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ÚVOD

Rok 2012 byl pro nás rokem setkávání. Se zájmem jsme sledovali příběh unikátního setkání
indického chlapce Rinchena s jeho českým protějškem Honzou. Díky možnostem moderních
informačních technologií se chlapci nepotřebovali osobně potkat. Výměnou debat, textů,
fotografií a videí skrze speciální internetové rozhraní se dělili o své sny. Navzdory zdánlivě
významným rozdílům v jejich životním stylu se jeden druhému stal vzorem a inspirací. Toto
poznání dávalo i naší práci smysl a cíl.
Rinchen coby chudý hoch z odlehlé horské vesničky musel opustit svoji rodinu, aby mohl odcestovat do vzdáleného města za
vzděláním. Vyrůstal v náročných životních podmínkách, musel vykonávat těžkou práci a naučit se skromnosti a odříkání. Nevíme,
zda kvůli podlomenému zdraví nakonec nebude muset opustit své sny. Honzovy životní podmínky jsou jen těžko srovnatelné.
Jeho osobní zájmy i každodenní starosti nesou ve srovnání s Rinchenem prvky konzumního způsobu života a blahobytu. Ale
Honza má také své sny. Sní o budoucnosti a naplnění svých ideálů. To oba chlapce sbližuje. Oba sní o vzdělání, které jim přinese
lepší život. Oba sní o rodině, která může nebo dokáže žít pohromadě. Oba nacházejí velký vzor ve svém otci. A oba se jeden od
druhého díky setkání v projektu La Ngonpo učí. Honza od Rinchena o významu skromnosti, pokory a vzájemnosti, Rinchen od
Honzy o smyslu své cesty za vzděláním.
V souvislosti s těmito příběhy není překvapením, že v činnosti MKC Praha v roce 2012 dominovaly aktivity vzdělávacího
česko-indického projektu La Ngonpo. Projekt má za sebou sérii setkání a výstav v Plzni, Praze, Olomouci, Brně a Vsetíně, ale také
v partnerských školách v indickém Ladaku nebo v Nepálu. Vznikl film Out of Dreams, jehož ústředním motivem je internetové
setkání Rinchena s Honzou. Poselství příběhu obou chlapců jsme prostřednictvím veřejných debat nabídli k zamyšlení široké
veřejnosti. Film jsme také rozšířili mezi pedagogy, pro které byl vytvořen metodický materiál pro práci ve výuce. Čeští, indičtí
i nepálští učitelé a dobrovolníci dostali příležitost k cestám za výměnou zkušeností jak v České republice, tak na území
Indie i Nepálu. Ostatní se mohou nadále „setkávat“ a dělit se o zkušenosti formou virtuálního dialogu ve webovém rozhraní
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www.la-ngonpo.org. Projekt dal o sobě, a potažmo i o nás, vědět skrze výstavy, vernisáže, debaty, koncert v pražské Lucerně
i prostřednictvím několika desítek výstupů v médiích.
Ani druhý vzdělávací projekt Stereotýpek v nás nezůstal v ústraní. Se závěrem roku 2012 jsme dosáhli více než 180 úspěšně
proškolených pedagogů a bezmála 2800 žáků, kteří se zúčastnili série školení a workshopů zaměřených na podporu tolerance
a rozmanitosti. Neodmyslitelný aspekt tohoto projektu je přímá účast cizinců v širokém lektorském týmu, která je ústřední
myšlenkou metodiky projektu.
Rok 2012 pro nás znamenal posílení přímé práce s cizinci také v souvislosti s podporou jejich vstupu na trh práce. Skupině
migrantů jsme v projektu Media4US umožnili školení v mediálních dovednostech i navazující stáže v předních českých médiích,
jako jsou Český rozhlas a Česká televize. Díky nim mohli migranti využít příležitosti podělit se o své životní příběhy a vnímání
života v ČR prostřednictvím přílohy v deníku Metro, někteří z nich budou v roce 2013 své zkušenosti dále zprostředkovávat
v pořadu natáčeném ve spolupráci s Českým rozhlasem. Je naším dlouhodobým cílem dále rozvíjet přímou práci s migranty.
V rámci fotografické soutěže a z ní vycházející výstavy fotografií jsme do projektu zapojili i širokou veřejnost. Jeden z českých
soutěžících se probojoval až do nizozemského finále, kde získal úctyhodné třetí místo. Do soutěže se přitom v celkem osmi
evropských zemích přihlásilo kolem 450 soutěžících! Nejen všechny soutěžní fotografie, ale také veškeré texty a další výstupy
zapojených migrantů lze sledovat na webových stránkách www.media4us.cz.
Rok 2012 byl též rokem práce v terénu, konkrétně jsme realizovali aktivity na podporu integrace v městské části Praha 13,
která se vyznačuje vysokým počtem zde žijících cizinců. Díky projektu Media4ME jsme v místní komunitě přispěli ke zlepšení
komunikace a vzájemné spolupráce. Vznikl interaktivní komunitní web www.praha13zive.cz, proběhla série školení k posílení
sociální koheze pro místní obyvatele a instituce. V živé spolupráci s lokální televizí TV 13 jsme iniciovali vznik šestidílné série
dokumentů mapujících místní kulturní diverzitu. Oba projekty byly završeny mezinárodní konferencí v Nizozemsku pod názvem
Média, migranti a společnost, kterou navštívilo více než 100 účastníků.
V roce 2012 jsme slavili úspěchy také na poli fundraisingu. Získali jsme a zahájili projekty založené na široké mezinárodní
spolupráci. Jedná se o projekt Na práci v ČR, který je zaměřený na podporu a zlepšení práce úředníků ve styku s cizinci, o projekt
Využití kvalifikace migrantů, jehož cílem je podpořit využití potenciálu a vzdělání migrantů, a nakonec o projekt Migration to

the Center, který rozvíjí debatu na aktuálně diskutovaná témata v oblasti migračních politik států střední a východní Evropy.
Výstupy z těchto projektů budou v následujícím období nejen významně obohacovat činnost našeho internetového portálu
www.migraceonline.cz, ale vznikne také několik metodických materiálů zaměřených na práci se státní správou, neziskovým
sektorem, odbory i s migranty samotnými. Čeká nás realizace desítek školení a veřejných debat jak v ČR, tak ve státech našich
zahraničních partnerů. Díky těmto projektům jsme přivítali několik nových kolegů do našeho týmu a těšíme se, že svými
zkušenostmi a znalostmi přinesou MKC Praha i nové impulzy a čerstvou dávku inspirace.
Naše organizace prošla v závěru roku také fází personálních změn. V souvislosti s odchodem několika spolupracovníků
i současného vedení, s nástupem nových kolegů a se zahájením nových projektů dochází ke změně organizační struktury. Nově
vznikají dvě samostatné obsahové sekce – Migrace a Vzdělávání, každá bude nyní směřovat svoji činnost pod vedením vlastních
programových ředitelů. Věřím, že jako každá změna se i tato stává pro všechny zúčastněné výzvou k využití nových příležitostí.
V duchu příběhu setkání Honzy s Rinchenem všem přeji, aby se nám na bázi našich životních hodnot dařilo realizovat své sny.

7

I.

8

O MULTIKULTURNÍM
CENTRU PRAHA

Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) je občanské sdružení založené v roce 1999, které
zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur, a to nejen v České republice, ale
i v jiných částech světa.
POSLÁNÍ:
20. století znamenalo narušení multikulturního dědictví českých zemí. S integrací České republiky do Evropské unie a dalších
globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a plurální. Multikulturní soužití na
jedné straně obohacuje a podněcuje, na druhé straně však může vytvářet napětí a nepochopení uvnitř společnosti. Posláním
Multikulturního centra Praha je přispět k lepšímu porozumění této mnohovrstevné reality.

CÍLE:
Od počátků činnosti dosahuje Multikulturní centrum Praha svých cílů prostřednictvím veřejných debat, vzdělávací, kulturní
a informační činnosti, výzkumu, publikování a vzájemného propojování osob i organizací s obdobnými cíli z ČR i ze zahraničí.

9

V Multikulturním
centru Praha:
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• Informujeme nejširší veřejnost i odborníky o soužití etnik v ČR
a jiných částech světa.
• Vytváříme prostor pro komunikaci, poznávání a výzkum rozmanitých
evropských i mimoevropských kultur a identit.
• Iniciujeme diskuzi o migračních procesech, utváření kulturní 		
a etnické identity, vztazích mezi menšinami a většinami, národu
a nacionalismu, kulturní pluralitě, vzdělávání a státní politice nebo
o postojích k jinakosti.
• Podporujeme interkulturní gramotnost jednotlivců a institucí v ČR.
• Hledáme otázky a odpovědi související se situací různých 		
sociokulturních skupin na území České republiky.
• Realizujeme projekty ovlivňující jednotlivce a instituce k vytváření
vhodných podmínek pro fungující pluralitní společnost v ČR.

•
•
•
•
•
•
•

La Ngonpo (Development Education Exchange project La Ngonpo)
MIGRACEONLINE.CZ
Migration to the Centre
Na práci v ČR
Nový cizinecký zákon
Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci
Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu

MKC Praha se jako partnerská organizace zapojila v roce 2012 do těchto projektů:
•
•
•
•
•
•
•

Connect IEM (Study on ICT to support everyday life integration of immigrants or ethnic minority people)
Evropský integrační portál / European Web Site on Integration (EWSI)
Media4US
Media4ME
RACE in Europe (Odpověď proti kriminálnímu vykořisťování v Evropě)
Vízová politika ČR a EU v zemích Východního partnerství a možnosti pro její zlepšení
Zahraniční zaměstnanci na trhu práce

Bližší informace o jednotlivých projektech najdete v části INFORMACE O PROJEKTECH.

