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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 a pro občany a cizince v mikroregionu Hlinecka. Služby pro cizince jsou zaměřeny na integraci 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:	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. Zolzaya Bajarová
Bc. Lada Nevečeřalová
Tuul Bittnerová
Eliška Víšková Dis.
Účetní:
Petra Kafková
Finanční manažerka:
Petra Kafková
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STÁLÍ PEDAGOGOVÉ A LEKTOŘI
Mgr. Helena Grundmanová
Mgr. Jana Černá
Mgr. Anna Vozňuk
Mgr. Hana Vyčichlová
Eliška Víšková Dis.
Sainzaja Bajarová
Mgr. Iva Prokopová

STÁLÍ TLUMOČNÍCI, PŘEKLADATELÉ
Mgr. Anna Vozňuk
Bc. Zolzaja Bajarová
Phu Tran Ngoc
Thinh Nguyen
Kolyu Nedjalkov Kolev
Milka Muha
Nicolas Gromackij
Zuzana Pokorná
Eliška Novotná
Tuul Bittnerová

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, M.J. Kociana 53
■	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
Kořeny naší organizace sahají až do roku 1998, kdy 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 otevřením poradny v Ústní nad Orlicí.
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
Jsme mostem pro cizince, kteří se chtějí stát našimi spoluobčany.

POSLÁNÍ
Pomáháme cizincům vyznat se v české společnosti.

NAŠE HODNOTY
Nezávislost – respektujeme svobodu rozhodování a jednání.
Osobní přístup – ctíme jedinečnost každého člověka, jeho potřeby a představy.
Tradice – pomáháme již od roku 1998.
Férovost – přistupujeme ke všem slušně a čestně.

5

Výroční zpráva 2016

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.
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.
asistence – poskytuje sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách 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. Dále naše organizace poskytuje tlumočení z a do
anglického jazyka.
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.
Během roku 2016 využilo služeb poradny pro cizince v Pardubicích 274 klientů a občanské poradny a poradny pro
cizince v Hlinsku 163 klientů.
Asistence, tedy doprovody na úřady, k lékaři, do škol atd. byly poskytnuty v 169 případech.
Během asistencí na Odboru azylové a migrační politiky v Pardubicích bylo s nabídkou služeb osloveno 662 klientům,
asistence na OAMP byla poskytnuta 146x a tlumočení 255x. Největší zájem jevili klienti o mongolský a vietnamský
jazyk.
V roce 2015 bylo uskutečněno celkem 46 výjezdů do terénu po Pardubickém kraji, během nichž bylo osloveno 2052
klientů přímou i nepřímou formou.
Největší skupinu cizinců, kteří se na nás v tomto roce obrátili a kterým jsme poskytli poradenství, tvořili i nadále Mongolové, Vietnamci, Ukrajinci, Bulhaři a Slováci.
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. V rámci asistenci se v roce 2016 řešilo
ve velké míře bydlení.
Poradna pro cizince v Pardubicích
V roce 2016 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. V roce 2016
jsme zaznamenali silný příliv občanů Mongolska. Očekáváme, že tento trend a nárůst bude pokračovat i v roce 2017 a
předpokládáme, že tito cizinci si v roce 2017 přivedou do České republiky i své děti. V roce 2016 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
274 klientů
Poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu
Od prosince 2016 jsme se zapojili jako partneři do projektu poskytující komplexní poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu s Organizací pro pomoc uprchlíkům.
Hlavním cílem projektu je zajistit primární cílové skupině, tj. žadatelům o udělení mezinárodní ochrany a cizincům, kteří jsou na území České republiky strpěni podle zákona o azylu, nacházejícím se mimo zařízení pro zajištění cizinců,
právní a sociální podporu v oblastech, které souvisejí s řízením ve věci mezinárodní ochrany a právním postavením
této specifické kategorie cizinců na území České republiky.
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Občanská poradna Hlinsko
V roce 2016 využilo služeb občanské poradny 163 klientů, kterým bylo poskytnuto 434 konzultací.
Poradna byla klientům k dispozici ve středu a ve čtvrtek.
Klienti mohli do poradny přijít osobně, nebo mohli využít telefonický, nebo emailový 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.
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TEMATICKÉ A VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE
Vzdělávacím aktivitám 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. Nevěnujeme se ovšem pouze výuce českého jazyka, ale také například finanční gramotnosti a přibližování cizinců většinové společnosti viz níže.

