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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. 

2020
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@mostpro.cz

Web:  www.mostpro.cz

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 (do 31.7.2020)

    Ing. Jan Fuka, Ph.D (od 31.7.2020)

    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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V roce 2020 zasáhla celý svět pandemie COVID-19 a omezení se nevyhnula ani naší organizaci. 
Restrikce a omezení se z části týkala všech námi poskytovaných služeb. Museli jsme služby 
omezit tak, aby vyhovovaly vládním nařízením, dodržovat přísná hygienická opatření a přesunout 
značnou část našich aktivit do online prostředí. Přesto jsme v roce 2020 udělali velký kus práce 
pro naše klienty. Služba rodina pod Mostem se v době pandemie ukázala jako naprosto klíčová 
a nepostradatelná. Lektoři českého jazyka se velmi rychle zvládli adaptovat na online prostředí 
a pomáhat dětem i při uzavření škol a nemožnost se s dětmi osobně scházet. V roce 2020 se nám 
podařilo vytvořit a spustit nové webové stránky, organizovat hromadné vyšetření dětí cizinců 
pedagogicko psychologickou poradnou v našich prostorách, během týdne vždy obsadit všechny 
kurzy českého jazyka pro dospělé, navázat bližší a důvěrnější vztah s rodinami ve službě Rodina pod 
Mostem, pomoci hájit oprávněné zájmy klientů poraden, šířit mezi klienty informace o aktuálním 
dění a situace v jazycích, kterým rozumí, a mnoho dalšího. Věřím, že i přes to, že rok 2020 byl velmi 
výjimečný odnášíme si z něj jako organizace nové zkušenosti a jsme posíleni do nového roku a nových 
výzev.

Slovo ředitelky
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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. Nejvíce cizinců navštěvujících v roce 2020 poradnu bylo z Ukrajiny, Mongolska 
a Bulharska. Cizinci využívali sociálního poradenství v životních situacích, které sami nezvládali 
řešit. Služeb informačního střediska pro cizince využilo celkem 424 klientů. Sociální pracovníci s nimi 
sjednali 805 schůzek.
Nejčastěji řešená témata byla: pomoc se získáním a udržení pobytových statusů, dále se zajímali 
o zaměstnaneckou problematiku, svá práva, povinnosti a možnosti ubytování. Důležitá byla i oblast 
sociální pomoci, vzdělávání a pojištění. V neposlední řadě žádali pomoc s vyplněním formulářů pro 
sloučení rodiny. V důsledku pandemie bylo poradenství časově omezeno na dvě dopoledne a dvě 
odpoledne v týdnu. Preferovali jsme objednání klientů, kteří si na to velmi rychle zvykli a adaptovali 
se. Dále jsme s klienty řešili jejich záležitosti po telefonu a emailovou komunikací. 

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. Především na jaře jsme mezi 
cizince šířili překlady informací o aktuálních opatřeních vlády, zákazech, které byly vyhlášeny, a také 
jsme v prvních týdnech rozdávali roušky. 
 
Tlumočení – bylo poskytováno 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 2020 poskytnuty 330 klientům 
při 1272 schůzkách. Tam, kde to bylo možné, tlumočníci upřednostňovali možnost tlumočení po 
telefonu, aby eliminovali riziko nákazy především u lékařů. Tlumočníci dále překládali písemné 
materiály informující klienty o aktuálním dění a opatřeních vztahujících se k vládním nařízením 
a epidemiologické situaci.

Pomoc na Odboru azylové a migrační politiky (dále jen OAMP)
– zde naši tlumočníci pomáhali ve stanovených časech na přepážkách. Asistence byla poskytnuta 
celkem 1714x a tlumočilo se celkem 568x.  Na OAMP bylo poskytováno tlumočení ve vietnamském, 
mongolském, anglickém a ruském jazyce. K výpadku v poskytování došlo na jaře, a to s uzavřením 
celého úřadu OAMP. 

Tematické semináře – během roku 2020 jsme uspořádali celkem 3 semináře s finanční 
tématikou. Semináře se konaly v Pardubicích v prostorách organizace Most pro o.p.s., a byly určeny 
dospělým cizincům se zaměřením na daňové přiznání. 
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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 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.

RODINA POD MOSTEM

V roce 2020 se sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi cizinci ukázala jako naprosto klíčová 
a nezbytná. V roce 2020 jsme pečovali celkem o 139 rodin převážně z Mongolska.
Tyto rodiny byly v důsledku vládních nařízení velmi dezorientované. Během nouzového stavu 
potřebovaly kontinuální spolupráci a pomoc s běžnými záležitostmi, které by si s jazykovou a kulturní 
bariérou nezvládly vyřídit sami. Rodiče si nedokázali se vzniklými situacemi poradit, neuměli sami 
v důsledku jazykové bariéry komunikovat se školou, lékaři či úřady. Sociální pracovnice ve spolupráci 
s tlumočníky pomáhaly s distribucí informací rodinám, s distanční výukou a jejím zprovozněním, se 
zařizováním lékařské péče, a to nejen té nezbytné, ale také zprostředkování testů na COVID-19.
Především v jarních měsících, kdy byla činnost této služby vládou pozastavena, komunikovaly 
sociální pracovnice s rodinami především online a po telefonu. Během podzimního přechodu na 
povinnou distanční výuku, chodily sociální pracovnice společně s tlumočníky do rodin a pomáhaly se 
zprovozněním online výuky.
S klienty se během nouzového stavu podařilo navázat velmi úzké vztahy a vybudovat si vzájemnou 
důvěru.  
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MULTIKLUB POD MOSTEM