NAŠE
PROJEKTY
V ROCE 2012
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To nejlepší
z činnosti
v roce 2012
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• Metodika globálního a rozvojového vzdělávání La Ngonpo – místo setkávání.
• Proběhlo 17 školení pro učitele a pracovníky s mládeží v ČR, Indii a v Nepálu.
• Uskutečnili jsme 56 interkulturních seminářů, 16 cyklů interkulturních dílen 		
a 11 fotografických, výtvarných a literárních workshopů ve školách v ČR a v Indii.
• Úspěšný rok pro vzdělávací kurzy v oblasti diversity managementu firem.
• 4 veřejné debaty a 2 kulaté stoly v rámci projektu La Ngonpo.
• Rekordní návštěvnost 1579 návštěvníků za den na portále MigraceOnline.cz.
• 120 účastníků na mezinárodní konferenci „Média, migranti a společnost“.
• Speciální příloha deníku METRO s názvem Perspektivy o životě migrantů v ČR, vydaná
20. listopadu 2012.
• Výstava La Ngonpo na 5 místech v České republice a 2 v indickém Ladaku.
• Účast na festivalu Zažít město jinak.
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Setkání dvou světů (1. místo v soutěži Koktejl kultur)
Autor: Vítězslav Říha

základní
údaje
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Název: 			

organizační
struktura
mkc praha

Multikulturní centrum Praha, o. s.

Forma: 			občanské sdružení
Statutární zástupci:		

Jakob Hurrle, Dagmar Sieglová

Registrace:		

u MV ČR ze dne 7. 10. 1999 VS/1-1-41464-99/R

Sídlo:

		

Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3

IČO:

		70098085

Správní rada

Výkonná ředitelka
Finanční ředitelka

Účetní
Mzdová účetní
(externě)

Účetní
a office
asistentka

Bankovní spojení (CZK účet): 482968953/0300 (CZK)ČSOB, Václavské nám. 31, 115 20 Praha 1
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Bankovní spojení (EUR účet): DE53855901004558151906, SWIFT (BIC): GENODEF1NGS (EUR)
			

VR Bank, Volsksbank Löbau-Zittau eG, 02763 Žitava, Markt 3, Německo

Registrace Knihovny MKC Praha: u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 5987/2004.
Správní rada MKC Praha:
Mgr. Lucie Bohatová, advokátka
Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D., historička a iberoamerikanistka, zakladatelka MKC Praha
Mgr. Barbora Hořavová, finanční ředitelka MKC Praha
Ing. Petr Lobotka, Informační centrum OSN v Praze
Ing. Hana Petrová Žáková, internetové knihkupectví Kosmas.cz
Ing. Andrea Semancová, J. William Fulbright Commission
Mgr. Lada Vyhnánková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Koordinátoři projektu
migrace a integrace

Asistenti projektů,
Redaktoři

Koordinátoři
vzdělávacích
projektů

Koordinátoři
infocentra

Metodici,
Výzkumníci

lidé v organizaci
Lucie Bilderová (lucie.bilderova@mkc.cz) má zkušenost s prací v nevládním sektoru (Gender Studies, Člověk v tísni, Sdružení Linka bezpečí
apod.), absolvovala dlouhodobé dobrovolnické pobyty v Makedonii a Tanzanii. V roce 2012 měla v MKC Praha na starosti koordinaci
výstav v rámci česko-indického vzdělávacího projektu La Ngonpo, od prosince 2012 koordinuje projekt Stereotýpek v nás: Interkulturním
vzděláváním a prožitkem k toleranci, ve kterém působí i jako lektorka. Studuje sociální politiku a sociální práci na Univerzitě Hradec Králové.
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Mgr. Ing. Tereza Blahoutová (seminars@mkc.cz) vystudovala sociologii a veřejnou ekonomii na MU v Brně. Ve svých pracích se věnovala
programům přesídlování uprchlíků a analýze nástrojů překonávání sociálního vyloučení Romů. V MKC Praha pracuje od roku 2010 jako
redaktorka specializovaného webového portálu www.MigraceOnline.cz a od roku 2011 jako koordinátorka partnerského projektu Media4US.

Mgr. Pavel Čižinský (pavel.cizinsky@post.cz), právník a politolog, v současné době působí jako advokát v Praze, specializuje se na migrační
právo, úzce spolupracuje s nevládní organizací Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva a s některými dalšími organizacemi. Je členem
Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro lidská práva. V MKC Praha se podílí na projektu Zahraniční zaměstnanci na trhu práce a na
projektu Nový cizinecký zákon.
Mgr. Malgorzata Dabrowska (diversity@mkc.cz) vystudovala češtinu na Filologické fakultě ve Wroclawi. V minulosti v MKC Praha působila
v projektu Otevřená škola: Interkulturní vzdělávání pro sociální spravedlnost, na festivalu Dialog kultur a v projektu Informační kampaň
Oranžová stužka. Od roku 2010 studuje psychologii na University of Social Sciences and Humanities (SWPS) v Polsku. Absolvovala odborný
vzdělávací kurz pro školitele a věnuje se lektorské činnosti. Vede školení, semináře a workshopy v oblasti sociálních dovedností, kreativity
a teambuildingu. V roce 2012 pracovala na pozici metodičky vzdělávacího projektu Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a
prožitkem k toleranci.

Mgr. Marek Čaněk, M.A. (marek.canek@mkc.cz) vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě a mezinárodní vztahy na
FSV UK. Od 2004 do 2008 byl editorem www.MigraceOnline.cz. Poté se v rámci doktorského studia na Ústavu politologie FF UK začal
věnovat tématu politické a sociální regulace pracovní migrace v České republice. Začátek ekonomické krize roku 2008 strávil v USA, kde
byl stipendistou Fulbrightova programu na Rutgers University. Dopady krize a státních politik během ní na migranty v Česku zkoumal díky
stipendiu nadace Erste. Podílel se na organizaci Kampaně za stromkaře. Od roku 2012 je Policy Officerem Konsorcia nevládních organizací
pracujících s migranty v ČR. Na podzim 2012 začal znovu pracovat v MKC Praha jako metodik projektu Na práci v ČR.

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D. (europeancity@mkc.cz) vystudoval historii na FF UK v Praze, kde následně také získal doktorský titul.
V magisterském studiu se specializoval na vztah nacionalismu a populární kultury, v doktorandském pak na migrační pohyby z bývalé
Jugoslávie. Od února 2008 pracoval v MKC Praha jako editor portálu o lokální integraci Evropské město, do února 2012 spolupracoval na
partnerských projektech Bridge IT, Connect IEM a Evropský integrační portál.

Ing. Andrea Černá (education@mkc.cz) vystudovala VŠE v Praze, obor Regionalistika a veřejná správa a Ekonomika životního prostředí. Po
jejím absolvování pracovala dva roky v oboru environmentálního vzdělávání na Ministerstvu životního prostředí. Od ledna 2010 do září 2011
byla koordinátorkou česko-indického vzdělávacího projektu La Ngonpo. Momentálně je na mateřské dovolené.

Mgr. Anna Dušková (media@mkc.cz) vystudovala religionistiku na Husitské teologické fakultě UK v Praze. S MKC Praha spolupracovala v letech
2007 a 2008 na projektech Kampaň na podporu rovných příležitostí pro všechny v ČR, Festival Dialog kultur, Interculture dialogue: Kultury
od vedle. Od září 2012 byla koordinátorkou mezinárodního projektu Migration to the Centre.

Jan Dítko (jan.ditko@mkc.cz) studuje religionistiku na FF MU v Brně. Tématem jeho diplomové práce je proces integrace autonomních
salafistických komunit ze Střední Asie do české společnosti. V MKC Praha pracuje od listopadu 2012 jako koordinátor projektu Na práci v ČR.
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Mgr. Anna Fischerová (anna.fischerova@mkc.cz) vystudovala anglistiku a amerikanistiku na FF MU a environmentalistiku na FSS MU, v rámci
studia absolvovala studijní pobyty v Norsku a v USA. Během studia se věnovala převážně výuce angličtiny a vzdělávacích programů v oblasti
environmentálního a rozvojového vzdělávání. V roce 2010 působila v Organizaci pro pomoc uprchlíkům, kde koordinovala multikulturní
aktivity. Učí na Vyšší odborné škole v Praze a v rozvojovém vzdělávacím projektu La Ngonpo má na starosti komunikaci se školami.
Mgr. Barbora Hořavová (barbora.horavova@mkc.cz) vystudovala politologii na FSV UK v Praze. Do MKC Praha nastoupila v roce 2000 jako
koordinátorka vzdělávacích programů a projektů multikulturního knihovnictví, v letech 2004 až 2006 působila na pozici výkonné ředitelky
organizace. Od roku 2008 se věnuje vzdělávacímu programu pro firmy Diversity Management, od dubna 2009 pracuje v MKC Praha na pozici
finanční ředitelky.
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Mgr. Iva Katzerová (integrace@mkc.cz) vystudovala Právnickou fakultu MU v Brně. Zkušenosti s prací v nevládním sektoru získala
v projektech Magdala – Arcidiecézní charita Praha, Fédération Régionale des Maisons de Jeunes a Amnesty International Brno. V letech
2007–2008 absolvovala roční dobrovolnický pobyt ve Francii, kde se v rámci projektů pro mládež v izolovaných oblastech zabývala bojem
proti rasismu a diskriminaci. V roce 2009 se zúčastnila stáže v kabinetu komisaře pro sociální otázky v Bruselu. V období roku 2010–2012
působila jako koordinátorka EU na Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. V MKC Praha působila od srpna 2012 jako koordinátorka
projektu Na práci v ČR.
Hana Kuličková (mkc@mkc.cz) vystudovala střední ekonomickou školu v Praze, do roku 2008 pracovala v organizaci Step by Step ČR. V MKC
Praha pracuje od dubna 2009 jako finanční a office asistentka.

