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MOST PRO o. p. s. - základní informace
Most pro o.p.s. je stabilní a profesionální organizace, která poskytuje hodnotné a vzájemně se prolínající služby cizincům v Pardubickém kraji. Pomoc je vedena skrze odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. a vzdělávacích aktivit. Hlavním cílem organizace je spokojené soužití cizinců v české společnosti. Pomáháme překonávat kulturní
a jazykové bariéry. Cílovou skupinou jsou cizinci ze třetích zemí i občané Evropské unie. S činností organizace jsou
spjaty různé multikulturní akce, práce s dětmi cizinců a rozšiřování informací o cizincích ve většinové společnosti (školy, úřady atd.) Potřeby klientů a služby organizace na sebe navazují a často tak pracujeme s komplexními požadavky
celých rodin. Organizace se aktivně podílí na činnosti Konsorcia nevládních organizací, které pracují s cizinci v České
republice.
Dále naše organizace provozuje Občanskou poradnu a poradnu pro cizince v Hlinsku. Jejím posláním je pomáhat lidem
při řešení nepříznivých situací, poskytovat informace a rady. Tím se předchází neznalosti a neinformovanosti klientů
ohledně lidských práv a povinností.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Adresa: 17. listopadu 216, Pardubice 530 02
Telefon: 467 771 170
Email: info@mostlp.eu
Web: www.mostlp.eu
IČ:
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 do 31. 3. 2018
Mgr. Michaela Davidová od 1. 4. 2018
Pracovníci v přímé péči:
Mgr. Kateřina Kotrlá
Mgr. Anna Vozňuk
Bc. Lada Nevečeřalová Dis.
Eliška Víšková Dis.
Mgr. Iva Prokopová
Bc. Radka Páchová
Bc. Helena Zemanová Dis.
Mgr. Petra Hrdličková
Mgr. Veronika Králová
Mgr. Magdalena Kučerová
Mgr. Ing, Zdeněk Řízek Ph.D.
Účetní:
Petra Kafková
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PEDAGOGOVÉ A LEKTOŘI

TLUMOČNÍCI, PŘEKLADATELÉ

Mgr. Helena Grundmanová
Mgr. Jana Černá
Mgr. Anna Vozňuk
Eliška Víšková Dis.
Mgr. Sainzaja Bajarová
Mgr. Iva Prokopová
Mgr. Kateřina Bromová
Mgr. Lucie Kotalová
Ing. Jaromíra Kotrlá
Mgr. Magdaléna Kučerová
Jakub pospíšil
Bc. Zuzana Pospíšilová
Bc. Miriam Bartošová
Kateřina Burešová Dis.
Mgr. Olga Burešová
Iva Dopitová
Mgr. Adriana Gajová
Mgr. Jana Hornychová
Mgr. Jitka Lelková
Michala Macháčková
Mgr. Alena Machová
Mgr. Anežka Maříková
Mgr. Zdeňka Netolická
Mgr. Bronislava Rabasová
Michaela Vrzalová

Mgr. Anna Vozňuk
Anujin Bilegbadrakh
Bolortuya Bayartugs
Dorjkhuu Tuvshinbayar
Kratochvílová Iuliana
Kolyu Kolev
Odonchimeg Delgermaa
Tsendpurev Solongo
Nicolas Gromackij
Phu Tran Ngoc
Sevdalina Veleva
Thinh Nguyen
Eliška Novotná
Thao Nguyen Vo Thanh
Thuy Duong Nguyen
Enkhtsetseg Togtokh
Nga Vu Thi Thuy

SUPERVIZE
PhDr. Jarmila Čierná

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

DOZORČÍ RADA

SPRÁVNÍ RADA

ŘEDITEL/KA

PORADENSTVÍ

OSTATNÍ AKTIVITY

■ Poradna pro cizince

■ Tlumočení

■ Občanská poradna a poradna
pro cizince Hlinsko

■ Multikulturní aktivity

SOCIÁLNĚ
AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBA PRO
RODINY S DĚTMI

