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Most pro o.p.s. je stabilní a profesionální organizace, která poskytuje 
hodnotné a vzájemně se prolínající služby cizincům v Pardubickém kraji. 
Pomoc je poskytována prostřednictvím odborného sociálního poradenství, 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb. 
a vzdělávacích aktivit pro dospělé i děti. 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, často tak pracujeme s komplexními požadavky celých rodin. 
Organizace se aktivně podílí na činnosti Konsorcia nevládních organizací, 
které pracují s cizinci v České republice. Organizace také 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.

2019
MOST PRO O.P.S.
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Jsme mostem pro cizince, kteří se chtějí stát našimi spoluobčany.

Pomáháme cizincům vyznat se v české společnosti.

Nezávislost 

Respektujeme svobodu rozhodování a jednání.

Osobní přístup 

Ctíme jedinečnost každého člověka, jeho potřeby a představy.

Férovost 

Přistupujeme ke všem slušně a čestně.

Profesionalita 

Naše práce je na profesionální úrovni.

Poslání

Naše hodnoty

Vize
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Pomoc se zapojením cizinců do české společnosti.

Dostupnost služeb.

Odbornost v poskytování služeb.

Informovanost cílové skupiny.

Ochrana cílové skupiny před předsudky a negativním hodnocením.

Cíle

Základní informace

Adresa: 17. listopadu 216, Pardubice 530 02

Telefon: 467 771 170

Email:  info@mostlp.eu

Web:  www.mostlp.eu

IČ:  67 441 441
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Správní rada

Dozorčí rada

Zakladatelé

Předseda správní rady: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

Členové správní rady:   JUDr. Ing. Jiří Špelda 

Mgr. Michal Zelinka

Předseda dozorčí rady: Mgr. Matěj Karas

Členové dozorčí rady:  Mgr. František Cmunt 

Mgr. Daniela Vymětalová

Mgr. Helena Grundmanová

Mgr. Kateřina Kotrlá

Mgr. Zita Kudrnová

Ředitelka organizace

Mgr. Michaela Davidová, Ph.D.
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Vedoucí pracovníci

Účetní a finanční manažerka

Mgr. Kateřina Kotrlá  Vedoucí Informačního střediska pro cizince 

a Občanské poradny a poradny pro cizince Hlinsko

Eliška Víšková, Dis. Vedoucí Multiklubu pod Mostem a Rodiny pod Mostem

Petra Kafková
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JEDNOTLIVÉ
PROJEKTY

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 byla poskytována bezplatně a v případě 
potřeby anonymně. V roce 2019 navštívilo poradnu nejvíce cizinců z Ukrajiny, Mongolska, Vietnamu 
a Bulharska. Cizinci využívali sociálního poradenství v životních situacích, které sami nezvládali řešit. 
Služeb informačního střediska pro cizince užilo celkem 282 klientů. Sociální pracovníci s nimi sjednali 
687 schůzek.
Nejčastěji řešená témata byla totožná s tím, co se řešilo v předešlých letech. Klienti chtěli 
pomoci především v oblasti získání a udržení pobytových statusů. Zajímali se o zaměstnaneckou 
problematiku, svá práva, povinnosti a možnosti ubytování. Důležitá byla i oblast sociální pomoci, 
vzdělávání a pojištění. V roce 2019 do organizace přišlo i mnoho klientů kvůli sloučení rodinného 
příslušníka a také kvůli nevydávání rodných čísel.

V rámci Pardubického kraje jsme poskytovali bezplatné, odborné, sociální poradenství pro cizince. 
Služba byla poskytována formou ambulantní a terénní.

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO CIZINCE
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our journey

Terénní poradenství – bylo poskytováno sociálním pracovníkem a tlumočníkem mimo 
pobočky organizace v místech s koncentrovaným výskytem cizinců, tedy na ubytovnách, před 
fabrikami atd. Služba byla poskytována v celém Pardubickém kraji. V roce 2019 se uskutečnilo celkem 
24 výjezdů do terénu.
 
