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MOST PRO o. p. s. - základní informace
Most pro o.p.s. je stabilní a 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 nejvýznamnějších činností organizace: odborného sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. a vzdělávacích aktivit. Poradna pro cizince poskytuje odborné sociální poradenství pro cílovou skupinu cizinců ze třetích zemí
včetně občanů Evropské unie. K tomu patří i práce s dětmi cizinců, multikulturní akce a rozšiřování informací o cizincích ve většinové společnosti (úřady, školy, atd.). Potřeby klientů a naše služby na sebe navzájem navazují, jsme tak
schopni pracovat s komplexními požadavky celých rodin. Organizace se aktivně podílí na činnosti Konsorcia nevládních organizací pracujících s cizinci v ČR.
Organizace také provozuje Občanskou poradnu a poradnu pro cizince Hlinsko. Jejím posláním je pomáhat lidem řešit
nepříznivou situaci nebo takové situaci předcházet poskytnutím informací, rad a aktivní pomoci a usilovat, aby lidé
netrpěli neznalostí svých práv a povinností nebo neschopností hájit své oprávněné zájmy.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Adresa:		
Telefon:
Email:		
Web:		
IČ:		

17. listopadu 216, Pardubice 530 02
467 771 170
info@mostlp.eu
www.mostlp.eu
67441441

SPRÁVNÍ RADA
Předseda správní rady: Mgr. Jan Mandys Ph.D.
Členové správní rady: JUDr. Ing. Jiří Špelda
Mgr. Michal Zelinka

DOZORČÍ RADA
Předseda dozorčí rady: Jiří Češík
Členové dozorčí rady: Mgr. Blanka Brandová
Michal Zemek		
Ing. Jarmila Vojtíšková
Mgr. Iva Bandžuchová

ZAKLADATELÉ
Mgr. Helena Grundmanová
Mgr. Kateřina Kotrlá
Mgr. Zita Kudrnová

TÝM
Ředitelka organizace:
Mgr. Helena Grundmanová
Pracovníci v přímé péči:
Mgr. Kateřina Kotrlá
Mgr. Helena Grundmanová
Mgr. Michaela Davidová
Mgr. Anna Vozňuk
Bc. Radka Páchová (MD)
Bc. Zolzaya Bajarová
Eliška Víšková Dis.
Účetní:
Petra Kafková
Finanční manažerka:
Petra Kafková

do 13. 8. 2014
do 13. 8. 2014
od 13. 8. 2014
od 13. 8. 2014
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STÁLÍ PEDAGOGOVÉ A LEKTOŘI
Mgr. Helena Grundmanová
Mgr. Markéta Linková
Mgr. Jana Černá
Mgr. Anna Vozňuk
Mgr. Hana Vyčichlová
Eliška Víšková Dis.
Sainzaja Bajarová

STÁLÍ TLUMOČNÍCI, PŘEKLADATELÉ
Mgr. Anna Vozňuk
Bc. Zolzaja Bajarová
Phu Tran Ngoc
Thinh Nguyen
Kolyu Nedjalkov Kolev
Milka Muha
Zuzana Pokorná

SUPERVIZE
PhDr. Jana Mervartová

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

ŘEDITEL/KA

PORADENSTVÍ
■
Poradna pro cizince
Pardubice, 17. listopadu 216
Pardubice, Pernerova 444
Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394
■	Občanská poradna a poradna
pro cizince
Hlinsko, Poděbradovo nám. 1

