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MOST PRO o. p. s. - základní informace
Most pro o.p.s. je profesionální a stabilní organizace, která poskytuje kvalitní a vzájemně navazující služby cizincům
v Pardubickém kraji a také občanům a cizincům v mikroregionu Hlinecko. Služby jsou zaměřené na překonávání
společenských, kulturních a jazykových bariér. Realizovány jsou pomocí dvou nejvýznamnějších složek, odborného
sociálního poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. a vzdělávacích aktivit. Hlavním účelem je spokojené soužití cizinců
v české společnosti.
Cílovou skupinou, poradny pro cizince, jsou cizinci ze třetích zemí včetně občanů Evropské unie. S činností poradny
jsou úzce spjaty multikulturní akce, práce s dětmi cizinců či rozšiřování informací o cizincích ve většinové společnosti
(školy, úřady atd.) Potřeby klientů a naše služby na sebe navazují, proto jsme schopni pracovat s komplexními požadavky celých rodin. Organizace se aktivně podílí na činnosti Konsorcia nevládních organizací, které pracují s cizinci v
České republice. Naše organizace provozuje Občanskou poradnu a poradnu pro cizince v Hlinsku. Jejím posláním je
pomáhat lidem při řešení nepříznivých situací, poskytovat informace a rady, aby lidé netrpěli neznalostí svých práv a
povinností.

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. Lada Nevečeřalová
Tuul Bittnerová
Eliška Víšková Dis.
Mgr. Iva Prokopová
Bc. Radka Páchová
Bc. Helena Zemanová Dis.
Mgr. Petra Hrdličková
Účetní:
Petra Kafková
Finanční manažerka:
Petra Kafková
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PEDAGOGOVÉ A LEKTOŘI
Mgr. Helena Grundmanová
Mgr. Jana Černá
Mgr. Anna Vozňuk
Mgr. Hana Vyčichlová
Eliška Víšková Dis.
Sainzaja Bajarová
Mgr. Iva Prokopová
Mgr. Blanka Sychrová
Mgr. Miroslava Václavková
Mgr. Jitka Dalecká
Sára Vokuličová
Mgr. Simona Cacková
Mgr. Andrea Charvátová
Mgr. Simona Konfrštová
Bc. Lucie Kotalová
Ing. Jaromíra Kotrlá
Mgr. Magdaléna Kučerová
Mgr. Jitka Lacinová

TLUMOČNÍCI, PŘEKLADATELÉ
Mgr. Anna Vozňuk
Tuul Bittnerová
Anujin Bilegbadrakh
Kolyu Kolev
Naam Tran Xuan
Nicolas Gromackij
Phu Tran Ngoc
Sevdalina Veleva
Thinh Nguyen
Eliška Novotná
Thao Nguyen Vo Thanh
Thuy Duong Nguyen
Enkhtsetseg Togtokh

SUPERVIZE
PhDr. Jana Mervartová

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

DOZORČÍ RADA

SPRÁVNÍ RADA

ŘEDITEL/KA

PORADENSTVÍ

OSTATNÍ AKTIVITY

■ Poradna pro cizince
Pardubice, 17. listopadu 216
Pardubice, Pernerova 444
Ústí nad Orlicí, M.J. Kociana 53

■ Multiklub pro děti

■ Občanská poradna a poradna
pro cizince
Hlinsko, Poděbradovo nám. 1

■ Tlumočení
■ Multikulturní aktivity

SOCIÁLNĚ
AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBA PRO
RODINY S DĚTMI