Tlumočení – bylo poskytováno tlumočníkem při poradenství a při asistencích u lékařů, na 
úřadech, ve školách atd. Tlumočení jsme zajišťovali v mongolském, vietnamském, bulharském, 
anglickém, rumunském a ruském jazyce. Asistence a doprovody do jiných institucí, byly v roce 2019 
poskytnuty 192 klientům při 618 schůzkách.
Díky projektu podpory integrace cizinců, projekt obcím se uskutečnilo dalších 662 tlumočení ve 
vietnamském a mongolském jazyce, a to především u lékařů.

Pomoc na Odboru azylové a migrační politiky (dále jen OAMP) – po celý 
rok ve stanovených časech zde pomáhali naši tlumočníci. Asistence byla poskytnuta celkem 2294x 
a tlumočilo se celkem 708x. Na OAMP bylo poskytováno tlumočení ve vietnamském, mongolském, 
anglickém a ruském jazyce.

Tematické semináře - během roku 2019 jsme uspořádali celkem 2 semináře s finanční 
tematikou. Oba semináře se konaly v Pardubicích, v prostorách organizace Most pro o.p.s., a byly 
určeny dospělým cizincům.
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AMIF – PORADENSTVÍ PRO ŽADATELE 
O MEZINÁRODNÍ OCHRANU

OBČANSKÁ PORADNA A PORADNA 
PRO CIZINCE HLINSKO

Od prosince 2016 do srpna 2019 organizace spolupracovala s Organizací pro pomoc uprchlíkům 
na projektu poskytující komplexní poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu. Hlavním cílem 
projektu bylo 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. Sociální pracovnice a právník každé první pondělí v měsíci jezdili do pobytového 
střediska v Kostelci nad Orlicí, kde žadatelům o mezinárodní ochranu pomáhali s problémy 
sociálního i právního rázu. Klienti také mohli přijít na pobočku v Pardubicích. Během prvních osmi 
měsíců roku 2019 využilo zmíněných služeb celkem 37 lidí.

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 či emailový způsob komunikace. Nejčastěji se v Hlinsku řešily dluhy. Dalšími tématy byly 
například sousedské spory, spory o nemovitosti, majetek, sociální dávky či rozvody. Rok od roku 
zaznamenáváme náročnost řešených případů. V tomto roce mohl s výrazně komplikovanými případy 
pomoci sociálním pracovnicím interně zaměstnaný právník. Služeb občanské poradny využilo 165 
klientů, kterým bylo poskytnuto 374 konzultací. Poradna byla otevřena každou středu a čtvrtek.

INTEGRAČNÍ KURZY

Integrační kurzy 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 2019 bylo realizováno celkem 14 kurzů českého jazyka na úrovni začátečník, mírně 
pokročilý a pokročilý. Zapsalo se celkem 178 studentů. Kurzy probíhaly v sídle organizace, jeden 
z nich byl realizován v Přelouči a druhý byl vyučován na základě poptávky firmy Kiekert v jejich 
prostorách, tento kurz si firma hradila sama. O kurzy českého jazyka byl mezi cizinci v roce 2019 
velký zájem.  Po uzavření zápisu do kurzů, které se otevíraly v záři pro druhou polovině roku, jsme 
stále evidovali 80 zájemců a toto číslo do konce roku ještě rostlo.
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MULTIKLUB POD MOSTEM

Projekt Multiklub pod Mostem se zaměřoval na komplexní integraci dětí cizinců v České republice. 
K začleňování do majoritní společnosti docházelo prostřednictvím vzdělávacích, multikulturních 
a volnočasových aktivit. Hlavním cílem bylo odstranění překážek (jazykových, kulturních, 
společenských). Multiklub navštěvovaly děti od 5-15 let. V roce 2019 jsme podpořili celkem 153 
dětí na základním stupni vzdělávání a 50 dětí v mateřských školách. Zájem o výuku českého jazyka 
a podporu dětí ve vzdělávání v roce 2019 byl převyšoval kapacitu lektorů. V důsledku toho byly 
některé děti zařazeny na čekací listinu.