OSTATNÍ AKTIVITY
■
Multiklub pro děti
■
Tlumočení
■
Multikulturní aktivity

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
■
Kurzy
■
Semináře
■	Projekty organizace spojené
se vzděláváním
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MOST PRO o.p.s.
STRUČNÁ HISTORIE ORGANIZACE
V roce 1998 bylo založeno občanské sdružení Most pro lidská práva. V této době sdružení vydávalo stejnojmenný
časopis, který se věnoval široké oblasti lidských práv s akcentem na rasismus a xenofobii.
Od roku 2002 aktivity sdružení začaly směřovat zejména k cizinecké problematice s akcentem na problematiku integrace cizinců do české společnosti. Sdružení otevřelo Krajskou poradnu pro integraci cizinců v Pardubicích, ve které
začala poskytovat sociálně-právní poradenství cizincům.
O tři roky později se začaly realizovat integrační kury českého jazyka pro cizince a sdružení se začalo věnovat také
dětem cizinců.
V roce 2007 Most pro lidská práva zaregistroval na Krajském úřadu Pardubického kraje sociální službu odborné sociální poradenství.
V zájmu zlepšení dostupnosti svých služeb přichází v roce 2010 sdružení s možností videoporadenství a je nově otevřena poradna v Ústní nad Orlicí a v Centru na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj.
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.
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 akcí.
V roce 2015 jsme se ve spolupráci s Pardubickým krajem zapojili do projektu „Pardubický kraj proti dluhům“ a dále
pod záštitou Asociace občanských poraden do projektu „Dluhové poradenství“.

VIZE
Vizí Most pro o.p.s. je odborně pomáhat svým cílovým skupinám v plnohodnotném začleňování do společnosti prostřednictvím navazujících služeb pro celou rodinu. Organizace usiluje o to, aby lidé netrpěli neznalostí svých práv a povinností
nebo neschopností hájit své oprávněné zájmy. Chce dosáhnout toho, aby všichni její zaměstnanci byli motivovaní a
kvalifikovaní odborníci, kteří jsou vnitřně zainteresovaní na poslání a cílech organizace.

POSLÁNÍ
Most pro o.p.s. poskytuje odborné sociální poradenství cizincům žijícím v Pardubickém kraji a občanům ČR v Hlinsku a okolí. Poskytuje vzdělávací aktivity: integrační kurzy češtiny pro cizince a tematické semináře s cílem zvýšení
jazykových kompetencí a informovanosti. Pracuje s dětmi cizinců, které různými aktivitami pomáhá se začleňováním
do škol a společnosti.

CÍLE
Pomoc se zapojením cizinců do české společnosti.
Pomoc sociálně znevýhodněným v uplatňování jejich práv.
Dostupnost služeb.
Odbornost v poskytování služeb.
Informovanost cílových skupin.
Ochrana cílových skupin před předsudky a negativním hodnocením.
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
V rámci Pardubického kraje poskytujeme bezplatně odborné sociální poradenství, a to ambulantní i terénní formou.
Odborné sociální poradenství je poskytováno v poradně pro cizince v Pardubicích a v občanské poradně v Hlinsku i
Čechům.
Oblast poradenství: pobyty, sociální a zdravotní pojištění, sociální dávky a služby, bydlení, rodina a mezilidské vztahy,
pracovní právo a zaměstnanost, majetkoprávní vztahy, zdravotnictví, finanční a rozpočtová problematika, vzdělávání a
školství.
V návaznosti na poradenství poskytujeme pomoc při kontaktu s úřady, lékaři, školami, zaměstnavateli, pronajímateli
bytů apod. Zprostředkování tlumočení v mongolském, vietnamském, ruském, polském, rumunském a bulharském
jazyce.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
ambulantní poradenství – poskytuje sociální pracovník (dle domluvy s tlumočníkem) v pobočkách organizace a na
dalších kontaktních místech v Pardubickém kraji. Cílovou skupinou jsou všichni cizinci, jak ze třetích zemí, tak občané
EU. Služba je poskytována bezplatně a v případě potřeby anonymně všem cizincům i s nelegálním pobytem.
terénní poradenství – poskytuje sociální pracovník ve spolupráci s tlumočníkem mimo pobočky organizace na dalších kontaktních místech. Služba je poskytována na území celého Pardubického kraje.
videoporadenství – poskytujeme videoporadenství prostřednictvím programu Skype na adrese Video- MOST.
asistence – poskytuje sociální pracovník nebo PSS např. na úřadech, ve školách, u lékaře, u zaměstnavatele, u pronajímatelů bytů aj.
tlumočení – při poskytovaném poradenství a asistencích lze využít služeb tlumočníků – rodilých mluvčích, a to v bulharském, mongolském, polském, ruském a vietnamském jazyce.