Jakob Hurrle, Diplom. Ing. (jakob.hurrle@mkc.cz) vystudoval urbanistiku na Technické univerzitě v Berlíně. Ve své diplomové práci se věnoval
evaluaci romských projektů na východním Slovensku. V roce 2005 začal pracovat v MKC Praha na portálu o migraci www.MigraceOnline.cz
a souvisejících projektech, v letech 2007–2010 působil na pozici výkonného ředitele MKC Praha (do dubna 2010). Nyní se podílí na realizaci
projektů organizace jako metodik a výzkumník (projekt Na práci v ČR).

Mgr. Kateřina Sequensová (katerina.sequensova@mkc.cz) vystudovala pedagogiku a etnologii na FF UK v Praze. Ve své diplomové práci se
věnovala druhé generaci vietnamských migrantů v České republice. V současné době dokončuje studium oboru sociální pedagogika také na
FF UK. V MKC Praha působí od listopadu 2011, nejprve jako stážistka a od června 2012 jako asistentka česko-indického vzdělávacího projektu
La Ngonpo.

PhDr. Marie Jelínková, PhD. (migrace@mkc.cz) získala doktorský titul na katedře Veřejné a sociální politiky na UK v Praze. Část magisterského
studia strávila na Queenslandské univerzitě v Austrálii. Ve své doktorské práci se zaměřila na téma mongolské migrace do ČR. V současnosti
externě vyučuje kurzy o migraci na Univerzitě Karlově a působí jako výzkumnice ve Sdružení pro migraci a integraci. Zejména se
zabývá tématy integrace migrantů, migračními politikami, migranty bez oprávnění k pobytu, přístupu migrantů ke zdraví a pracovním
vykořisťováním. V MKC Praha pracuje na dvou menších výzkumných projektech o pracovním vykořisťování migrantů (Odpověď proti
kriminálnímu vykořisťování v Evropě a Obchod s lidmi se zvláštním důrazem na situaci Rumunů a Bulharů).

Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D. (director@mkc.cz) absolvovala doktorské studium v oboru aplikované lingvistiky na FF UK v Praze.
Disertační práci věnovala sociolingvistické analýze druhojazyčné interakce u dětí. Na University of Pennsylvania v USA dokončila magisterské
studium v oboru interkulturní komunikace. V praxi se věnovala vedení zahraničního studentského programu, lektorské činnosti v oblasti
diversity managementu a výzkumu mnohojazyčnosti v evropském projektu LINEE. Do MKC Praha nastoupila v dubnu 2010 na pozici výkonné
ředitelky.
Ing. Jitka Štefková, M.A. (projekt@mkc.cz) vystudovala mezinárodní vztahy na Středoevropské univerzitě v Budapešti a finance na VŠE
v Praze. V minulosti v MKC Praha koordinovala evropský projekt Knihovna jako brána k integraci cizinců v EU a věnovala se problematice
strukturálních fondů. Od června 2010 do března 2012 vedla vzdělávací projekt Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem
k toleranci. V současné době je na mateřské dovolené.
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Mgr. Lucie Trlifajová (lucie.trlifajova@mkc.cz) vystudovala etnologii na FF UK v Praze, během studií strávila rok ve Francii (Université de
Toulouse) dále absolvovala letní/zimní školy zaměřené na migraci a kulturní sociologii v REMESO ve Švédsku (Linköping University) a na
brněnské sociologii (Masarykova univerzita). V MKC Praha v minulosti pracovala na projektech zaměřených na vízovou politiku a migraci
z východní Evropy, migraci a EU. V současnosti se věnuje výzkumům v oblasti pracovní migrace, je editorkou portálu www.MigraceOnline.cz.
Externě spolupracuje na výzkumech zaměřených na migraci, integraci a sociální inkluzi (Centrum pro výzkum měst a regionů, GEOMIGRACE,
SPOT o. s. / Agentura pro sociální začleňování).
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Denisa Udžanová, M.A. (denisa.udzanova@mkc.cz) vystudovala sociologii a kulturní antropologii na Škole slavonistických a východoevropských
studií na University of London. Zajímá se o sociologii migrace, procesy integrace a rozvoj komunity. Ve své diplomové práci se zabývala
tématem konceptualizace rodiny mezi polskými migranty žijícími v Londýně. V roce 2012 vedla projekt Media4ME, který se věnuje integraci
migrantů, sociální integraci v rámci komunity a využívání sociálních médií.
Mgr. Lada Vyhnánková (education@mkc.cz) vystudovala obor Speciální pedagogika pro pracovníky nápravných zařízení na Pedagogické
fakultě UP v Olomouci, současně je absolventkou speciálně pedagogické andragogiky téže univerzity. V MKC Praha pracovala v letech 2007
a 2008 jako vedoucí projektů multikulturního a interkulturního vzdělávání. Od března do listopadu 2012 byla koordinátorkou projektu
Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci.
Mgr. Romana Vylitová (romana.vylitova@mkc.cz) vystudovala masovou komunikaci na FSV UK. Od roku 2001 působí v neziskovém sektoru,
kde koordinovala nejrůznější vzdělávací projekty a školila. Ve vzdělávací sekci MKC Praha pracuje od roku 2003, naposledy koordinovala
česko-indický projekt globálního rozvojového vzdělávání La Ngonpo.
Bc. Denisa Zobačová (denisa.zobacova@mkc.cz) studuje na FF UK v Praze obor Informační studia a knihovnictví. S MKC Praha spolupracuje
od počátku roku 2009. Má na starosti chod knihovny a infocentra, monitoring českého tisku a správu webových stránek www.mkc.cz
a www.MigraceOnline.cz.

Stálí spolupracovníci MKC Praha:
Ing. Ivana Stočesová (účetní)
Ing. Hana Komínková (mzdová účetní)
Spolupracovníci MKC Praha v roce 2012:
Ing. arch. Petr Čáslava – atelier VIZAGE (architektonický návrh výstavy La Ngonpo)
Martin Hak (lektor projektu La Ngonpo)
Martina Holcová (lektorka projektu La Ngonpo)
Jan Michoin (grafický design)
Dana Moree (odborné konzultace projektu Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci)
Martina Pavlíčková (metodička projektu La Ngonpo)
Jan Pipek (web projektu La Ngonpo)
Michaela Šteflíčková (organizační zajištění výstavy La Ngonpo v Brně)
Stážisté MKC Praha v roce 2012: Livia Cseresová, Ondřej Čermák, Zuzana Dráždanská, Alexandra Dubová, Tomáš Hauf, Anna Holubová,
Kristina Nguyenová, Markéta Novotná, Martina Kalivodová, Kateřina Kilianová, Barbora Matysová, Kyle McCandless, Fatima Rahimi,
Simona Rulcová, Kateřina Sequensová, Tereza Schindlerová, Andrea Škopková, Jakub Šmída, Katka Štáhlová, Martina Štambergová,
Lenka Vykopalová, Melinda Wallner
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DÁRCI A SPONZOŘI
Děkujeme všem sponzorům a dárcům za podporu, všem spolupracovníkům a partnerským organizacím
za spolupráci při realizaci našich projektů a všem příznivcům za podporu našich aktivit v roce 2012!

22

Evropská komise, Evropská komise – EuropeAid Cooperation Office, Evropská komise – European Integration Fund, Evropská komise – Výkonná
agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) – program Evropa pro občany, Evropský sociální fond a státní rozpočet České
republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky – dotační program Projekty v oblasti priorit
zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů na rok 2012, Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Česká rozvojová agentura, Nadace Open Society
Fund Praha, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze
(řazeno abecedně)
MKC Praha v roce 2012 rovněž podpořili finančním darem:
Vladimír Beran, Anna Fischerová, Lubomír Majerčík, Romana Vylitová a Siemens, s. r. o.
V roce 2012 přispěli do fondu knihovny MKC Praha knižními dary:
Arpok, Český statistický úřad, Člověk v tísni, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Goethe-Institut, NaZemi, Routledge, Zdeněk Uherek

MKC Praha také podpořili:
Evropský dům v Praze bezplatně zapůjčil prostory pro školení učitelů v rámci projektu La Ngonpo; prostory pro školení učitelů v projektu Stereotýpek
v nás poskytl Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže. Katedra rozvojové spolupráce PřF UP v Olomouci umožnila umístit
výstavu La Ngonpo ve svém areálu a zapůjčila prostor Letní škole rozvojové spolupráce, město Vsetín poskytlo místo pro realizaci výstavy La Ngonpo,
záštitu nad ní převzala starostka města Iveta Táborská a s vernisáží pomohli ředitel ZŠ Vsetín, Rokytnice, Petr Chytil a učitel Bohuslav Sedláček.
Všem jmenovaným děkujeme za přízeň!