Projekt Multiklub pod Mostem zahrnoval 3 základní aktivity a jednu doplňkovou.

●	 Volnočasové aktivity

●	 Doučování

●	 Asistence ve školách

●	 	Výuka českého jazyka v mateřských školách – výuka byla podpořená projektem integrace 
cizinců, projekt obcím.

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity probíhaly každé pondělí a pátek od 13:30 do 17:30. Děti si mohly vypracovat 
domácí úkoly, se kterými jim pomáhali 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, pletla se pomlázka a barvila se vajíčka.
Během léta 2019 byly pořádány vzdělávací výlety například do: Prahy, Liberce, okolí Pardubic. 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 43 dětí.

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 2019 celkem 129 dětí.
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Asistence ve školách
 
Asistence ve školách byly pro děti velmi důležité, lektorky komunikovaly s třídní učitelkou a také 
s rodiči. Mohly tak lépe interpretovat potřeby, povinnosti a práva dítěte. Asistenti docházeli k dítěti na 
vybrané hodiny a pomáhali mu s co nejrychlejším zapojením se do výuky. Během roku 2019 docházeli 
asistenti k 62 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.

Výuka českého jazyka v mateřských školách
Do projektu se během roku zapojily celkem 2 lektorky a podpořeno bylo 9 mateřských škol. Lektorky 
docházely do mateřské školy vždy ve smluvený čas a věnovaly se především předškolním dětem. 
Hlavním cílem bylo rozšířit slovní zásobu hravou formou. Celkem bylo podpořeno 50 dětí cizinců. 
Zapojeni byly i mladší děti.
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RODINA POD MOSTEM

V roce 2019 jsme zaznamenávali pokračující růst nově příchozích rodin cizinců s dětmi. Do Pardubic 
přišly rodiny obvykle s nulovou znalostí češtiny a s minimálním povědomím o tom, co je nutné 
v českém prostředí zajistit (péče pediatra, povinnosti spojené se školní docházkou apod.). Této 
skutečnosti jsme přizpůsobili aktivity, které jsme v rámci služby poskytovali. Snahou bylo rodiny co 
nejrychleji a nejefektivněji zorientovat a navést tak, aby dále zvládly jednat samy, případně s naší 
minimální podporou. Většina rodin, se kterými jsme pracovali, potřebovala pouze krátkodobou 
spolupráci. Zejména šlo o seznámení se s českým školním systémem. Bylo nutné řešit umístění 
dětí do mateřských, základních a středních škol, jejich registraci u pediatrů a zprostředkování 
volnočasových aktivit. Druhou skupinu uživatelů tvořily rodiny, u nichž OSPOD doporučil naši službu 
jakožto službu návaznou, protože vzniklá situace byla nutná řešit komplexněji. V průběhu roku jsme 
pracovali celkem se 102 rodinami. Z toho do ČR nově přišlo 69 rodin a 86 dětí. Kromě rodin s dětmi 
ve školním věku o službu ve větší míře projevily zájem také rodiny s dětmi předškolními nebo 
s (budoucími) středoškoláky. Vždy, když bylo potřeba, jsme uživatelům poskytovali tlumočníka. 
Primárně jsme se však snažili vést spolupráci tak, aby si uživatelé dokázali poradit i bez pomoci naší 
organizace nebo jiných institucí.
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NAŠI DONÁTOŘI

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

MVČR     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 
     Rodina pod Mostem

MŠMT     Multiklub pod Mostem

Česká spořitelna   Multiklub pod Mostem – Mikulášská besídka

A další jednotliví dárci, ti podpořili především aktivity Multiklubu.

ČINNOST MOST PRO O.P.S. 
PODPOŘILY V ROCE 2019 
TYTO INSTITUCE
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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