ROK 2015
Odborné sociální poradenství jsme poskytovali cizincům v poradně pro cizince v Pardubicích a Čechům i cizincům v
občanské poradně a poradně pro cizince v Hlinsku. Nově jsme v roce 2015 zrušili stálou poradnu v Ústí nad Orlicí,
kde jsme od roku 2015 působili po předchozí domluvě s klientem v prostorách Jednoty Bratrské na adrese M. J. Kociana 53. Tento systém se nám osvědčil jako flexibilní a vyhovující naší klientele.
Během roku 2015 využilo služeb poradny pro cizince v Pardubicích 206 klientů a občanské poradny a poradny pro
cizince v Hlinsku 128 klientů.
Asistence, tedy doprovody na úřady, k lékaři, do škol atd. byly poskytnuty 53 uživatelům služby při 115 asistencích.
Během asistencí na Odboru azylové a migrační politiky v Pardubicích bylo s nabídkou služeb osloveno 942 klientům,
asistence na OAMP byla poskytnuta 119 klientům a tlumočení 108 klientům. Největší zájem jevili klienti o Vietnamský
a Mongolský jazyk.
V roce 2015 bylo uskutečněno celkem 53 výjezdů do terénu po Pardubickém kraji, během nichž bylo osloveno 2603
klientů přímou i nepřímou formou, přičemž 1178 byly osoby mimo EU.
Největší skupinu cizinců, kteří se na nás v tomto roce obrátili a kterým jsme poskytli poradenství, tvořili i nadále Mongolové, Vietnamci, Ukrajinci, Bulhaři, Slováci, Rumuni, nově jsme v letošním roce zaznamenali větší nárůst obyvatel z
Blízkého východu jako například Syřany a Jemence.
Nejčastější okruhy problémů, se kterými se na nás cizinci obraceli, nebyly rozdílné oproti loňským rokům. Požadavky
klientů 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,
sociální pomoci či vzdělávání. Vzdělávání nejčastěji řešili cizinci pro své děti.
Poradna pro cizince v Pardubicích
V roce 2015 se udržel trend z předchozích roků ze strany migrantů ze zemí EU (Slovenska, Bulharska a Rumunska),
tedy těch, kteří se na pracovním trhu obešli bez pracovního povolení nezbytného pro ostatní migranty. Nově jsme zaznamenali nepatrný nárůst cizinců z Blízkého východu. Počty cizinců z dalších třetích zemí, jako například z Mongolska, Vietnamu či Ukrajiny zůstávaly stejné jako v roce 2014. Ve zvýšené míře tito migranti přiváděli do České republiky své děti. Na tuto situaci bylo nezbytné reagovat zejména v Multiklubu. V roce 2015 využívali sociálního poradenství
cizinci v životních situacích, jejichž řešení přesahovalo jejich schopnosti a možnosti. Nejčastěji se jednalo o problematiku dluhů, exekucí a sociální práce s rodinou. Služeb informačního střediska pro cizince využilo celkem 206 klientů.
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Občanská poradna Hlinsko
V roce 2015 využilo služeb občanské poradny 128 klientů, kterým bylo poskytnuto 321 konzultací.
Poradna byla klientům k dispozici 15 hodin týdně (ve středu a ve čtvrtek).
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 sousedské spory a domácí násilí.
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VZDĚLÁVÁCÍ AKTIVITY
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. Cílem vzdělávacích aktivit je pomoci zapojení cizinců
do života většinové společnosti, preventivně tak působit proti vzniku uzavřených komunit cizinců, podporovat soběstačnost cizinců a to vše pomocí integračních jazykových kurzů a tematických seminářů.

