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ZÁKLADNÍ DATA 
 

Název:   MKC Praha, o.p.s. 

   zapsaná u Městského soudu v Praze 21. ledna 2014 

   O 1453 

Sídlo:   Náplavní 2013/1, Nové Město, 120 00 Praha 2 

   PSČ 120 00 

Kontakt:  telefon: +420 296 325 349 

e-mail: marek.canek@mkc.cz 

Bankovní spojení: 2100610550/2010 

IČ:    024 98 766 

Právní forma:  obecně prospěšná společnost 

Zakladatelé:  KATEŘINA BŘEZINOVÁ 

JAKOB HURRLE  

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
 

Správní rada 

 BARBORA HOŘAVOVÁ 

PETR LOBOTKA 

HANA ŽÁKOVÁ 

Dozorčí rada 

 ALEXANDRA DUBOVÁ 

 LUCIE TRLIFAJOVÁ 

 ROMANA VYLITOVÁ  

Ředitel – statutární orgán 

 MAREK ČANĚK 
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HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI 
 

 realizace aktivit vedoucích k pluralitnímu vnímání světa, respektu k odlišnosti a hledání 

alternativ pro soužití lidí z různých kulturních, věkových, sociálních a náboženských 

skupin a nabízení celistvějšího pohledu na historické řešení této problematiky v České 

republice, jiných evropských, ale i mimoevropských zemích  

 podněcování poznání, umožňování komunikace mezi zmíněnými skupinami a vytváření 

prostoru pro setkání, osvětu a dialog  

 realizace a podpora výzkumných, výcvikových a vzdělávacích programů, poradenství, 

supervizí a stáží pro profesionály i pro širokou veřejnost  

 vydávání publikací a osvětová činnost  

 navazování kontaktů s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v České republice i v 

zahraničí  

 poskytování stipendií 
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AKTIVITY V ROCE 2015 
 

 

VIETNAMSKÁ BISTRA 

Realizace projektu: od února 2015 
Donor: nadace Erste 
Hlavní realizátor: Etnologický ústav AV ČR 
 

Projekt veřejnosti přístupnou formou přináší informace nejen o vývoji vietnamských bister na 
území Prahy od 90. let 20. století do současnosti. Hlavní obecný text o tématu vypracovaný 

odborníky z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
představuje základní vhled jak do historie migrace 
z Vietnamu v době socialistické diktatury a v 90. letech, 
tak i proměn trendů v oblasti gastro-podnikání 
vietnamských migrantů a migrantek. Tento text 
doplňují výpovědi 6 majitelů a majitelek současných 
vietnamských bister v Praze, skrze jejichž různorodé 
příběhy se čtenáři seznámí s podobami a zkušenostmi 
vietnamských migrantů a migrantek v Československu, 
resp. České republice. 

Vedle textů umístěných na webových stránkách 
praha.mkc.cz má projekt také zážitkovou formu 
v podobě komentované procházky po vybraných 
vietnamských bistrech a restauracích. 

Projekt je realizován ve spolupráci s programem Praha 
sdílená a rozdělená Multikulturního centra Praha, z.s. 
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EUROPEAN WEBSITE ON INTEGRATION 

 
Realizace projektu: duben 2015 – prosinec 2015 
Donor: Evropská komise 
Hlavní realizátor: Migration Policy Group 
Webové stránky: http://ec.europa.eu/migrant-integration/ 
 
Evropský integrační portál je oficiální internetovou stránkou Evropské komise, která má sloužit 
jako platforma pro výměnu informací o vývoji v oblasti integrace v jednotlivých členských 
státech EU a zdroj inspirativní praxe pro organizace i odborníky, kteří se problematikou 
integrace zabývají. Nabízí základní přehled o dokumentech a institucích v jednotlivých zemích, 
aktuální zprávy, události, dokumenty, grantové možnosti nebo přehled dobré praxe. MKC Praha, 
které zastává funkci národního koordinátora Evropského integračního portálu za ČR od dubna 
2015, je odpovědné za doplňování a aktualizaci informací a dokumentů z České republiky. 
 
