci s tlumočníkem mimo pobočky organizace a dalších
kontaktních místech. Služba je poskytována na území Pardubic, okolních obcí a po předchozí domluvě také na jiných
místech Pardubického kraje.
videoporadenství – poskytujeme videoporadenství prostřednictvím internetu a programu Skype na adrese VideoMOST
asistence – poskytuje sociální pracovník např. na úřadech, ve školách, u lékaře, u zaměstnavatele, u pronajímatelů
bytů aj.
tlumočení – při poskytovaném poradenství a asistencích lze využít služeb tlumočníků – rodilých mluvčí, a to v bulharském, mongolském, polském, ruském a vietnamském jazyce.

ROK 2013

Poradenství jsme cizincům poskytovali v poradně pro cizince v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí a Čechům v občanské
poradně v Hlinsku.
V roce 2013 jsme zaregistrovali 2 748 klientů. Terénní službu jsme poskytli 2 289 klientům. Služby poradny využilo
459 klientů. Asistence jsme poskytli u 147 klientů.

Počet klientů organizace Most pro o.p.s. v roce 2013

Počet klientů
Počet asistencí

MLP

ÚO

OP Hlinsko

1. 1. – 31. 12.

1.1. - 31.12.

1. 1. - 31. 12.

Celkem

ambulantní

terénní

ambulantní

terénní

ambulantní

terénní

431

2089

24

200

69

-

131

16

-

2748
147

MLP – Most pro lidská práva 17. listopadu 216, Pardubice
ÚO – Most pro lidská práva, 17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí
OP Hlinsko – Občanská poradna a poradna pro cizince Hlinsko
Ambulantní - poradenství poskytované sociálním pracovníkem v sídle organizace Most pro lidská práva
Terénní – služba poskytnutá pracovníkem mimo sídlo organizace, v místech, kde se zástupci cílové skupiny přirozeně pohybují.
Asistence – asistence na úřadech, u lékařů, u zaměstnavatelů, u pronajímatelů bytů apod.

Největší skupinu cizinců, kteří se na nás v tomto roce obrátili a kterým jsme poskytli poradenství, tvořili Mongolové,
dále pak Vietnamci, Ukrajinci, Bulhaři a Slováci.
Nejčastější okruhy problémů, se kterými se na nás cizinci obraceli, spadaly především do oblasti získání a udržení
pobytových statusů a dále ohledně zaměstnání a situace na trhu práce, práv a povinností podnikatelů a zaměstnanců
a taktéž ohledně bydlení. Dále pak řešili oblasti pojištění a sociální pomoci.
Poradna pro cizince v Pardubicích
Situace v roce 2013 navazovala na předchozí trend úbytku migrantů v České republice, neboť ji nadále opouštěli
občané tzv. třetích zemí. Oproti tomu byl zaznamenán další příliv migrantů ze zemí EU (Slovenska, Bulharska
a Rumunska), tedy těch, kteří se na pracovním trhu obešli bez pracovního povolen, nezbytného pro ostatní migranty.
V roce 2013 využívali sociálního poradenství cizinci v životních situacích, jejichž řešení přesahovalo jejich schopnosti
a možnosti.
Poradna pro cizince v Ústí nad Orlicí
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V průběhu roku 2013 se projevilo to, že krátkodobí migranti ze 3. zemí region opustili, a dlouhodobí většinou pobytové
záležitosti už vyřešili a teď se na nás obraceli s problémy jako je zadlužení, exekuce, problémy s dětmi atd. Kromě
ambulantní poradny vyjíždíme do terénu kvůli propagaci naší služby nebo z důvodu asistence klientům. Tu využívají
cizinci často na úřadech a u lékaře, protože se cítí jistější s člověkem, který nejen dobře rozumí, ale i je obeznámen
s jeho právy a situací v českém prostředí.
Občanská poradna a poradna pro cizince Hlinsko
V roce 2013 využilo služeb občanské poradny 69 klientů, kterým bylo poskytnuto 190 konzultací.
Klienti mohli do poradny přijít osobně, nebo mohli využít telefonický, e-mailový nebo Skype způsob komunikace.
Klienti do poradny nejčastěji chodili kvůli zadlužení. Řešili zadlužení nejen své, ale i svých dětí nebo partnerů.
Druhým nejčastějším tématem, kterého se konzultace v poradně týkaly, byly nemovitosti a majetek. Dále klienti řešili
záležitosti týkající se rozvodu nebo nefunkčního manželství, problematiku sociálních dávek při různých životních
situacích, pojištění, ale také sousedských sporů a situaci domácího násilí.
Aktivity související s poradenstvím byly realizovány v projektu Informační a poradenské středisko pro cizince –
sociální poradenství za finanční podpory Pardubického kraje, MPSV, Magistrátu města Pardubic a MV ČR.
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VZDĚLÁVÁCÍ AKTIVITY
O NÁS

Vzdělávacím aktivitám pro cizince se aktivně věnujeme od roku 2004, kdy jsme získali první grant na výuku českého
jazyka jako jazyka cizího pro dospělé a postupně i pro děti. Naším cílem je zprostředkovat cizincům, kteří mají zájem
učit se česky, dostatečnou nabídku těchto vzdělávacích aktivit.
Vedle kurzů českého jazyka pro cizince organizujeme další vzdělávací aktivity – v roce 2013 to byly tematické semináře a pro děti Multiklub pod Mostem.
CO DĚLÁME
Kurzy češtiny
Multiklub pod Mostem
Tematické semináře