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 té době sdružení vydávalo časopis, který se
věnoval oblasti lidských práv s hlavním zaměřením na rasismus a xenofobii.
Od roku 2002 se aktivity sdružení začaly zaměřovat zejména na cizineckou problematiku s důrazem na integraci cizinců do české společnosti. Sdružení otevřelo poradnu pro integraci cizinců v Pardubicích, ve které začalo poskytovat
sociálně-právní poradenství.
V roce 2005 se uskutečnily první integrační kurzy českého jazyka pro cizince a sdružení začalo pracovat také s dětmi
cizinců.
O dva roky později zaregistrovala organizace na Krajském úřadě Pardubického kraje sociální službu odborného sociálního poradenství.
V roce 2010 organizace otevírá v zájmu zlepšení dostupnosti služeb poradnu v Ústní nad Orlicí.
V roce 2013 se uskutečnila významná změna v novém občanském zákoníku. Valná hromada sdružení Most pro lidská
práva odsouhlasila změnu právní formy organizace a občanské sdružení se tak přejmenovalo na Most pro o. p. s.
a stalo se tak obecně prospěšnou společností. Ta byla zapsána u Krajského soudu v Hradci králové 8. 8. 2013.
V roce 2015 se organizace ve spolupráci s Pardubickým krajem zapojila do projektu „Pardubický kraj proti dluhům“
a dále pod záštitou Asociace občanských poraden do projektu „Dluhové poradenství“.
V roce 2016 si organizace zaregistrovala službu „Rodina pod Mostem“ - sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi,
kterou provádí od ledna 2017. Služba pomáhá rodinám cizinců s dětmi s řešením problémů.
V současnosti Most pro o. p. s. poskytuje odborné sociální poradenství, kurzy češtiny, sociálně aktivizační službu
a multikub pro děti (doučování dětí, volnočasové aktivity, asistence ve školách). Organizace je partnerem OPU v projektu sociálně-právního poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu (AMIF).

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.

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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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
V rámci Pardubického kraje poskytujeme bezplatně odborné sociální poradenství. Formou ambulantní a terénní.
Odborné sociální poradenství je poskytováno v poradně pro cizince v Pardubicích a v občanské poradně v Hlinsku.
Oblasti poradenství: pobyty, bydlení, rodina, mezilidské vztahy, sociální a zdravotní pojištění, sociální a pracovní právo,
zaměstnanost, zdravotnictví, finance, majetkoprávní vztahy, vzdělávání a školství.
Poskytujeme pomoc při kontaktu s úřady, lékaři, zaměstnavateli, školami, pronajímateli bytů atd. V návaznosti na
poradenství zprostředkováváme tlumočení v mongolském, vietnamském, ruském, polském, rumunském a bulharském
jazyce.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
ambulantní poradenství – je poskytováno sociálním pracovníkem (dle domluvy i 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 bezplatná a v případě potřeby anonymní. Je poskytována všem, i cizincům s nelegálním pobytem.
terénní poradenství – je poskytováno sociálním pracovníkem a tlumočníkem mimo pobočky organizace na dalších
kontaktních místech. Služba je poskytována v celém Pardubickém kraji.
asistence – je poskytována sociálním pracovníkem nebo pracovníkem v sociálních službách např. na úřadech, v zaměstnání, ve školách, u lékaře, u pronajímatelů bytu aj.
tlumočení – je poskytováno tlumočníkem – rodilým mluvčím, při poradenství a asistencích. Tlumočení zajišťujeme v
mongolském, vietnamském, bulharském, polském a ruském jazyce. Organizace také poskytuje tlumočení v anglickém
jazyce.
Poradna pro cizince v Pardubicích
V roce 2017 navštívilo poradnu nejvíce cizinců z Mongolska, Ukrajiny, Vietnamu, Bulharska a Rumunska. Mongolové
začali přicházet již v průběhu minulého roku a letos si začali přivážet děti. Cizinci využívali sociálního poradenství v životních situacích, které sami nezvládali řešit. Nejčastěji se jednalo o problematiku dluhů, exekucí a sociální práce s rodinou.
Služeb informačního střediska pro cizince využilo celkem 351 klientů.
Asistence, doprovody do jiných institucí byly poskytnuty v 445 případech.
Na Odboru azylové a migrační politiky byla služba asistence poskytnuta celkem 428x a tlumočilo se celkem 528x. Největší zájem měli klienti o mongolský a vietnamský jazyk.
V roce 2017 se uskutečnilo celkem 45 výjezdů do terénu po Pardubickém kraji, během nichž jsme oslovili 1697 klientů
přímou i nepřímou formou.
Nejčastější témata řešených situací byla stejná jako minulý rok. Klienti chtěli pomoci především v oblasti získání a udržení pobytových statusů. V poradně byla dále řešena problematika zaměstnání, práv, povinností a ubytování. Neméně
podstatná byla oblast pojištění, vzdělávání a sociální pomoc.
Poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu
Už v posledním měsíci roku 2016 jsme začali spolupracovat s Organizací pro pomoc uprchlíkům na projektu poskytující
komplexní poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu. Hlavním cílem projektu je zajistit žadatelům o mezinárodní
ochranu a cizincům, kteří jsou na území České republiky strpěni podle zákona o azylu, nacházejícím se mimo zařízení
pro zajištění cizinců, právní a sociální podporu. Nejvíce klientů bylo ze zemí bývalého Sovětského svazu, Číny a Nigérie.
Pracovnice několikrát vyjely do pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí, kde klientům pomáhaly s problémy sociálního
či právního rázu. Klienti také mohli využít možnosti přijít na pobočku v Pardubicích.
Občanská poradna a poradna pro cizince Hlinsko
V roce 2017 využilo služeb občanské poradny 257 klientů, kterým bylo poskytnuto 572 konzultací.
Poradna byla pro klienty otevřena každou středu a čtvrtek.
Klienti mohli do poradny přijít osobně, nebo mohli využít telefonický, či emailový způsob komunikace. Nejčastější případy, které se v Hlinsku řešily, byly dluhy. Dalšími tématy byly například sousedské spory, spory o nemovitosti, majetek,
sociální dávky a rozvody.
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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,
jakožto jazyka cizího. Nejprve pro dospělé a poté i pro děti. Nevěnujeme se ovšem pouze výuce českého jazyka, ale
také například finanční gramotnosti a přibližování cizinců většinové společnosti.
Jazykové kurzy 2017
V roce 2017 bylo v rámci projektů „Integrační kurzy pro cizince“ otevřeno celkem 10 kurzů českého jazyka na úrovních
začátečník, mírně pokročilý a pokročilý. Dva kurzy nebyly dokončené, protože se účastníci vrátili do země původu
nebo se odstěhovali za prací jinam. Do kurzů se zapsalo celkem 74 účastníků.
Kurzy probíhaly v Pardubicích, Ústí nad Orlicí a Poličce.
Naším cílem je zprostředkovat cizincům, kteří mají zájem učit se česky, dostatečnou nabídku vzdělávacích aktivit.
Hlavním cílem je rychlejší zapojení cizinců do naší společnosti. Preventivně tak působíme proti vzniku uzavřených
komunit cizinců. Podporujeme jejich soběstačnost.
Tematické semináře
V roce 2017 naše organizace pokračovala v přednáškách o finanční gramotnosti v celém Pardubickém kraji.
Lektorky radily, jak předcházet zadlužení, případně jak své již vzniklé dluhy řešit. Dále vysvětlovaly rozdíly mezi
kreditní a debetní kartou a také objasňovaly pojmy jako exekuce a oddlužení. Semináře probíhaly v Hlinsku, na Seči
(dětský tábor) a v Pardubicích. Celkem proběhlo sedm školení zejména na ZŠ.
Dále naše organizace pokračovala v projektu „Building bridges between us“, který započal již v roce 2016. Jedná se o
skupinu 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. V roce 2017
bylo uskutečněno 10 přednášek. 5 z nich na ZŠ a zbylých 5 na SŠ.