Významným kritériem pro publikování je analytický charakter textů a jejich provázanost s již 
zveřejněnými materiály. Novinky z české sekce EWSI naleznete také na facebookovém a 
twitterovém profilu. 
 

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ ANALÝZY: KDY SE PRÁCE VYPLATÍ?  

Partner: Centrum pro společenské otázky – SPOT, z. s. 

Autoři: Lucie Trlifajová, Jakob Hurrle, Blanka Kissová 

Studie prostřednictvím modelování situací různých domácností ukazuje, že vstup do zaměstnání 
za nízkou mzdu v řadě případů přináší jen omezené navýšení celkových příjmů domácnosti 
oproti situaci, kdy je odkázána na sociální podporu. Nízkohodnocené zaměstnání navíc často 
nezaručí pokrytí základních nákladů, řada rodin i po vstupu do zaměstnání zůstává v situaci 
hmotné nouze. Výhodnost dále snižují další náklady spojené se zaměstnáním jako je dojíždění, 
péče o děti aj. Podstatnou roli zde hraje nejen nastavení dávkových a daňových systémů, ale 
především velmi nízká úroveň minimální mzdy, která je v České republice v porovnání s 
mediánem jednou z nejnižších mezi zeměmi OECD.  

V roce 2015 jsme se soustředili na praktické využití této analýzy ve vztahu ke státní správě. 
Došlo jednak k jejímu šíření a pak též k diskutování možného vzdělávacího programu pro 
pracovníky sociálních služeb.  

Celá studie je dostupná online: 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-k-oblasti-zamestnanost/kdy-se-
prace-vyplati-cela-studie-mkc-2014/download  

Výtah ze studie a další informace: 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/vyzkum-nizko-hodnocena-zamestnani-se-nemusi-vzdy-
vyplatit 

 

  

http://ec.europa.eu/migrant-integration/
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-k-oblasti-zamestnanost/kdy-se-prace-vyplati-cela-studie-mkc-2014/download
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-k-oblasti-zamestnanost/kdy-se-prace-vyplati-cela-studie-mkc-2014/download
http://www.socialni-zaclenovani.cz/vyzkum-nizko-hodnocena-zamestnani-se-nemusi-vzdy-vyplatit
http://www.socialni-zaclenovani.cz/vyzkum-nizko-hodnocena-zamestnani-se-nemusi-vzdy-vyplatit
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DIVERSITY MANAGEMENT 

Diversity management je vzdělávací program, který nabízíme firmám nebo státním institucím. 
Připravuje české zaměstnance na jednání se zahraničními partnery a dlouhodobé pracovní 
působení v cizině nebo naopak připravuje cizince na život a práci v ČR. Formou jednodenních i 
vícedenních kurzů či přednášek poskytují naši lektoři praktický návod, jak se zorientovat a 
efektivně pracovat v různých kulturách a rozvíjí schopnost spolupracovat s osobami z odlišných 
kultur. Dále učí, jak porozumět zvyklostem země, jak respektovat odlišné přístupy a jak se 
adaptovat na kulturně odlišná pracovní prostředí. Kurzy připravujeme zákazníkům na míru.  
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HOSPODAŘENÍ 
 

1. HLAVNÍ ČINNOST 

Celkové náklady v hlavní činnosti    126 000 Kč 

z toho: 

Spotřebované nákupy         3 000 Kč 

Náklady na služby     68 000  Kč 

Osobní náklady          55 000 Kč 

Celkové příjmy v hlavní činnosti   269 000Kč 

z toho: 

tržby v hlavní činnosti     269 000 Kč 

 

2. DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

V roce 2015 nevznikly žádné příjmy ani výdaje patřící do doplňkové činnosti. 
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ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU 

 