KONTAKTY
Kontaktní adresa: Vodičkova 36 (Palác Lucerna), 116 02 Praha 1
Telefon: 		
+420 296 325 345
Fax: 		 +420 296 325 348
E-mail:		
infocentrum@mkc.cz
Webové stránky: www.mkc.cz
		www.MigraceOnline.cz
Facebook:
MKC Praha
		MigraceOnline.cz
		La Ngonpo
		Stereotýpek v nás
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II.
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NAŠE
ČINNOST

mIGRACE A INTEGRACE
Jedním ze stěžejních témat naší činnosti je oblast migrace a integrace cizinců, v níž
dlouhodobě realizujeme řadu vlastních projektů v rámci ČR a množství partnerských projektů
na evropské či mezinárodní úrovni s renomovanými organizacemi zejména ze zemí EU.
Naším cílem je přispět k hlubšímu porozumění společenským, ekonomickým a politickým procesům, které souvisejí
s migrací, zprostředkovávat různé pohledy jednotlivých aktérů ovlivňujících migrační a integrační politiku (nevládních
organizací, státní správy, EU, zaměstnavatelů, odborů a migrantů) a poskytnout prostor pro alternativní diskurzy
o migraci. Od toho se pak odvíjejí aktivity v oblasti migrace, ať už jsou zaměřeny na odbornou, nebo širší veřejnost.
Podstatným nástrojem pro kritickou a otevřenou diskuzi je webový portál MigraceOnline.cz, který MKC Praha provozuje
od roku 2003 a na který pak po informační a analytické stránce navazuje spolupráce na European Website on Integration.
Zároveň ovšem řada činností MKC Praha v oblasti migrace portál přesahuje – ať už jde o výzkumnou práci, nebo
o aktivity zaměřené na širší veřejnost.
Na témata, kterým jsme se věnovali v předchozích letech, navázaly zejména projekty zaměřené na pracovní
migraci, vedle otázky postavení migrantů na pracovním trhu v kontextu širšího ekonomického a společenského vývoje
byla jedním z podstatných témat integrace na komunální úrovni (projekt Na práci, Media4ME). Na širší veřejnost
pak byly namířené zejména mediálně orientované projekty (Media4US a Media4ME) – příloha deníku Metro psaná
migranty, fotosoutěž a putovní výstava nebo konference byly jen těmi nejviditelnějšími výstupy projektu reflektujícího
zkušenost migrace z perspektivy mladých novinářů-migrantů (více na stránkách Media4US). Na spolupráci s migranty
a jejich zapojení do diskuzí o aktuálních migračních tématech pak navazujeme i v projektu Migration to the Centre,
zaměřeném na reflexi migračních politik EU ve středoevropském prostoru – první výstupy projektu jsou dostupné na
stránkách Migration to the Centre.
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Vedle těchto projektů je migrační sekce MKC Praha také aktivním členem Konsorcia nevládních organizací
pracujících s migranty v ČR, kde jsme se zapojili do připomínkování vznikající legislativy, lobbistických aktivit nebo
aktivit zaměřených na veřejnost, jako např. debaty o prekérní práci. Kromě toho jsme propagovali téma migrace na
různých veřejných akcích (např. na festivalu Zažít město jinak).
Velký dík za realizaci těchto projektů patří našim českým i zahraničním partnerům, stážistům a stážistkám a dalším
spolupracovníkům a spolupracovnicím. Děkujeme a těšíme se na následující spolupráci!
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Projekty v roce 2012:
MIGRACEONLINE.CZ
Nový cizinecký zákon
Na práci v ČR
Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu
Migration to the Centre
Partnerské projekty:
Connect IEM (Study on ICT to support everyday life integration of immigrants or ethnic minority people)
Evropský integrační portál / European Web Site on Integration (EWSI I.-II.)
Media4US
Media4ME
RACE in Europe (Odpověď proti kriminálnímu vykořisťování v Evropě)
Vízová politika ČR a EU v zemích Východního partnerství a možnosti pro její zlepšení
Zahraniční zaměstnanci na trhu práce

MULTIKULTURNÍ A GLOBÁLNÍ
ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Multikulturní vzdělávání patří mezi naše priority již od samotného založení organizace v roce
1999. V roce 2008 jsme k nim připojili také globální rozvojové vzdělávání.
Rok 2012 byl velmi pestrý na vzdělávací aktivity MKC Praha. Oba projekty, které jsme v uplynulém roce realizovali, se úspěšně
vyvíjely. Mezinárodní projekt globálního rozvojového vzdělávání La Ngonpo se v posledním roce svého trvání postaral o medializaci
svých výstupů i příkladů dobré praxe z prostředí zapojených škol. K indickým školám se přidalo 7 škol z Nepálu. Uspořádali jsme
velkou putovní výstavu v ČR i v Indii, vydali další metodické i informační materiály pro učitele a pozvali 3 indické a 2 nepálské
učitele na stáž do ČR. Z evaluace vyplývá, že se jednalo o dosud nejúspěšnější realizovaný projekt partnerství mezi českými
školami a školami z rozvojových zemí. S koncem roku 2012 sice skončila podpora ze strany Evropské komise, ale projekt La
Ngonpo rozhodně neopouštíme a budeme se zapojeným školám věnovat i nadále projektem Komplexní vzdělávání učitelů v GRV
(La Ngonpo II.), podpořeným Českou rozvojovou agenturou.
Programy interkulturního vzdělávání rozvíjí tříletý projekt Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem
k toleranci.
V roce 2012 jsme realizovali sérii seminářů a dílen na středních odborných školách a učilištích, zaměřených na prevenci
rasismu a xenofobie a na podporu aktivního zapojení mladých lidí do společnosti. Oba projekty staví na transkulturním
(osobnostním) pojetí výchovy a využívají inovativních forem výuky, které vycházejí z programu Kritické myšlení. V obou
projektech se rovněž soustředíme na systematickou práci s pedagogy zapojených škol, kteří mají možnost konzultací a mohou
si vybrat z nabídky seminářů, jež v rámci dalšího vzdělávání pedagogů realizujeme zdarma.
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V oblasti vzdělávání již dlouhodobě funguje interní vzdělávací pracovní skupina MKC Praha, v rámci níž si vyměňujeme
cenné zkušenosti z realizace projektů a diskutujeme nad mediálními tématy interkulturní a globálně rozvojové problematiky.
Jsme aktivně zapojeni i do širší sítě organizací zabývajících se vzděláváním. Na celorepublikové úrovni je to především pracovní
skupina GRV, která je součástí zastřešující organizace FoRS (České fórum pro rozvojovou spolupráci), na mezinárodní úrovni je
to pak zejména evropská platforma DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe).
Vážíme si otevřeného přístupu zapojených škol a práce všech nadšených učitelů. Děkujeme všem spolupracovníkům
a partnerským organizacím i stážistům za úspěšnou spolupráci v roce 2012 a těšíme se na další společné projekty.
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Projekty v roce 2012:
La Ngonpo
Komplexní vzdělávání učitelů v GRV (La Ngonpo II.)
Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci

INFORMAČNÍ CENTRUM
A KNIHOVNA
V informačním centru a specializované knihovně MKC Praha nabízíme studentům, odborníkům
i laikům širokou škálu informací o kulturní, jazykové, etnické a náboženské rozmanitosti,
o soužití různých kultur v České republice i ve světě a o migraci a integraci cizinců.
Knihovna MKC Praha má ve svém fondu přes 2800 knižních svazků, 160 AV médií a 50 titulů periodik v několika úzce profilovaných
tematických skupinách od náboženství a mytologii přes národy, práva menšin, migraci a uprchlictví, gender, antropologii, etnologii,
etnografii, sociologii až po interkulturní výchovu a vzdělávání, diversity management či média a multikulturní beletrii. Dokumenty jsou
převážně v českém a anglickém jazyce. Nabízíme mj. také rešeršní služby a přístup k české databázi novinových článků Newton Media.
On-line katalog knihovny MKC Praha: http://www.mkc.cz/cz/katalog-on-line.html.
Knihovnu je možné navštívit po předchozí domluvě na e-mailu: knihovna@mkc.cz.
Do knihovny MKC Praha přijímáme stážisty či studenty na praxi, které podrobně seznámíme s provozem knihovny
(akvizice, katalogizace, revize, výpůjční protokol, komunikace se čtenáři…).
Informační centrum pravidelně připravuje pro zájemce o multikulturní dění dva elektronické zpravodaje:
Mailing list [multikulti] zveřejňuje každý týden přehled kulturních a vzdělávacích akcí a zajímavé články.
Mezi odběratele je možné se přihlásit na našich internetových stránkách.
[Akviziční servis multikulturní literatury] vychází jednou měsíčně a informuje o novinkách na českém knižním trhu.
Další informace k činnosti knihovny a infocentra získáte na e-mailu: infocentrum@mkc.cz.
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10 nejpůjčovanějších knih v roce 2012:

Zajímavé novinky ve fondu knihovny v roce 2012:

Morvayová, Petra: Dvakrát měř, jednou řež

Biolek, Jaroslav a kol.: PodObal

Barešová, Ivona: Současná problematika východoasijských menšin v České republice

Denzin, Norman K.: The SAGE Handbook of qualitative research

Průcha, Jan: Multikulturní výchova

Easterly, William: The White man’s burden

Švingalová, Dana: Úvod do multikulturní výchovy

Farmer, Paul: Pathologies of power

Rákoczyová, Miroslava; Trbola, Robert: Sociální integrace přistěhovalců v České republice