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
■ Integrační kurzy pro cizince
■ Multiklub pod Mostem
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MOST PRO o.p.s.
STRUČNÁ HISTORIE ORGANIZACE
Organizace byla založena již v roce 1998 jako občanské sdružení.
Od roku 2002 se aktivity sdružení začaly zaměřovat především na cizineckou problematiku. V roce 2005 se uskutečnily
první integrační kurzy českého jazyka pro cizince a začalo se pracovat také s dětmi cizinců.
V roce 2007 zaregistrovala organizace na Krajském úřadě Pardubického kraje službu -odborného sociálního poradenství.
V roce 2011 byla registrována a otevřena Občanská poradna a poradna pro cizince v Hlinsku, kde začalo být poskytováno odborné sociální poradenství.
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“.
Na přelomu let 2016 a 2017 byl realizován projekt „Building bridges between us“ za finanční podpory americké ambasády, který přinášel žákům základních a středních škol informace o cizincích.
V roce 2016 organizace zaregistrovala službu „Rodina pod Mostem“. Jedná se o sociálně aktivizační službu pro rodiny
s dětmi cizinců, která je poskytována od ledna 2017. Organizace se na konci roku 2016 stala partnerem Organizace pro
pomoc uprchlíkům v projektu sociálně-právního poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu (AMIF).
V roce 2018 se díky stále narůstajícímu počtu cizinců organizace zapojila do projektu obcí „Podpora integrace cizinců
na lokální úrovni“. Cílem projektu bylo zkvalitnění soužití mezi cizinci a většinovou společností se zaměřením na děti
cizinců. V rámci tohoto projektu byl posílen počet tlumočníků.
V současnosti Most pro o. p. s. poskytuje odborné sociální poradenství v Pardubicích a v Hlinsku, sociálně aktivizační
službu, kurzy českého jazyka a Multiklub (doučování dětí, volnočasové aktivity, asistence ve školách).

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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POSKYTOVANÉ SLUŽBY
PORADNA PRO CIZINCE V PARDUBICÍCH
Organizace v rámci Pardubického kraje poskytuje bezplatné, odborné, sociální poradenství pro cizince. Služba je poskytována formou ambulantní a terénní.
ambulantní poradenství – bylo poskytováno sociálním pracovníkem, pokud situace vyžadovala i tlumočníkem v sídle organizace. Cílovou skupinou byli cizinci, jak ze třetích zemí, tak občané EU a to s jakýmkoli pobytovým statusem. Služba je
bezplatná a v případě potřeby anonymní. V roce 2018 navštívilo poradnu nejvíce cizinců z Mongolska, Ukrajiny, Vietnamu
a Bulharska. Cizinci využívali sociálního poradenství v životních situacích, které sami nezvládali řešit. Služeb informačního
střediska pro cizince využilo celkem 239 klientů. Sociální pracovníci s nimi sjednali 572 schůzek.
terénní poradenství – bylo poskytováno sociálním pracovníkem a tlumočníkem mimo pobočky organizace na dalších
kontaktních místech. Služba byla poskytována v celém Pardubickém kraji. V roce 2018 se uskutečnilo celkem 36 výjezdů
do terénu po Pardubickém kraji.
tlumočení – bylo poskytováno tlumočníkem při poradenství a při asistencích u lékařů, na úřadech, ve školách atd. Tlumočení jsme zajišťovali v mongolském, vietnamském, bulharském, polském, anglickém a ruském jazyce. Asistence, doprovody do jiných institucí, byly v roce 2018 poskytnuty 216 klientům při 632 schůzkách.
Díky projektu podpory integrace cizinců se uskutečnilo dalších 1193 tlumočení u lékařů, na úřadech a ve školách.
pomoc na OAMP – Na Odboru azylové a migrační politiky byla asistence poskytnuta celkem 893x a tlumočilo se celkem
479x. Na OAMP bylo poskytováno tlumočení ve vietnamském, mongolském a ruském jazyce.
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 sociální pomoci, vzdělávání a pojištění.
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PORADENSTVÍ PRO ŽADATELE O MEZINÁRODNÍ OCHRANU
Od prosince 2016 organizace spolupracuje 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 a z Afriky. Sociální pracovnice
a právník každé první pondělí v měsíci jezdili do pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí, kde žadatelům o mezinárodní
ochranu pomáhaly s problémy sociálního i právního rázu. Klienti také mohli přijít na pobočku v Pardubicích. Celkem projekt
obsáhl 136 klientů.