MULTIKLUB POD MOSTEM
Projekt Multiklub pod Mostem se zaměřuje na komplexní integraci dětí cizinců v ČR. K integraci dochází prostřednictvím vzdělávacích, multikulturních a volnočasových aktivit pro děti cizinců. Hlavním cílem je odstranění překážek (jazykových, zvyklostních, společenských) při integraci do společnosti. Projekt navazuje na kurzy češtiny pro děti cizince,
které byly poprvé realizovány v roce 2008. Multiklub navštěvují děti od 6–18 let. V roce 2017 jsme celkem podpořili 79
dětí.
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 a výukové hry. Dalším důležitým prvkem jsou akce či výlety, které se
pořádají ve spojitosti s českými tradicemi a svátky.
Volnočasové aktivity probíhaly každé pondělí a pátek od 13:30 do 17:30.
Aktivitám je věnováno více času především v období prázdnin, kdy děti nemají domácí úkoly a nemusí se intenzivně
připravovat na školní výuku. Lektorky proto v létě pořádají různé naučné i vzdělávací výlety například: Praha, Fajn
park v Chlumci nad Cidlinou, Kunětická hora, aquapark a další. Výlety byly vždy pořádány za finanční spoluúčasti
dětí.
V polovině prázdnin se konal letní tábor, děti odjely na Sečskou přehradu, kde si užily 5 dní zábavy.
V rámci volnočasových aktivit byla uspořádána také každoroční velikonoční, mikulášská a vánoční besídka, kde se
děti seznamují s českými tradicemi.
Volnočasových aktivit se celkem účastnilo během roku 57 dětí a na letní tábor jelo 18 dětí, čímž naplnily možnou
kapacitu tábora.
Vzdělávací klub
V roce 2017 docházelo do klubu 32 dětí.
Učení probíhalo 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 zaměřoval na pravidelné plnění
domácích úkolů. Důraz byl kladen na správné používání českého jazyka. Děti se učily zábavnou formou, která byla
přizpůsobena jejich individuálním potřebám, zkušenostem a možnostem. Vzdělávací klub vycházel vstříc potřebám
dětí a snažil se o dosažení maximální efektivity. O úspěšném dosažení cíle svědčí i pravidelná a vysoká účast. Děti
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docházely dobrovolně, podle vlastní potřeby. Díky pravidelnému doučování si řada dětí zlepšila své školní výsledky.
Výuka byla rozšířena o dějepis, zeměpis, chemii, což posílilo jejich slovní zásobu.
Individuální doučování
Individuální doučování bylo poskytováno dětem, které přišly do České republiky a neznaly jazyk. Díky intenzivní péči
se brzy zapojily do školního kolektivu. Individuální doučování jsme neposkytovali pouze v sídle naší organizace, ale i v
rámci celého Pardubického kraje. Žáci se scházeli s lektorem, který je zpočátku učil základy českého jazyka a později