Gruša, Jiří: Česko – návod k použití

Indra, Doreen: Engendering forced migration

Joppke, Christian: Selecting by origin

Joppke, Christian: Immigration and the nation-state

Lipsky, Michael: Street-level bureaucracy

Moree, Dana: Než začneme s multikulturní výchovou

Moyo, Dambisa: Dead aid

Balvín, Jaroslav: Společně

Steelová, Jeannie L.: Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Drbohlav, Dušan: Migrace a (i)migranti v Česku			

Uherek, Zdeněk: Analýza státního integračního programu pro azylanty			
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST
La Ngonpo – místo setkávání
Metodický manuál vychází z již vydané Metodiky globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství českých a ladackých škol
(2010) projektu La Ngonpo a dále ji rozšiřuje pro univerzální použití v jakýchkoli školách na světě. Obě metodiky vydalo MKC
Praha ve spolupráci se sdružením NaZemi. Publikace je určená učitelům druhého stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol.
Osahuje 24 vypracovaných plánů hodin do různých předmětů, které lze realizovat po dobu šesti měsíců, a to ve spolupráci
s partnerskou školou kdekoliv na světě. Metodika naplňuje průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova.
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Publikace je volně ke stažení v češtině a angličtině na webové stránce MKC Praha: http://www.mkc.cz/cz/nase-publikace.html
La Ngonpo – databáze výstupů
Za tři roky trvání projektu La Ngonpo se na webových stánkách www.la-ngonpo.org od zapojených škol nashromáždilo velké
množství zajímavých výstupů. V této publikaci bychom vám chtěli představit alespoň některé z nich v kontextu jejich zařazení
v metodickém manuálu La Ngonpo – místo setkávání. Databáze výstupů tedy slouží jako doplňkový materiál k projektu, kde
můžete nalézt přehledně zařazené výstupy z partnerských škol v ČR, Indii a v Nepálu, ať již je zamýšlíte použít ve výuce, či se
jen chcete dozvědět, co vytvořily děti z různých kulturních kontextů, když zpracovávaly stejné téma.
Publikace je volně ke stažení v češtině a angličtině na webové stránce MKC Praha: http://www.mkc.cz/cz/nase-publikace.html

Dokumentární film Out of dreams
Dokumentární film Out of dreams vznikal v letech 2010–2012 jako jeden z výstupů mezinárodního tříletého vzdělávacího
projektu La Ngonpo. Film pochází z dílny polských tvůrců Elwiry Niewiery a Piotra Rosolowského z organizace Fundacja Nowa
Ameryka. Zachycuje životy dvou dospívajících chlapců Rinchena z Indie a Honzy z České republiky a porovnává jejich sny, touhy
a přání v kulturně odlišných kontextech. Kromě profesionálních záběrů jsou v dokumentu použity také ukázky z žákovských
filmů, které vznikly při filmových workshopech v rámci projektu La Ngonpo.
Film je volně ke stažení na stránce: http://vimeo.com/46029488
Metodika k filmu Out of Dreams
Metodický manuál, který obsahuje 3 plány hodin pro práci s filmem Out of Dreams, je určen učitelům ZŠ a SŠ nejen jako
nadstavba k projektu La Ngonpo, ale také k samostatnému použití jako výukový materiál. Metodika k filmu Out of Dreams
se zaměřuje na aktivní použití filmového materiálu v hodině s orientací na jednotlivé aspekty filmu – sny, touhy a přání, role
vzdělávání v našich životech a také na krititickou analýzu filmu i žánru dokumentárního filmu obecně.
Publikace je volně ke stažení v češtině a angličtině na webové stránce MKC Praha: http://www.mkc.cz/cz/nase-publikace.html
Diář La Ngonpo, aneb s kým jsme se v modrém průsmyku setkali
Diář La Ngonpo shrnuje mezinárodní vzdělávací projekt partnerství škol očima některých zúčastněných. O své zkušenosti
s česko-indickým projektem La Ngonpo (2010–2012) se zde dělí učitelé z ČR a z Ladaku, dobrovolníci, partneři projektu, experti
na globální rozvojové vzdělávání i samotní realizátoři. Publikace zároveň slouží jako univerzálně použitelný plánovací diář
s množstvím doprovodných fotografií z ČR a z Ladaku.
Diář je volně ke stažení v češtině a angličtině na webové stránce MKC Praha: http://www.mkc.cz/cz/nase-publikace.html
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KONZULTAČNÍ ČINNOST
A VÝZKUM
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Součástí naší činnosti jsou i odborné konzultace v oblasti
multikulturního vzdělávání, migrace a integrace pro firmy,
vzdělávací zařízení a státní instituce.

Zaměstnancům či managementu firem nabízíme vzdělávací program Diversity Management, který poskytuje praktický návod,
jak se zorientovat a efektivně pracovat v různých kulturách. Program připravuje zaměstnance např. na častou spolupráci se
zahraničím, jednání se zahraničním managementem firmy, dlouhodobé pracovní působení v cizině či zaměstnávání cizinců.
Cílem programu je rovněž rozvinout u účastníků interkulturní kompetence, tj. svou schopnost spolupracovat s osobami
z odlišných národních kultur, porozumět zvyklostem zahraničních partnerů, respektovat jejich odlišné přístupy a adaptovat se
na kulturně odlišná pracovní prostředí.
Kurzy zaměřujeme na jednotlivé kultury (Rusko, Indie, Čína) a připravujeme je zákazníkům na míru. Jedno- či vícedenních
kurzů se mohou účastnit skupiny i jednotlivci, v případě dlouhodobých pracovních pobytů v zahraničí pak také jejich rodinní
příslušníci.
Firmám dále nabízíme školení zaměřené na zaměstnávání cizinců, které nabízí přehled o aktuální legislativě a informuje
o očekávaném vývoji migrační politiky v následujících letech, a to jak z pohledu zaměstnavatele, tak zaměstnanců. Současně
účastníkům poskytujeme praktické rady i znalosti o tom, jak zacházet a komunikovat s cizími pracovníky jednotlivých kultur.
Obsahově lze program zacílit na specifika jedné či více kulturních skupin, např. Vietnamce, Mongoly, Ukrajince, Indy, Bulhary,
Rumuny a další.

V rámci poradenské činnosti poskytujeme odborná posouzení projektů, které se zabývají multikulturní tematikou či návrhy
koncepce vzdělávacích programů pro různé cílové skupiny, jako jsou zaměstnavatelé, úředníci veřejné správy, pracovníci školství
a komunitních center z různých krajů České republiky.
Dále nabízíme zpracování výzkumů, které se zaměřují zejména na pracovní a životní podmínky cizinců v ČR a společenské
jevy související s migrací na trhu práce nebo na oblast interkulturních a pracovních vztahů na pracovišti, např. efektivita
interkulturní komunikace, efektivita využití pobytového statusu, úroveň integrace cizinců do pracovního prostředí (i s ohledem
na jednotlivé skupiny cizinců), využití potenciálu vysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců, implementace legislativy upravující
pobyt a vstup cizinců na český pracovní trh a její praktické dopady na zaměstnanecký poměr atd.
Kromě výše uvedených produktů jsme schopni ve většině případů na základě předchozí konzultace s klientem zajistit či
vytvořit na zakázku další vzdělávací i kulturní aktivity na téma INTERKULTURA dle zájmu a konkrétní specifikace zájemce. Více
informací: romana.vylitova@mkc.cz.
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VÝSTAVY
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MKC Praha již po řadu let zpřístupňuje veřejnosti informace
o migraci v České republice a v zahraničí prostřednictvím výstav.
V roce 2012 tomu nebylo jinak. Během roku 2012 MKC Praha
vytvořilo hned dvě putovní výstavy. První výstava s názvem
Koktejl kultur vznikla v rámci projektu Media4US, druhá výstava
je výstupem projektu La Ngonpo, jehož název také nese.

Výstava Koktejl kultur vznikla za účelem zachytit různorodost kultur v České republice. Skládá se ze série 32 fotografií. Vernisáž této
výstavy proběhla v pražské restauraci Mlsná kafka. K vidění byla následně také v mléčném baru Bílá vrána na Praze 13 a v rámci
Týdne za práva migrantů v klubu Družina v pražských Vršovicích.
Výstava La Ngonpo – místo setkávání vznikla z prací žáků z Indie a České republiky, díky spolupráci partnerských škol v obou
zemích. Výstava se skládala z literárních i výtvarných děl, které vytvořily indické a české děti při hodinách vedených podle metodického
manuálu La Ngonpo. Součástí byly také fotografie dokumentující významné momenty z průběhu projektu. Výstava nabídla pohled
na to, jak si české děti představují život v Ladaku, a naopak, jak vidí ty ladacké nás. Smyslem bylo zachytit a představit jedinečnou
kulturu a interkulturní výměnu mezi českými a ladackými žáky a výsledky zprostředkovat české veřejnosti.
Putovní expozice byla koncipována jako venkovní a interaktivní. Témata výstavy rozvíjela metodický manuál La Ngonpo
a pohledem dětí byla předkládána návštěvníkům. Součástí výstavy byl interaktivní program v rozsahu cca vyučovací hodiny pro
žáky základních škol a nižších ročníků středních škol. Program byl zaměřen na prohloubení znalostí o světě okolo nás a podporu
kritického myšlení prostřednictvím jednoduchých úkolů.