OBČANSKÁ PORADNA A PORADNA PRO CIZINCE HLINSKO
Organizace dvakrát týdně poskytovala odborné sociální poradenství v rámci mikroregionu Hlinecko, v budově městského
úřadu Hlinsko. Klienti mohli do poradny přijít osobně, nebo mohli využít telefonický a emailový způsob komunikace. Nejčastější případy, které se v Hlinsku řešily, byly dluhy. Dalšími tématy byly například sousedské spory, spory o nemovitosti
a majetek, sociální dávky či rozvody.
V roce 2018 využilo služeb občanské poradny 202 klientů, kterým bylo poskytnuto 362 konzultací. Poradna byla otevřena
každou středu a čtvrtek.

JAZYKOVÉ KURZY
Integrační kurzy českého jazyka pro cizince, organizace provozuje již od roku 2005. Díky českému jazyku jsou cizinci
schopni se rychleji začlenit do společnosti a zároveň tato opatření působí preventivně proti vzniku uzavřených komunit.
V roce 2018 bylo realizováno celkem 12 kurzů českého jazyka na úrovni začátečník, mírně pokročilý a pokročilý. Do kurzů
se zapsalo celkem 128 účastníků. 25 lidí pokračovalo i do vyšší úrovně. Kurzy probíhaly pouze Pardubicích.

TEMATICKÉ SEMINÁŘE
Během roku 2018 jsme uspořádali celkem 6 seminářů s finanční tematikou. Dva semináře se konaly v Pardubicích, v prostorách organizace Most pro o.p.s., a byly určeny dospělým cizincům. Další seminář byl určen pro děti cizinců ve věku od
8 do 15 let, které se zúčastnily letního tábora v Horním Bradle. Tábor také realizovala organizace Most pro o. p. s. Během
semináře se školitelkám podařilo děti zapojit a odborně je vést k osvojení teoretických základů i praktické znalosti hospodaření s financemi. Zbylé semináře na téma „Základy finanční gramotnosti“ se konaly na Základních školách v Hlinsku.
První proběhl na ZŠ Ležáků, další na dislokovaném pracovišti v ulici Poličská 757 a dva na ZŠ Smetanova. Semináře byly
určeny převážně pro žáky 8. a 9. ročníků. Hlavní náplní byl rodinný rozpočet, půjčky, exekuce aj.
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MULTIKLUB POD MOSTEM
Projekt Multiklub pod Mostem se zaměřuje na komplexní integraci dětí cizinců v České republice. K začleňování do majoritní společnosti dochází prostřednictvím vzdělávacích, multikulturních a volnočasových aktivit. Hlavním cílem je odstranění překážek (jazykových, zvyklostních, společenských). Multiklub navštěvují děti od 5–16 let. V roce 2018 jsme podpořili
celkem 132 dětí.
Projekt Multiklub pod Mostem zahrnuje 3 základní aktivity:
a.
Volnočasové aktivity
b.
Individuální doučování
c.
Asistence ve školách
Volnočasové aktivity
Volnočasové aktivity probíhaly každé pondělí a pátek od 13:30 do 17:30. Děti si mohly vypracovat domácí úkoly, se kterými
jim pomáhaly lektorky, praktikanti nebo dobrovolníci.
Volnočasové aktivity zahrnovaly didaktické a výukové hry. Dalším důležitým prvkem byly akce spojené s českými tradicemi a svátky jako například oslava Velikonoc, pálení čarodějnic, Mikulášská besídka a další. Děti se během těchto akcí
podrobněji seznámily s českými tradicemi. Zpívaly se koledy, vyráběla se přání, zdobily se perníčky či se pletla pomlázka
a barvila se vajíčka
Během léta 2018 byly pořádány vzdělávací výlety například: Karlštejn, Fajn park v Chlumci nad Cidlinou, aquapark HK,
sportovní park Pardubice, laser game, Natura park, bowling a další. Na začátku letních prázdnin se v Horním Bradle konal
tábor. Trval 5 dní a děti si užily spousty zábavy. Na letní tábor jelo 20 dětí, čímž byla naplněna možná kapacita. Volnočasových aktivit se účastnilo během roku 49 dětí.
Individuální doučování
Individuální doučování bylo poskytováno dětem, které přišly do České republiky a neznaly jazyk. Poskytováno bylo jak
v sídle organizace, tak v rámci celého Pardubického kraje. Žáci se scházeli s lektorem, který je zpočátku učil základy
českého jazyka, především slovní zásobu a poté i gramatiku. Kvůli velkému počtu dětí, bylo nezbytné zařazovat děti do
skupinek podle země původu, věku a jazykových dovedností. Hodiny probíhaly dle potřeb žáků, obvykle 1–2 krát týdně.
V době letních prázdnin byla vytvořena přípravná skupina pro předškoláky, kde se učili ti nejmenší. Na doučování docházelo v roce 2018 celkem 107 dětí.
V rámci projektu Podpora integrace cizinců jsme poprvé v roce 2018 vyučovali český jazyk v mateřské škole. Celkem bylo
podpořeno 6 dětí předškolního věku.
Asistence ve školách
Asistence ve školách byly pro děti velmi důležité. Dítě je vystaveno cizímu 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 v celém systému školství.
Asistentky komunikovaly s třídní učitelkou a také s rodiči. Mohly tak lépe interpretovat potřeby, povinnosti a práva dítěte.
Během roku 2018 docházely asistentky k 36 dětem.
O asistence byl velký zájem jak ze strany škol, tak ze strany rodičů. Školy se ozývaly samy a žádaly o asistence či individuální doučování.