ROK 2015
Jazykové kurzy
V roce 2015 bylo v rámci projektů „Integrační kurzy pro cizince“ uskutečněno celkem 9 kurzů českého jazyka na úrovních pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Celkem kurzy navštívilo 70 účastníků.
Kurzy probíhaly v Pardubicích a Ústí nad Orlicí.
Účastnici byli smíšených národností, a proto se během hodin nepoužíval zprostředkující jazyk, s výjimkou angličtiny a
ruštiny. Studenti byli nejčastěji Vietnamské, Bulharské, Ukrajinské, Mongolské, Rumunské a Syrské národnosti, další
národnosti byly zastoupeny spíše jednotlivě.
Tematické semináře
V roce 2015 se naše organizace zapojila do spolupráce s Pardubickým krajem ve věci pořádání seminářů pro seniory
v oblasti finanční gramotnosti v celém Pardubickém kraji.
Na seminářích naše lektorky poukazovaly na nebezpečí podomního prodeje a nebezpečí předváděcích akcí. Radily
jak předcházet zadlužení a jak své dluhy řešit. Vysvětlovaly rozdíl mezi kreditní a debetní kartou. Osvětlily institut exekuce a oddlužení. Tyto semináře v roce 2015 proběhly celkem šestkrát a to v Letohradě, Holicích, Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a v České Třebové.
V rámci asociace občanských poraden, jejíž jsme členem, jsme v roce 2015 uspořádali další semináře s finanční
tématikou.
Naše organizace uspořádala seminář pro žáky devátých tříd na Základní škole Bohdaneč, tento dvouhodinový seminář se týkal základů finanční gramotnosti a žáky připravil do dalšího pololetí, kdy v občanské nauce měli začít brát
finance.
V měsíci červnu proběhl také seminář finanční gramotnosti a prevence dluhové problematika určený pro cizince, který
se věnoval především nebankovním půjčkám, které se na našem trhu řadí mezi nejnebezpečnější. Během semináře
byla přítomná tlumočnice pro mongolský jazyk.
Semináře s finanční tematikou budou probíhat i v roce 2016.
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MULTIKLUB POD MOSTEM
Projekt Multiklub pod Mostem se zaměřuje na komplexní přístup v integraci cizinců v ČR a jejich rodin prostřednictvím
vzdělávacích, multikulturních a volnočasových aktivit pro děti cizinců. Hlavním cílem je dosáhnout vyššího stupně
jejich integrace do české společnosti a odstranit překážky, jež tomuto procesu brání. Projekt navazuje na kurzy češtiny
pro děti cizince, které byly poprvé realizovány v roce 2008. Projekt je určen dětem od 6 – 18 let.
Projekt Multiklub pod Mostem zahrnuje 4 základní aktivity:
a.
Volnočasové aktivity
b.
Skupinové doučování
c.
Individuální doučování
d.
Asistence ve školách
Volnočasové aktivity
Volnočasové aktivity zahrnují různé didaktické hry, akce spojené s různými svátky, tradicemi, výlety a v létě 4- denní
tábor.
Volnočasové aktivity se odehrávaly v roce 2015 v pondělí a v pátek od 13:30 do 17:30 v době konání vzdělávacího
klubu v jiné místnosti.
Volnočasovým aktivitám je věnováno víc času především v období prázdnin, kdy děti nemají domácí úkoly a nemusí
se intenzivně připravovat na školní výuku. V létě děti navštívily několikrát aquapark, byly se také koupat na Sečské
přehradě, dále navštívily Kunětickou horu, IQ park Liberec, Zoo v Olomouci nebo Slatiňany a rozhlednu Báru. Výlety
byly vždy pořádány za finanční spoluúčasti dětí.
Na konci července se konal letní tábor, děti odjely do Zderazi a užily si 4 dny plné zábavy a her.
V rámci volnočasových aktivit byla uspořádána také každoroční velikonoční, mikulášská a vánoční besídka a nově
také oslava Nového lunárního roku.
Volnočasových aktivit se celkem účastnilo během roku 43 dětí a na letní tábor jelo 15 dětí, čímž naplnily možnou
kapacitu tábora.
Skupinové doučování
V roce 2015 docházelo na skupinové doučování 33 dětí.
Skupinové doučování probíhalo v roce 2015 dvakrát týdně v pondělí a v pátek od 13:30 do 17:30, v době letních
prázdnin bylo skupinové doučování nahrazeno volnočasovými aktivitami a
individuálním doučováním. Skupinové doučování bylo zaměřeno především jako příprava na školní docházku. Důraz
byl kladen zejména na osvojení znalosti českého jazyka. Děti se učily zábavnou formou, která byla přizpůsobena
jejich individuálním potřebám. Na skupinovém doučování se dále lektorky zaměřovaly většinou na opakování nebo