Od května do listopadu 2012 putovala výstava po České republice. První zastávkou byla Plzeň. Výstava byla umístěna
v Kopeckého sadech a na slavnostní vernisáži v klubu Buena Vista zahrály kapely Cheers! a Poitín. Výstava se následně přesunula
do Prahy, kde byla k vidění v horní části Václavského náměstí. V Lucerna Music Baru výstavu pokřtily kapely Toxique a Lanugo.
Během letních prázdnin se výstava přestěhovala do indického Ladaku, a to v podobě plakátů prací žáků, které funkčně
nahradily obtížně přenosnou českou venkovní variantu výstavy.
Po letních prázdninách se výstava objevila před budovou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci
vernisáže výstavy zde byla první zářijovou neděli uspořádána projekce dokumentárního filmu Out of Dreams, který vznikal v produkci
MKC Praha a Fundacja Nowa Ameryka (Polsko). O tématech výstavy a filmu zde diskutovali účastníci Letní školy rozvojové spolupráce
v Olomouci s editorkou filmu Karoline Schulz. Z Olomouce se výstava přesunula do Brna. Na zdejší vernisáž v Metro Music Baru
za účasti improvizačního divadla Bafni a kapel Pavlík a továrna na jam, Homoguru a Calambre přišlo 200 lidí. Posledním místem,
kam expozice zavítala, byl Vsetín. Výstava proběhla pod záštitou starostky města Ivety Táborské na náměstí Svobody. Vernisáž se
uskutečnila v místním Vzdělávacím a komunitním centru Integra Vsetín.
Na konci roku 2012 byla výstava La Ngonpo převedena do skladné formy šesti textilních bannerů a stejně jako výstava Koktejl
kultur je nyní v MKC Praha připravena k zapůjčení pro zájemce na jejich kulturní a vzdělávací akce.
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ZAPOJTE SE
Zaujala vás naše činnost? Chcete se zapojit?
Naše aktivity financujeme ze zdrojů českých a zahraničních nadací, evropských fondů, městských úřadů a ministerstev. Tyto
zdroje však pokryjí naši činnost a chod organizace pouze zčásti. Chybějící finance se snažíme získat např. prodejem našich
publikací a vzdělávacích kurzů. I vy se však můžete zapojit a podpořit naši činnost.
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Zapojte se:
• Jako dobrovolník či prostřednictvím stáže v našem centru se zapojte do naší činnosti.
• Jako člen našeho klubu Multikulti získáte automaticky přístup do naší knihovny zdarma, pravidelné týdenní zasílání 		
Multikulti zpravodaje, možnost koupit si naše publikace s výraznou slevou a další výhody.
• Finančním nebo hmotným darem můžete podpořit chod našeho centra nebo konkrétní projekt, který realizujeme. Fyzické
i právnické osoby si mohou navíc odečíst hodnotu daru od základu daně.
• Finanční dary je možné zasílat také skrze systém Daruj správně.
• Nákupem v internetovém knihkupectví Kosmas (www.kosmas.cz/mkc) získáme 6 % z vašeho nákupu, aniž byste vy platili více.
• Příspěvkem do veřejné sbírky (v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb. O veřejných sbírkách), která je zaměřena na 		
podporu cílů a aktivit našeho občanského sdružení, jež spojuje snaha o hledání a řešení otázek spojených se soužitím lidí
z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.
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Vám, kteří se rozhodnete naše centrum podpořit, děkujeme!
Více informací získáte na našich webových stránkách v sekci Zapojte se nebo e-mailem: infocentrum@mkc.cz.

Bubliny (3. místo v soutěži Koktejl kultur)
Autor: Jan Dítko

III.
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INFORMACE
O PROJEKTECH

La Ngonpo
(Development Education Exchange
project La Ngonpo)
Realizace: 		
Partneři: 		
		
Financování:
		
Kontaktní osoba:

1. 1. 2010–31. 12. 2012
Modrý kámen, základní článek Hnutí Brontosaurus (ČR), NaZemi (ČR), Moravian Mission School of Leh (Indie),
Secmol (Indie), Fundacja Nowa Ameryka (Polsko)
Evropská komise–EuropeAid Cooperation Office (Public awareness and education for development in Europe),
Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Česká rozvojová agentura v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR)
Romana Vylitová, romana.vylitova@mkc.cz

La Ngonpo je mezinárodní vzdělávací projekt zaměřený na globální rozvojové vzdělávání a osvětu, který podporuje
partnerskou spolupráci škol v České republice, Indii a Nepálu. V ladačtině, jednom z jazyků severní Indie, znamená la
ngonpo modrý průsmyk. Pro nás je tento modrý průsmyk metaforou místa, kde se setkávají lidé z různých koutů světa
a dozvídají se více o sobě navzájem i o sobě samých.
Hlavním cílem projektu je poskytnout učitelům metodiku výuky multikulturní výchovy a globálního rozvojového
vzdělávání, žákům zprostředkovat kontakty na vrstevníky ze zahraničí a široké veřejnosti přiblížit témata rozvojové pomoci
a spolupráce, o kterých by mohli přemýšlet a diskutovat.
Rok 2012 byl pro tříletý projekt La Ngonpo ve znamení dokončování naplánovaných aktivit, vydávání metodických
materiálů, evaluace a rozšiřování projektu do Nepálu. S cílem propagovat projekt jsme uspořádali putovní výstavy
v pěti městech České republiky a na čtyřech místech v Indii a veřejné projekce a debaty týkající se právě dokončeného
dokumentárního filmu Out of Dreams.
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V Ladaku, zemi modrých průsmyků, s námi v roce 2012 spolupracovalo celkem 7 škol. V létě na nich 15 dobrovolníků
seznamovalo učitele s metodikou a celkovou koncepcí projektu, představovalo žákům některé aktivity a témata a vysvětlovalo
jim, jak přes webové stránky www.la-ngonpo.org komunikovat s jejich protějšky z České republiky a jak s webem pracovat.

La Ngonpo II.
(Komplexní vzdělávání pedagogů
42

v GRV – La Ngonpo II.)
Realizace: 		
Partneři: 		
Financování:
Kontaktní osoba:
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1. 1. 2012–31. 12. 2014
Sano Paila – a Little Step (Nepál)
Česká rozvojová agentura v rámci programu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Romana Vylitová, romana.vylitova@mkc.cz

Tento tříletý projekt jsme mohli zahájit díky finanční podpoře České rozvojové agentury v rámci programu GRV a osvěta. Již v roce 2012 jsme
obsahově navázali na projekt globálního rozvojového vzdělávání La Ngonpo a dále jej rozšířili především o oblast zvyšování kvalifikace českých
pedagogů v tématech globálního a interkulturního vzdělávání.
Prostřednictvím filmových projekcí dokumentu Out of Dreams o snech a přáních chlapců z Indie a České republiky a debat jsme se
snažili zvyšovat povědomí české veřejnosti o rozvojových zemích a rozvojové spolupráci. Atraktivitu partnerské spolupráce a komunikace přes
webové rozhraní www.la-ngonpo.org zvyšuje kromě indických škol také účast škol z Nepálu.
Zapojené školy, učitelé i žáci oceňují zejména práci tzv. Informačního centra La Ngonpo, které zajišťuje hladký průběh partnerské
spolupráce, správu webu, vydávání zpravodaje, konzultace a zodpovídání dotazů. Tyto služby budeme poskytovat všem zúčastněným i nadále.

Studentky Ladakh Public School při hodině La Ngonpo, Indie
Autorka: Romana Vylitová

MIGRACEONLINE.CZ
Realizace: 		
Financování:
Kontaktní osoba:

44

1. 7. 2010–31. 12. 2011
z vlastních zdrojů
Lucie Trlifajová, lucie.trlifajova@mkc.cz

Prostřednictvím portálu www.MigraceOnline.cz, který se již od roku 2002 zaměřuje na vývoj postavení různých skupin cizinců v České
republice a dalších zemích střední a východní Evropy, se MKC Praha snaží přispívat k otevřené a kritické diskuzi o problematice migrace
v ČR. Portál systematicky mapuje výzkumy týkající se migrace, vývoj legislativy v oblasti migračních a azylových politik a činnost vládních
i nevládních organizací a institucí. Jeho čtenáři jsou převážně odborníci a další zájemci z akademické sféry, veřejné správy, nevládních
organizací, médií a širší veřejnosti.
V tomto duchu se rozvíjela činnost portálu také v roce 2012. Bylo publikováno téměř 50 článků a mnoho dalších komentářů,
rozhovorů, recenzí, videí i jiných příspěvků.
Vedle pokračující dizkuse o nastavení legislativy zůstala v roce 2012 podstatným tématem také pracovní migrace (otázkám dočasné
pracovní migrace nebo např. dopadu vízové politiky jsme se věnovali zejména při ochraně práv pracovních migrantů – kauza Stromkaři),
role státu při ochraně práv pracovních migrantů, ratifikace mezinárodních dohod apod. Značnou pozornost jsme zaměřili také na
připravovaný nový zákon o státním občanství, soustavně jsme se snažili zachytit aktuální vývoj v oblasti legislativy a politik (zdravotní
pojištění, pokyny MPSV omezující zaměstnávání cizinců, fungování OAMP). Z dalších témat stojí za zmínku texty k novelizaci azylového
zákona, k přesídlovacímu programu ČR nebo fungování FRONTEXu či zahájení série článků o integračních centrech.
V polovině roku 2012 pak nově vznikla sekce audio/video, obsahující jak záznamy z debat a konferencí, tak veřejně dostupné
dokumenty o migraci a integraci v ČR. Ve spojitosti s projektem Migration to the Centre se opět daří oživovat i anglickou verzi
stránek, kde vedle překladů českých textů publikujeme zejména články zaměřené na migraci ve střední a východní Evropě.
Dlouhodobě roste i počet facebookových fanoušků.