Projekt Multiklub pod Mostem se zaměřoval na komplexní integraci dětí cizinců v České republice. 
Hlavním cílem bylo odstranění překážek (jazykových, kulturních, společenských). Aktivit se v roce 
2020 účastnily děti  od 5 do 16 let a podpořili jsme celkem 116 dětí. Realizace projektu byla z větší 
části přesunuta do online prostředí, na které se dokázali velmi rychle adaptovat jak lektoři českého 
jazyka, tak také děti.  

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

●	 Volnočasové aktivity

●	 Doučování

●	 Asistence ve školách

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity probíhaly 1x týdně a to v měsících leden-březen a červen-září. V dalších 
měsících nebylo možné se s dětmi scházet kvůli opatřením vlády a epidemické situaci.
Děti si mohly ve volnočasovém klubu vypracovat domácí úkoly, se kterými jim pomáhali lektorky.
Volnočasové aktivity zahrnovaly didaktické a výukové hry. Během letních prázdnin byly pořádány 
sociálně integrační výlety a to především v rámci Pardubického kraje. Navštívili například Sečskou 
přehradu, hrad Lichnice, Betlém v Hlinsku a další. Cílem bylo dětem zprostředkovat smysluplné 
trávení volného času se zaměřením na didaktické hry a rozvoj českého jazyka. Celkem se klubu 
zúčastnilo 32 dětí.

INTEGRAČNÍ KURZY

Integrační kurzy českého jazyka organizace provozuje již od roku 2005. Díky českému jazyku jsou 
cizinci schopni se rychleji začlenit do společnosti. V roce 2020 jsme zaznamenali opět velký zájem 
o tyto kurzy, a to především ze strany ukrajinských občanů. Bohužel kurzy českého jazyka zasáhla 
pandemická opatření nejvíce ze všech služeb. Během roku došlo ke dvěma pozastavením, přičemž 
v listopadu již nové kurzy nezapočaly a byly definivně pro rok 2020 ukončeny. Kurzistům jsme během 
listopadu vrátili poměrnou část peněz. Během roku jsme otevřeli celkem 14 kurzů s 210 zapsanými 
studenty. 9 kurzů muselo být předčasně v různé fázi ukončeno. V roce 2020 tak naši lektoři odučili 
celkem 480 hodin českého jazyka.
Kurzisté měli velký zájem pokračovat, bohužel nebylo možné realizovat online kurzy, a to především 
z důvodu absence kvalitního internetového připojení ze strany studentů, a také absenci jednotné 
učebnice, jelikož lektoři si připravují materiály individuálně pro každou skupinu dle jejich aktuálního 
pokroku.
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Dětem v roce 2020 pomáhalo s českým jazykem také 5 dobrovolníků. Ti se věnovali především dětem, 
které se již minimálně rok učily s našimi lektory, ale stále potřebovaly podporu a pomoc v některých 
školních předmětech. 

Doučování

Doučování bylo poskytováno dětem, které přišly do České republiky a neznaly jazyk. Žáci se se svým 
přiděleným lektorem scházeli v sídle organizace, a to v měsících leden, únor, březen, červen, červenec, 
srpen, září a část října, zbylé měsíce se s lektory setkávali online, a to především skrze facebook nebo 
viber.
Lektoři zpočátku učili základy českého jazyka, především slovní zásobu, následně gramatiku, ale 
především pomáhali s úkoly, které děti dostávaly na distanční výuce ze své školy. Výuka byla velmi 
náročná, a to především u malých dětí a dětí, které vůbec nerozuměly. V některých případech 
s výukou v počátcích pomáhali také tlumočníci.
Celkem se během roku aktivity doučování zúčastnilo 98 dětí. Do individuálního doučování se také 
zapojila jedna žačka z Poličky. Pro mnoho dětí, především na jaře, to byla jediná možnost mluvit česky, 
jazyk si procvičovat a udržovat v živé paměti.

Asistence ve školách
 
Asistence ve školách byly pro děti velmi důležité. Komunikovali s třídními učiteli a také s rodiči. 
Bohužel byla tako aktivita realizována pouze v prvních třech měsících, následně nebyla přítomnost 
asistentů ve škole kvůli uzavření škol a nebo přísným epidemiologickým opatřením možná. Přesto 
bylo velmi zapotřebí se i těmto dětem věnovat a pomáhat jim rozvíjet český jazyk. Asistenti se tedy 
také s těmito dětmi scházeli online a pomáhali jim nejen s úkoly a přípravou na distanční výuku, ale 
i dále rozvíjet český jazyk. Celkem se této aktivity zúčastnilo 22 dětí.
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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

Foxconn    Multiklub pod Mostem

A další jednotliví dárci, ti podpořili především aktivity Multiklubu.

ČINNOST MOST PRO O.P.S. 
PODPOŘILY V ROCE 2020 
TYTO INSTITUCE
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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