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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 a Čechů 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.  

2021
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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



výroční zpráva 2021

005<<<

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: Ing. Jan Fuka, Ph.D

    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 Tetrao, 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 2021 nadále panovala celosvětová pandemie Covid-19, která s sebou přinesla řadu opatření 
a omezení. I přes omezení služeb, které se dotklo nejvíce volnočasového klubu, jsme v nastalé situaci 
již dokázali fungovat a být klientům co nejvíce k dispozici. 
Dětem jsme se pokusili vynahradit chybějící čas běžně trávený v multiklubu čtyřmi příměstskými 
tábory během letních prázdnin. Ty byly zaměřené jak na výuku a rozvoj sportovních dovedností, tak 
především na rozvoj českého jazyka. 
Stejně jako v předešlém roce byla služba Rodina pod mostem velmi vytížená. Rodiny díky neznalosti 
jazyka byly dezorientované v systému karantén, očkování, testování, distanční výuce. Vzhledem 
k často chybějícím rodným číslům byla situace o to komplikovanější. Přesto se díky velkému nasazení 
nejen sociálních pracovnic, ale také tlumočníků podařilo rodiny zorientovat, pomoci jim vyrovnat se 
se vzniklými situacemi a minimalizovat tendence izolovat se. 
V červnu jsem jménem celé organizace přebírala ocenění „Nezisková organizace roku 2020“. Cenu 
udělilo Europe direct Pardubice v rámci oceňování neziskových organizací, společensky odpovědných 
firem a dobrovolníků. Oceňování pořádala Koalice nevládek Pardubicka a Pardubický kraj. Ocenění 
bylo uděleno za pomoc dětem z rodin cizinců při výuce českého jazyka.

Slovo ředitelky
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JEDNOTLIVÉ
PROJEKTY

Ambulantní poradenství – bylo poskytováno sociálním pracovníkem a 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 2021 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 497 klientů. Sociální pracovníci s nimi 
sjednali 1079 schůzek. 
Nejčastěji řešená témata byla: pomoc se získáním a udržením pobytových statusů, dále se zajímali 
o zaměstnaneckou problematiku včetně změn zaměstnavatele, 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. Omezený provoz byl v důsledku pandemie pouze 
v prvních čtyřech měsících roku 2021, kdy jsme pro klienty byli k dispozici 4x týdně 4hodiny. Klienti 
byli více objednávání na konkrétní časy, nedošlo k situaci, kdy by byl někdo z kapacitních důvodů 
odmítnut. 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. Během roku jsme mezi cizince šířili 
informace o naší službě, informace o nových opatřeních vztahujících se k pandemii, a také informace 
k novelizaci zákona o pobytu cizinců. 
 
Tlumočení – bylo poskytováno při poradenství a při asistencích u lékařů, na úřadech, ve školách 
atd. Tlumočení jsme zajišťovali v mongolském, vietnamském, bulharském, anglickém, rumunském, 
ukrajinském a ruském jazyce. Asistence a doprovody do jiných institucí byly v roce 2021 poskytnuty 
170 klientům při 693 schůzkách. 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.  Na OAMP bylo poskytováno 
tlumočení ve vietnamském, mongolském, anglickém a ruském jazyce. Celkem se jednalo o 2828 
výkonů. 

Tematické semináře – během roku 2021 jsme uspořádali celkem 2 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 v budově Městského úřadu Hlinsko odborné sociální 
poradenství v rámci mikroregionu Hlinecko. V prvních dvou měsících roku 2021 byly omezeny dny 
poskytování poradenství v důsledku změny otevírací doby městského úřadu, kde poradna sídlí.  
Klienti i v roce 2021 mnohem více využívali telefonních kontaktů a možnosti řešit své problémy se 
sociální pracovnicí skrze email. Nejčastěji se v Hlinsku řešily dluhy. Dalšími tématy byly například 
sousedské spory, spory o nemovitosti, majetek, sociální dávky či rozvody. I v letošním roce využívaly 
sociální pracovnice pomoc právníka, jelikož mnoho případů klientů bylo velmi komplikovaných.  
Služeb občanské poradny využilo 124 klientů, kterým bylo poskytnuto 245hodin poradenství.

RODINA POD MOSTEM

V roce 2021 jsme pečovali celkem o 121 rodin převážně z Mongolska. I v roce 2021 se především kvůli 
pokračující pandemii potvrdila nutnost této služby v regionu. 
Tyto rodiny byly v důsledku vládních nařízení dezorientované. Během nouzového stavu potřebovaly 
kontinuální spolupráci a pomoc s běžnými záležitostmi, které by si s jazykovou a kulturní bariérou 
nezvládli vyřídit sami. Rodiče si nedokázali se vzniklými situacemi poradit.  V důsledku jazykové 
vybavenosti neuměli sami komunikovat se školou, lékaři či úřady, zařídit si testování pro detekci 
přítomnosti Covid-19 u sebe ani u dětí, orientovat se v karanténách či zajistit si očkování.  Sociální 
pracovnice ve spolupráci s tlumočníky pomáhaly s distribucí informací rodinám, s distanční výukou 
a jejím zprovozněním, se zařizováním lékařské péče.
Když nebylo možné osobní setkání, komunikovaly sociální pracovnice s rodinami online a po 
telefonu. S klienty se podařilo navázat velmi úzké vztahy a vybudovat si vzájemnou důvěru.
V rámci této služby byla v roce 2021 ze stran OSPOD doporučena ke spolupráci pouze jedna rodina 
původem z Mongolska. 
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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 
2021 účastnily děti  od 5 do 16 let a podpořili jsme celkem 145 dětí. Realizace projektu probíhala 
i v roce 2021 částečně v online prostředí, na které byly děti i lektoři již zvyklí a nebyl tak velký 
problém s adaptací. 