Stejně jako v předchozích letech se MigraceOnline.cz snaží v oblasti migrace sloužit vládním i nevládním aktérům jako
nástroj pro informování o realizovaných aktivitách a projektech – vedle přehledu aktuálně realizovaných projektů má tuto
úlohu především kalendář akcí, k propagaci pak slouží také otevřený mailing list. Stejně jako v minulosti jsme pokračovali
i v monitoringu tisku.
Na začátek roku 2013, při příležitosti 10 let od zveřejnění prvních článků, pak připravujeme rozsáhlejší obnovu
a modernizaci portálu.
Vzhledem k omezenějším finančním zdrojům (ukončení podpory ze strany Open Society Fund) patří velký dík autorům,
kteří přes skrovné možnosti honoráře nabízeli své články a komentáře k aktuálnímu dění v oblasti migrace i integrace. Děkujeme
za spolupráci!
Udržitelnost i další rozvoj portálu jsou závislé také na podpoře našich čtenářů – budeme rádi, když web MigraceoOnline.cz
podpoříte prostřednictví Daruj správně.
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Top 10 nejčtenejších článků na MOL
Pavel Čižinský: Stručná analýza některých problémů návrhu zákona o státním občanství ČR
http://www.MigraceOnline.cz/e-knihovna/?x=2341889 (1675)
Tereza Blahoutová: Stále živá diskuse o multikulturalismu
http://www.MigraceOnline.cz/e-knihovna/?x=2341668 (1559)
Elena Tulupová: Pro migranty risk, pojišťovnám zisk: kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek
http://www.MigraceOnline.cz/e-knihovna/?x=2361027 (1487)
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Marek Čaněk: Když chybí politický zájem o rovnoprávné postavení pracovních migrantů a migrantek.
Přístupy odborů a inspekce práce v České republice
http://www.MigraceOnline.cz/e-knihovna/?x=2324750 (1265)
Pavel Čižinský, Pavla Hradečná:
Dočasná pracovní migrace jako součást migrační politiky státu (1136)
http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/docasna-pracovni-migrace-jako-soucast-migracni-politiky-statu
Lucie Trlifajová: Přehled dat o vydávání dlouhodobých víz a pobytů v letech 2007–2011
http://www.MigraceOnline.cz/e-knihovna/?x=2349874 (881)
Lenka Pavelková: Rozpory italské imigrační politiky – mezi strachem z invaze a ekonomickou nutností
http://www.MigraceOnline.cz/e-knihovna/?x=2328599 (853)
Marie Jelínková, Pavla Rozumková: Problémy v migraci a mobilitě studentů a odborných pracovníků
http://www.MigraceOnline.cz/e-knihovna/?x=2326962 (570)
Marie Jelínková: Zpráva z kulatého stolu na téma migrace a mobilita studentů a odborných pracovníků
http://www.MigraceOnline.cz/e-knihovna/?x=2329855 (531)
Markéta Novotná: Volební rok 2001 jako zásadní zlom v dánské imigrační politice?
http://www.MigraceOnline.cz/e-knihovna/?x=2342209 (350)

Migration to the Centre
Realizace: 		
Partneři: 		
		
Financování:
		
Kontaktní osoba:

1. 9. 2012–28. 2. 2014
Člověk v tísni, Institute of Public Affairs (Polsko), Independent Journalism Foundation (Maďarsko), Peace
Institute (Slovinsko), Liga za ľudské práva (Slovensko)
Evropská komise – Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) – program
Evropa pro občany
Anna Dušková, media@mkc.cz

Projekt Migration to the Centre monitoruje migrační situaci a implementaci legislativy EU v jednotlivých zemích střední Evropy
(ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Slovinsko) a jejich dopad na situaci migrantů v ČR.
Díky kombinaci odborné stránky (expertních analýz a utvoření nezávislé mezinárodní platformy odborníků) a aktivit
orientovaných na širší veřejnost (zapojení migrantů do tvorby mediálních výstupů, veřejných debat a závěrečné konference)
tento projekt poskytne jedinečnou možnost prohloubení znalostí a účinnou výměnu informací a zkušeností s migrací ve
středoevropském regionu.
Cílem projektu je vytvořit prostor pro kritickou diskuzi a zároveň zvýšit informovanost české odborné i širší veřejnosti
o situaci migrantů v ČR, o problematice utváření a implementace legislativy a nařízení EU do českých podmínek. Projekt má
také napomoci k hlubšímu porozumění celkovému povědomí o migraci a jeho zlepšení. Projekt zasahuje několik cílových skupin:
migranty, odborníky, veřejné orgány, odbornou i širší veřejnost. Projekt má za cíl nejen iniciovat debatu a zvýšit povědomí o roli
migrační politiky EU, ale také podpořit networking mezi těmito skupinami.
V roce 2012 byla navázána spolupráce se zastoupením Evropské komise v ČR a podařilo se sehnat kofinancování ze zdrojů
Mezinárodního Visegrádského fondu a Ministerstva zahraničních věcí.
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V listopadu 2012 proběhlo dvoudenní setkání koordinátorů všech partnerských zemí v Praze, kde byla stanovena základní
témata projektu, podoby jeho výstupů a zároveň byl realizován workshop pro mediální práci s migranty.
Na konci roku 2012 byly spuštěny projektové stránky http://migrationtothecentre.migrationonline.cz/, které slouží jako
mezinárodní platforma pro veřejnou diskuzi a sdílení informací a zkušeností mezi jednotlivými zeměmi středoevropského
regionu.
V roce 2013 budou postupně realizovány v partnerských zemích série expertních diskuzí, veřejných debat a výstupů od
migrantů na témata:
1) práce a povolení k pobytu (únor–duben);
2) slučování rodin (duben–červen);
3) studium zahraničních studentů (srpen–listopad).
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Na práci v ČR
Realizace: 		
1. 5. 2012–30. 4. 2015
Partneři: 		
Centre Bruxellois d´Action Interculturelle (Belgie), Humanity in Action Deutchland e.V. (Německo), 		
		Landeshauptstadt Dresden, Integrations- und Ausländerbeauftragte (Německo), Rejs e.V. (Německo)
Financování:
Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje
		a zaměstnanost
Kontaktní osoba: Jan Dítko, jan.ditko@mkc.cz
Debata o právech migrantů na pracovním trhu, Evropský dům, Praha
Autorka: Alexandra Dubová

Projekt Na práci v ČR sleduje několik dílčích cílů, jejichž společným jmenovatelem je téma lokální integrace cizinců na trh práce.
Projekt je zacílen primárně na úředníky místních samospráv a zaměstnance dalších institucí, kterých se problematika integrace
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cizinců dotýká. Těžiště projektu spočívá ve vzdělávání úředníků místní samosprávy a jejich mobilizaci vzhledem k neuspokojivé
situaci pracovních migrantů v ČR. V projektu dojde k vývoji a přenosu již existujícího nástroje integrace cizinců na trh práce ČR
(integračního workshopu) prostřednictvím sdílení know-how s odborníky z německé organizace Bertelsmann Stiftung.
Na podzim roku 2012 jsme zahájili kvalitativní výzkum, který analyzuje současnou situaci a praxi v zaměstnávání cizinců.
Jeho výstupy budou prezentovány ve výzkumné zprávě a promítnou se jednak do formulace doporučení pro budoucí nastavení
politiky zaměstnanosti, jednak do metodiky integračního workshopu, kterou v současnosti připravujeme. Čtenáři portálu
MigraceOnline.cz se mohou těšit na 30 odborných článků na téma integrace cizinců ze třetích zemí – první z nich byl zveřejněn
v prosinci 2012.
V roce 2013 plánujeme vytvoření metodiky integračního workshopu a posléze i jeho realizaci. Integrační workshop je
nástrojem strategického plánování na lokální úrovni a jeho účelem je vzájemné propojení všech aktérů integračního procesu
v dané lokalitě tak, aby došlo k maximálnímu využití potenciálu všech zúčastněných stran. Vedle toho budou realizovány
simulační workshopy pro úředníky místních samospráv. Účastníkům chceme interaktivní formou přiblížit různé pohledy na
problematiku soužití majority a minorit. Další dílčí cíl projektu, jehož realizace začne v roce 2013, je vytvoření webového portálu,
který bude sloužit úředníkům místních samospráv a bude představovat nástroj ke sdílení dobré praxe v oblasti integrace cizinců.
Hlavním výstupem projektu je šablona integračního manuálu, která bude představena a distribuována českým městům
jako unikátní nástroj integrace cizinců na lokální úrovni. Poznatky a zkušenosti, které v průběhu projektu načerpáme, budou
prodiskutovány v rámci dvou odborných debat a prezentovány na závěrečné konferenci.