CO DĚLÁME

Kurzy češtiny
Multiklub pod Mostem
Tematické semináře

ROK 2013

Kurzy češtiny
V roce 2013 jsme v rámci projektu „Dostat šanci“ a „Integrační kurzy pro cizince“ uskutečnili celkem 10 kurzů českého
jazyka na úrovni začátečník, mírně pokročilý, pokročilý, do kterých se přihlásilo 96 účastníků. Nejvíce účastníků bylo
z Vietnamu, Bulharska, Ukrajiny, Mongolska, Rumunska, Makedonie, další národnosti už jen jednotlivci: Moldavsko,
Rusko, Egypt, Estonsko, Indonésie, Kolumbie, Bělorusko.
Kurzy probíhaly v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Letohradu a Chocni.
Tematické semináře
Proběhly tři tematické semináře, dva na téma „Jak vyplnit daňové přiznání“ a jeden na téma „Finanční gramotnost“.
I v roce 2013 pokračovala naše spolupráce s Obchodní akademií Pardubice při realizaci zkoušek z českého jazyka
pro cizince k získání trvalého pobytu. Tuto dlouhodobou spolupráci jsme navázali díky našim dlouholetým zkušenostem s výukou češtiny pro cizince. Mgr. Zita Kudrnová je členkou zkušební komise.
Cizincům, kteří měli zájem zkoušku z českého jazyka potřebnou pro získání trvalého pobytu složit, jsme nabídli možnost ověřit své znalosti a udělat tuto zkoušku nanečisto.
Pro děti byl i nadále určen projekt nazvaný Multiklub pod Mostem.
Od ledna do března 2013 byl projekt realizován díky finanční podpoře Pardubického kraje, Magistrátu města Pardubic
a MŠMT ČR.
Náplní tohoto projektu bylo doučování, volnočasové aktivity a letní příměstský tábor. Pravidelné a kontinuální doučování bylo pokračováním této úspěšné aktivity z minulého roku. Nabízíme dětem individuální přístup, pomoc při psaní
domácích úkolů, vysvětlování gramatiky, výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, v případě problémů při výuce pomáháme rodičům dětí řešit problémy přímo ve škole.
V prvním čtvrtletí roku 2013 navštěvovalo Multiklub průměrně 10 dětí. Věkové rozmezí dětí bylo od předškolního věku
až po poslední ročníky základní školy. Počet podpořených osob 24 (vyplněná a podepsaná přihláška do kurzu).
Od dubna 2013 se projekt realizoval z Evropského sociálního fondu. Došlo k rozšíření aktivit projektu. Ke skupinovému doučování přibyly ještě volnočasové aktivity, obě aktivity průměrně navštěvovalo 12 dětí. V rámci volnočasových
aktivit uskutečnil třídenní letní dětský tábor na Seči a řada jednodenních výletů: do Chrudimi na Dětské dopravní
hřiště, do Slatiňan na rozhlednu Báru.
V prosinci jsme organizovali již tradičně Mikulášskou besídku, které se zúčastnilo 50 dětí i se svými rodiči.
Individuální doučování bylo realizováno po celém Pardubickém kraji, probíhalo na základních školách ve spolupráci
s třídními učiteli nebo předmětovými pedagogy, kteří doučovali 12 dětí.
Od září 2013 probíhaly na základních školách v Pardubicích asistence u dětí cizinců, asistence byla poskytována na
3 základních školách pro 10 žáků.
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MULTIKULTURNÍ AKTIVITY
V rámci našich multikulturních aktivit jsme uskutečnili přednášky na ZŠ v Litomyšli a na univerzitě v Pardubicích.
Přednášky byly konány vždy s přispěním a za účasti cizinců.
V průběhu roku jsme se zúčastnili několika akcí, kde jsme se prezentovali výrobky kuchyní našich klientů z různých
zemí (Hravé odpoledne v Apolence, Multikulturní jarmark, festival Mezi břehy atd.)
Vystavovali jsme také obrazy a fotografie našich spolupracovníků cizinců na výstavě v Machoňově pasáži při prezentaci neziskových organizací v předvánočním týdnu.
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PODĚKOVÁNÍ
Činnost MOST PRO o. p. s. podpořily v roce 2013 tyto instituce:
Krajský úřad Pardubického kraje: Informační středisko pro cizince
Občanská poradna a poradna pro cizince Hlinsko
Integrační kurzy
Multiklub pod Mostem
Magistrát města Pardubic:
Informační středisko pro cizince
Integrační kurzy
ESF:
MPSV:

Multiklub pod Mostem
Informační středisko pro cizince
Integrační kurzy
Multiklub pod Mostem

MV ČR:
MŠMT:

Informační středisko pro cizince
Multiklub pod Mostem

Za věcné dary na mikulášskou besídku děkujeme Minibazaru Hlinsko (Lucie Donátová) a textilu U Růženky (Houg
Thai Lam) z Hrochova Týnce.
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Finanční zpráva
Jednotlivé části účetní uzávěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní uzávěrce) za rok 2013 jsou uloženy
v sídle Most pro lidská práva, o. s.
viz Příloha
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