Projekt Multiklub pod Mostem zahrnoval dvě základní aktivity  

●	 Doučování	
●	 Volnočasové aktivity

Doučování

Doučování bylo poskytováno především dětem, které přišly do České republiky bez znalosti 
českého jazyka a potřebovaly intenzivní péči, aby se co nejdříve zvládly zapojit do školního kolektivu 
a integrovat se do společnosti. Doučování probíhalo během celého roku, jelikož děti do České 
republiky přicházely v různém období. V prvním pololetí roku 2021 probíhalo doučování online 
formou, kdy se lektoři s jednotlivými dětmi spojovali přes sociální sítě, pokračovali s nimi v rozvoji 
českého jazyka, či jim pomáhali s vypracováváním domácích úkolů, kterých zvlášť v době distanční 
výuky měly děti velké množství.
O letních prázdninách byl jako již tradičně nárůst nově příchozích dětí. Z důvodu uvolnění vládních 
opatření mohlo dojít k obnovení prezenční výuky v sídle organizace a v podzimních měsících byla 
výuka realizována prezenční i online formou, a to zejména z důvodu často nařizovaných karantén u 
jednotlivých dětí. 
Celkem bylo v této aktivitě podpořeno 122 dětí. Velký zájem o individuální doučování byl zejména v 
době uzavření škol, kdy se na lektorky obracely i děti, které navštěvovaly naši organizaci již v letech 
předchozích. Distanční výuka jim činila obtíže a nebyly schopné učivo samostatně zvládat.  Pro 

INTEGRAČNÍ KURZY

Integrační kurzy českého jazyka organizace provozuje již od roku 2005. Díky českému jazyku jsou 
cizinci schopni se rychleji začlenit do společnosti. Také v roce 2021 jsme zaznamenali velký zájem 
o tyto kurzy, a to především ze strany ukrajinských občanů. Tento zájem opět přesahoval naši 
nabídku. Kvůli vládním opatřením jsme mohli kurzy otevřít až v měsíci květnu. Po celý rok jsme kurzy 
realizovali s omezenou kapacitou míst při dodržení přísných protiepidemických opatření.

Během roku jsme otevřeli celkem 8 kurzů s celkovým počtem 92 studentů. Jednalo se o 5 kurzů pro 
začátečníky a 3 kurzy pro mírně pokročilé. 
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mnoho dětí jsme především v jarních měsících byli jedinou možností mluvit česky a  rozvíjet si tak 
znalosti českého jazyka.
I přes to, že nově příchozí děti měly ze zákona od září 2021 čerpat podporu jazykové přípravy ve své 
základní škole nebo určené škole, ne všechny tuto podporu mohly z celé řady důvodů využít. Tedy 
i těmto dětem byla naše podpora cílena stejně jako těm, které již v ČR pobývají více jak rok, ale stále 
jsou v jazyce nejisté a potřebují pomoc.  
Do aktivity doučování byli zapojeni také dobrovolníci. Ti se věnovali dětem, které již dostaly 
dostatečnou podporu od zkušených lektorů organizace, ale stále potřebovaly jazykovou podporu, 
pomoc s vypracováním domácích úkolů, pomoc s dalšími školními předměty. Dobrovolníci doučovali 
během roku online i prezenčně v prostorách organizace. 

Volnočasový klub

Volnočasový klub byl realizován s ohledem na epidemiologickou situaci o letních prázdninách a do 
první poloviny listopadu, kdy jsme byli nuceni činnost klubu pozastavit zejména z důvodu vysokých 
počtů nařízených karantén u dětí, ale také výskytu samotného onemocnění koronaviru mezi dětmi. 
Multiklub probíhal každý pátek od 13:30 do 17:30 hodin. Jeho náplní byla s vypracováváním domácích 
úkolů a příprava na vyučování, další rozvoj českého jazyka pomocí didaktických her, seznámení se 
s českou kulturou.  V době letních prázdnin se děti scházely ve čtvrtek, kdy se konaly celodenní výlety. 
S dětmi jsme navštívili Nasavrky, Seč, zříceninu hradu Žumberk, aqua v Pardubicích.
V měsíci říjnu také proběhla oslava Halloweenu. 
Díky podpoře MŠMT na letní kempy jsme pro děti během letních prázdnin uspořádali také celkem 
4 příměstské tábory, které mohly využívat nad rámec volnočasového klubu. 
Do volnočasového klubu docházelo v průběhu roku 2021 celkem 26 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.

ČINNOST MOST PRO O.P.S. 
PODPOŘILY V ROCE 2021 
TYTO INSTITUCE
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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