RODINA POD MOSTEM
Rodina pod Mostem je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi cizinců. Služba pomáhá řešit krizové situace a podporuje běžné fungování rodiny v českém prostředí. Naším hlavním zájmem je blaho dětí. Rodiče musí zvládat výchovu
a péči o domácnost tak, aby se děti rozvíjely. Důležité oblasti jsou: výchova, plnění školních povinností, hygiena, zázemí,
sociální a ekonomická stabilita. 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 ambulantně nebo v terénu (doma, ve škole, u lékaře atd.) V roce
2018 jsme spolupracovali s 58 rodinami. Většina rodin, se kterými jsme pracovali, potřebovala pouze krátkodobou spolupráci. Zejména šlo o seznámení s fungováním systému vzdělávání v ČR. Dále bylo nutné řešit umístění dětí do základních
a mateřských škol, registraci u pediatrů, zprostředkování volnočasových aktivit a výuku češtiny. Druhou skupinu uživatelů
tvořili většinou ti, kterým jsme službu poskytovali jako důsledek toho, že již byli v některé z aktivit organizace zapojeni, ale
byla u nich potřeba řešit situaci komplexněji. Se dvěma rodinami jsme spolupracovali na základě doporučení OSPOD.
Jedna rodina je z Pardubic, druhá z Hlinska.
V roce 2018 jsme se zaměřili na propagaci služby v mateřských školách. Spolupracovali jsme s lokální síťařkou působící
v rámci projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Ta naším jménem oslovila všechny MŠ v Pardubicích. K těm, kteří projevili zájem, jsme šli prezentovat službu osobně. Naším cílem bylo začít pracovat
s rodinami dříve, než děti nastoupí do ZŠ. Tam se totiž začínají projevovat potíže spojené s jazykovou a kulturní bariérou.
V listopadu jsme uspořádali pro zástupce mateřských škol exkurzi v naší organizaci.
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NAŠI DONÁTOŘI
Činnost MOST PRO o. p. s. podpořily v roce 2018 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:					
					
Rodina pod Mostem

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

MŠMT:					

Multiklub pod Mostem

Elektrárna Opatovice:			

letní tábor Multiklubu pod Mostem

Kaufland: 				

potraviny do Mikulášských balíčků pro děti

Agrofert: 				

peněžní dar na dárky pro děti

Drogerie DM				

věcné dary do Mikulášských balíčků pro děti
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