Jazykové kurzy 2016
V roce 2016 bylo v rámci projektů „Integrační kurzy pro cizince“ uskutečněno celkem 8 kurzů českého jazyka na úrovních pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Celkem kurzy navštívilo 63 účastníků.
Kurzy probíhaly v Pardubicích, Ústí nad Orlicí a v Letohradě.
Účastnici byli různých národností, a proto se během hodin nepoužíval zprostředkující jazyk, s výjimkou angličtiny a
ruštiny. 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 jejich soběstačnost, a to vše pomocí integračních jazykových kurzů a tematických seminářů.
Tematické semináře
V roce 2016 naše organizace pokračovala ve spolupráci s Pardubickým krajem ve věci pořádání seminářů pro seniory
v oblasti finanční gramotnosti v celém Pardubickém kraji. Po skončení této spolupráce naše organizace uspořádala
seminář z vlastní iniciativy v Hlinsku, kde ze zkušeností z občanské poradny víme, že finanční problematika je velmi
častým tématem k řešení.
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 2016 proběhly celkem pětkrát a to v Poličce, Přelouči, Litomyšli a dvakrát
v Hlinsku.
V rámci asociace občanských poraden, jejíž jsme členem, jsme v roce 2016 uspořádali další semináře s finanční
tématikou.
Naše organizace uspořádala seminář finanční gramotnosti pro žáky Základní školy Lázně Bohdaneč. Jeden seminář
byl určen prvnímu stupni a druhý seminář byl věnován devátým třídám.
V roce 2016 proběhl také seminář určený cizincům, věnující se daňovému přiznání.
V roce 2016 jsme také zahájili projekt „Building bridges between us“. Jedná se o projekt workshopů na základních a
středních školách, kde je naším cílem šířit informace o cizincích, dětech cizincích, jejich integraci a životě v České
republice. Workshopů se účastnili jak české lektorky, tak sami cizinci. Tento projekt má přesah také do roku 2017,
jelikož je plánovaný na jeden školní rok.

8

Výroční zpráva 2016

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.
Vzdělávací klub
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 tábor.
Volnočasové aktivity se odehrávaly v roce 2016 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 například aquapark, Prahu, fajn park v Chlumci nad
Cidlinou, Kunětickou horu a další. Výlety byly vždy pořádány za finanční spoluúčasti dětí.
V polovině prázdnin se konal letní tábor, děti odjely do Horního Bradla a užily si 5 dní plných zábavy a her.
V rámci volnočasových aktivit byla uspořádána také každoroční velikonoční, mikulášská a vánoční besídka.
Volnočasových aktivit se celkem účastnilo během roku 45 dětí a na letní tábor jelo 17 dětí, čímž naplnily možnou
kapacitu tábora.
Vzdělávací klub
V roce 2016 docházelo do této aktivity 40 dětí.
Učení probíhalo v roce 2016 dvakrát týdně, a to v pondělí a v pátek od 13:30 do 17:30, v době letních prázdnin bylo
doučování nahrazeno volnočasovými aktivitami a individuálním doučováním. Vzdělávací klub se především zaměřoval na přípravu ke školní docházce. 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.
Vzdělávací klub tedy vycházel vstříc potřebám dětí a snažil se 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
Individuální doučování bylo poskytováno především dětem, které přišly do České republiky a neznaly český jazyk a
potřebovaly intenzivní péči, aby se co nejdříve zvládly zapojit do školního kolektivu a integrovat se do společnosti. Individuální doučování jsme neposkytovali pouze v sídle naší organizace, ale i v rámci celého Pardubického kraje. Žáci
se scházeli s přiděleným lektorem, který je zpočátku učil základy českého jazyka a později postupně zapojoval i další
výukové předměty. Hodiny probíhaly dle individuálních potřeb žáka, obvykle několikrát do týdne. Individuální doučování probíhalo během celého roku, jelikož děti do České republiky přicházely v různém období a velmi často například
na začátku letních prázdnin. U nich je pak bylo důležité věnovat se jim v období prázdnin, aby pro ně bylo snazší
zapojit se do školního kolektivu. Individuálním doučováním bylo v roce 2016 podpořeno celkem 38 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 2016 využilo těchto asistencí ve školách 23 dětí, což je více jak dvojnásobný nárůst oproti roku 2015
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.
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NAŠI DONÁTOŘI
Činnost MOST PRO o. p. s. podpořily v roce 2016 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 a poradna pro cizince Hlinsko

MV ČR:					
					

Informační středisko pro cizince
Komplexní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu

MPSV:					
					

Informační a poradenské středisko pro cizince
Občanská poradna a poradna pro cizince Hlinsko

MŠMT:					

Multiklub pod Mostem

Velvyslanectví USA:			

Projekt Building Bridges Between Us

Isolit Bravo				

Individuální dárce
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