znovuprobírání školní látky, kterou děti vzhledem k jazykové bariéře zcela nevstřebaly při školní výuce, nebo doplnění
látky z předchozích ročníků, které děti v ČR neabsolvovaly.
Skupinové doučování tedy vycházelo vstříc potřebám dětí a bylo prováděno se snahou o dosažení maximální efektivity v jejich výuce a překonání jazykových bariér. O úspěšném dosažení cíle svědčí i pravidelná a hojná účast dětí.
Forma aktivity byla nízkoprahová, děti docházely dle vlastní potřeby a dobrovolně.
Díky pravidelnému doučování si řada dětí zlepšila své školní výsledky. Některé z nich díky intenzivní přípravě úspěšně
zvládly závěrečnou klasifikaci. Výuka českého jazyka a matematiky byla doplněna o další předměty (dějepis, přírodopis, fyziku, chemii).
Individuální doučování
Individuální doučování je určeno převážně dětem mimo Pardubice, které nemají možnost chodit do vzdělávacího klubu v Pardubicích. Těmto dětem se pak věnuje jejich pedagog nad rámec běžných vyučovacích hodin, nebo jiný lektor
po vyučování ve škole v místě jejich bydliště. Tito pedagogové děti neučí pouze český jazyk, ale poskytují doučování i
v dalších předmětech dle požadavků a potřeb dítěte. To dětem velmi zjednoduší jejich situaci, neboť si daleko rychleji
osvojují slovní zásobu, zlepší se v komunikaci a začlení se do kolektivu.
Během roku 2015 byla navázána spolupráce se školami v celém pardubickém kraji, konkrétně: Pardubice, Chrudim,
Letohrad, Choceň, Polička, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová a další.
Individuálním doučováním bylo podpořeno v roce 2015 celkem 31 dětí.
Asistence ve školách
Asistence se ukázaly jako velmi přínosné, protože děti, které přicházejí do naprosto cizího prostředí, se cítí bezpečněji, mají-li tam „svou“ osobu, na kterou se vždycky mohou obrátit, a to se projeví na jejich pokroku v učení a začleňování do kolektivu i systému našeho školství. Asistentky komunikují také s rodiči dětí a seznámí je s fungováním českého
školství a pomáhají jim se orientovat v tom, co jejich děti do školy potřebují a jaké jsou jejich povinnosti a práva jako
rodičů.
Dítěti vždy pomáhá asistentka se vzděláním pedagogického nebo sociálního zamření.
Během roku 2015 využilo těchto asistencí ve školách 10 dětí, a to v základních školách v Pardubicích a v Chrudimi.
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Ze strany škol a rodičů je o tyto naše aktivity veliký zájem, školy se nám samy ozývají a žádají o asistence a individuální doučování, nebo nám posílají děti do vzdělávacího klubu. Doučování pak probíhá v součinnosti se školou.
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MULTIKULTURNÍ AKTIVITY
V rámci multikulturních aktivit se snažíme seznamovat většinovou společnost se životem cizinců nejen v České republice, ale také se životem v zemích odkud pochází.
V rámci těchto snah jsme v loňském roce uspořádali přednášku Markéty Kutilové, která společně s Lenkou Klicperovou navštívila Sýrii, konkrétně město Kobání. Její přednáška byla zaměřená především na uprchlíky a samotnou
situaci v Sýrii.
V září naše organizace uspořádala ve spolupráci s rodinným centrem Kašpárek sbírku pro uprchlíky, při níž se vybrala
velká spousta materiální pomoci, která putovala k potřebným uprchlíkům.
Několik našich klientů jsme doporučili do prodejních stánků na Multikulturní jarmark, který pořádala organizace CPIC.
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NAŠI DONÁTOŘI
Činnost MOST PRO o. p. s. podpořily v roce 2015 tyto instituce:
Krajský úřad Pardubického kraje:
Informační středisko pro cizince
					
Občanská poradna a poradna pro cizince
					
Integrační kurzy pro cizince
					Multiklub pod Mostem
					
Magistrát města Pardubice:		
Informační a integrační středisko pro cizince
					
Integrační kurzy pro cizince
					Multiklub pod Mostem
Město Hlinsko:				

Občanská poradna Hlinsko

MV ČR:					

Informační středisko pro cizince

MPSV:					
					

Informační a poradenské středisko pro cizince
Občanská poradna Hlinsko

MŠMT:					

Multiklub pod Mostem

Za věcné dary na mikulášskou besídku děkujeme firmě Efko a firmě JAJA pardubický perník.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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