postupně zapojoval i další výukové předměty, kde jim vysvětloval základní slovní zásobu, aby mohli lépe pochopit
probíranou látku. Hodiny probíhaly dle potřeb žáků, obvykle několikrát do týdne. Na doučování docházelo v roce 2017
celkem 59 dětí.
Asistence ve školách
Asistence ve školách jsou pro dítě velmi přínosné a důležité. Dítě je vystaveno cizímu, neznámému prostředí a to ho
může velmi stresovat. Osoba, kterou zná, mu dopřává nejen pocit bezpečí, ale pomáhá mu také k rychlejší orientaci
ve škole a celému systému školství. Asistentky komunikují s třídní učitelkou a také s rodiči. Mohou tak lépe interpretovat potřeby, povinnosti a práva dítěte. Během roku 2017 docházely asistentky k 17 dětem.
O tyto aktivity je velký zájem jak ze strany škol, tak rodičů. Školy se samy ozývají a žádají o asistence či individuální
doučování. To pak probíhá v součinnosti se školou.
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MULTIKULTURNÍ AKTIVITY
V rámci multikulturních aktivit se snažíme seznamovat společnost s cizinci a jejich kulturou, zvyky, tradicemi, hodnotami, náboženstvím a demografickými údaji.

RODINA POD MOSTEM
Rodina pod Mostem je sociálně aktivizační služba, která se věnuje rodinám cizinců s dětmi. Služba nabízí pomoc
při zvládání krizových situací i podporu běžného fungování členů rodiny v českém prostředí. Naším hlavním zájmem
je blaho dětí. Rodiče by měli zvládat péči o děti i domácnost tak, aby děti měly možnost spokojeně žít a rozvíjet se.
Hlavním prvkem je podpora rodičů ve zvládání výchovy, péči o zdraví dětí, či plnění povinností, které se týkají školní
docházky. Důležitá je také sociální a ekonomická stabilita a zázemí. Sociální pracovník podporuje rodinu při řešení
obtížných situací, pomáhá řešit problémy a spolupracuje s dalšími institucemi a odborníky například: pedagogicko-psychologickou poradnou, pediatrem, Odborem sociální péče o dítě a s učiteli. Služba je poskytována dle potřeb
rodiny, ambulantně nebo v terénu (doma, ve škole, u lékaře atd.) V roce 2017 jsme spolupracovali s 16 rodinami, se
kterými jsme řešili problémy jednodušší (začlenění se do kolektivu, úspěšné plnění školní docházky, jazyková bariéra
– nedorozumění) i složitější (šikana, krádeže, psychické problémy, hyperaktivita).
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NAŠI DONÁTOŘI
Činnost MOST PRO o. p. s. podpořily v roce 2017 tyto instituce:
Krajský úřad Pardubického kraje:
Informační středisko pro cizince
					
Občanská poradna a poradna pro cizince
					
Integrační kurzy pro cizince
					Multiklub pod Mostem
					Rodina pod Mostem
					
Magistrát města Pardubice:		
Informační a integrační středisko pro cizince
					
Integrační kurzy pro cizince
					Multiklub pod Mostem
					Rodina 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

Ing Michal Martoch 			
Kamody s.r.o.				
Mgr. Marek Čaněk Ph.D. 		

Individuální dárce
Individuální dárce
Individuální dárce
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