Nový cizinecký zákon
Realizace: 		
Partneři projektu:
Financování:
Kontaktní osoba:

1. 9. 2011–30. 4. 2012
Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům
Open Society Fund Praha
Marie Jelínková, migrace@mkc.cz

Projekt se zaměřil na udržení a zlepšení práv migrantů zejména v souvislosti se vznikajícím novým cizineckým zákonem.
Soustředil se přitom na dvě hlavní oblasti: spolupráci s podnikatelskou a akademickou sférou. Cílem této spolupráce bylo zjistit,
jaké jsou zkušenosti akademické a podnikatelské sféry ve vztahu (a) k současnému cizineckému zákonu a jeho implementaci
a (b) k obsahu navrhovaného věcného záměru nového cizineckého zákona. Tato zjištění pak byla prezentována na kulatých
stolech za účasti relevantních úředníků, případně politiků. Hlavní problémy a výzvy byly následně shrnuty ve stručných článcích
(tzv. policy briefs).
Mimo zjištění a pojmenování problémů se ukázalo jako mimořádně užitečné právě propojení vybraných sfér s relevantními
úředníky zabývající se cizineckou agendou. Zejména ve spolupráci s akademickou sférou lze tato setkání považovat za nadmíru
úspěšná. Za vedlejší, ovšem velmi užitečný výstup projektu lze považovat i navázání užších vztahů mezi nevládní, akademickou
a podnikatelskou sférou.
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Stereotýpek v nás:

Interkulturním vzděláváním
a prožitkem k toleranci
Realizace: 		
Partneři: 		
Financování:

1. 6. 2010–31. 5. 2013
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, o. s., AFS Mezikulturní programy, o. s.
Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání
		pro konkurenceschopnost
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Kontaktní osoba:

Lucie Bilderová, lucie.bilderova@mkc.cz

V roce 2012 pokračoval vzdělávací projekt Stereotýpek v nás. Projekt je zaměřen na prevenci xenofobie a rasismu mezi studenty středních
odborných škol a učilišť. Probíhal v pěti krajích – Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském a Královéhradeckém. Po vytvoření
a pilotování originální metodiky vzdělávacího programu se nesl rok 2012 v duchu jeho realizace. Interkulturní semináře a cykly interkulturních
dílen byly pořádány přímo ve školách a doplňovaly obsah průřezových témat Multikulturní a Osobnostně sociální výchovy o témata založená
na transkulturním přístupu a na principech zážitkové pedagogiky.
Cílem bylo zprostředkovat žákům první setkání s tématem kulturní rozmanitosti. Žáci si uvědomí, jaké to je být „jiný“, a dostanou
příležitost zamyslet se nad tím, jak by mohlo vypadat ideální soužití lidí s různým kulturním zázemím. Postupně se jim nabízí hlubší vhled
do vybraných témat a jejich reflexe, jako například stereotypy a jejich vznik, životní hodnoty a jejich vztah ke kultuře, vytváření a prosazování
vlastních postojů.
Zájemci z řad žáků se mohli navíc přihlásit na dvě vícedenní akce – prožitkový kurz a miniworkcamp. Prostřednictvím outdoorových,
diskuzních a tvůrčích aktivit se mladí lidé učili týmově spolupracovat a vnímat rozmanitost a individuální schopnosti každého z nás jako
přínosné. Těžiště 5 miniworkcampů a 4 prožitkových kurzů spočívalo v dobrovolné práci (např. oprava zříceniny hradu) a interakci v kulturně
různorodé skupině. Pro pedagogy SOŠ jsme v roce 2012 uspořádali 7 akreditovaných jednodenních školení zaměřených na předání knowhow metodiky projektu tak, aby mohli pedagogové aktivity realizovat i po skončení financování projektu.
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Na prožitkových kurzech projektu Stereotýpek v nás žáci poznají lépe sami sebe i své spolužáky
Archiv MKC Praha

Od února 2011 funguje na adrese http://stereotypek.mkc.cz/ internetový informační portál, kde lze získat informace o projektu,
proběhlých akcích na školách a plánovaných vícedenních pobytech pro žáky středních odborných škol a učilišť. Pro zájemce z řad odborné
veřejnosti jsou tu shromážděny veškeré metodické a podpůrné materiály našeho vzdělávacího programu. Infoportál bude jako prostor pro
sdílení podnětů a mapování dění v oblasti MKV fungovat i nadále.
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otázkám nostrifikace zahraničních diplomů. Současně projekt využívá ověřenou praxi a zkušenosti zahraničních partnerských
organizací z Německa, Rakouska a Itálie. Rok 2013 bude věnován především intenzivní výzkumné práci a konzultacím se
zahraničními partnery.

Využití potenciálu
a kvalifikace migrantů
na českém pracovním trhu
Realizace: 		
1. 12. 2012–30. 11. 2014
Partneři: 		
COSPE (Itálie), Österreichischer Integrationsfonds (Rakousko), Entwicklungsgesellschaft für berufliche
		
Bildung mbH (Německo)
Financování:
Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky v rámci Operačního programu lidské zdroje
		a zaměstnanost
Kontaktní osoba: Andrea Plačková, andrea.plackova@mkc.cz
V roce 2012 byl zahájen projekt Využití potenciálu a kvalifikace migrantů na českém pracovním trhu, jehož cílem je posílit
zapojení migrantů na českém trhu práce a využití jejich kvalifikace a schopností způsobem, který by odpovídal jejich potřebám
i potřebám české ekonomiky. Na základě analýzy faktorů bránících vertikální mobilitě migrantů na trhu má být vytvořena
metodika vztahující se k poskytování pracovního poradenství pro migranty, e-learningový portál a webový portál věnující se
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Průběh konference Tuning into Diversity v Utrechtu očima mladé migrantky, únor 2013
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MKC Praha
v partnerských
projektech
v roce 2012

Connect IEM (Study on ICT to

support everyday life integration of
immigrants or ethnic minority people)
Realizace: 		
Hlavní realizátor:
Partneři: 		
		
Financování:
Kontaktní osoba:

1. 4. 2011–1. 3. 2012
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (Španělsko)
University of Vienna (Rakousko), University of Warwick (Velká Británie), University of Dublin (Irsko),
Latvijas Universitates Filozofijas (Lotyšsko), ARCI/Lapis (Itálie), Mira Media (Nizozemí)
Evropská komise
Ondřej Daniel, europeancity@mkc.cz

MKC Praha se v roce 2011 jako koordinátor pro Českou republiku podílelo na výzkumu Evropské komise. Cílem tohoto výzkumu bylo
zjistit, jakým způsobem využívají migranti informační a komunikační technologie, a současně, zda mohou tyto technologie napomoci
účinné integraci migrantů do hostitelských společností.
Evropská komise vyzdvihuje informační a komunikační technologie zejména pro jejich potenciál k tomu, aby migranti
našli účinnější cesty pro svou participaci ve společnosti. K tomu může dojít prostřednictvím vylepšování metod studia, stimulací
společenského života a hledání zaměstnání. Projekt byl vytvořen Evropskou komisí jako součást snah o koncipování inovativních
digitálních integračních politik a boje proti digitálnímu vyloučení ve všech segmentech společnosti. Projekt se zaměřuje na vztah mezi
novými technologiemi a integračními procesy migrantských skupin. Na základě zjištění z výzkumu vytvoří koordinátoři doporučení
pro tvorbu politik. Pro pojmenování nejlepších politik naplňujících tyto cíle podpořila Evropská komise právě projekt ConnectIEM.
Mimo ČR výzkum proběhl v Rakousku, Irsku, Itálii, Litvě, Nizozemí, Španělsku a ve Spojeném království. Vyplnění krátkého
dotazníku bylo načasováno tak, aby trvalo respondentům 15 minut, přičemž každý desátý účastník obdržel kód na 15 minut
neomezeného telefonování zdarma. Z tohoto důvodu byl dotazník umístěn na webové adrese http://www.15minutescloser.com.
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Další informace o projektu: www.connectiem.net, europeancity@mkc.cz
Závěrečnou zprávu projektu naleznete na: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC71583.pdf

Evropský integrační
portál / European Web Site
on Integration (EWSI)
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Realizace: 		
Hlavní realizátor:
Financování:
Kontaktní osoba:

1. 1. 2012–31. 12. 2012
Migration Policy Group
Evropská komise
Lucie Trlifajová, lucie.trlifajova@mkc.cz

Evropský integrační portál (European Web Site on Integration) je oficiální webovou stránkou Evropské komise, která má sloužit
jako platforma pro výměnu informací o vývoji v oblasti integrace v jednotlivých členských státech EU. Nabízí základní přehled
o dokumentech a institucích v jednotlivých zemích, aktuální zprávy, události, dokumenty, grantové možnosti nebo přehled
dobré praxe.
MKC Praha je odpovědné za doplňování a aktualizaci informací a dokumentů z České republiky.

Media4US
Realizace: 		
Hlavní realizátor:
Partneři: 		
		
Financování:
Kontaktní osoba:

1. 9. 2011–1. 3. 2013
Mira Media (Nizozemí)
Migrants Resource Centre (Velká Británie), Foundation of Subjective Values (Maďarsko), COSPE (Itálie),
Média Animation (Belgie), Grimme Institut (Německo), Glocal Community Voice (Švédsko)
Evropská komise European Integration Fund, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze
Denisa Udžanová, denisa.udzanova@mkc.cz

Evropský projekt Media4US usiluje o zvýšení povědomí evropské veřejnosti o migraci a migrantech. Mladí migranti ze třetích
zemí vyškolení v mediálních dovednostech se prostřednictvím svých článků, fotografií, videí a audio nahrávek vyjadřují
k celospolečenským tématům.
Jejich tvorbu naleznete primárně na webové stránce projektu www.media4us.cz a dále ve specializované příloze deníku Metro
(Perspektivy, 20. 11. 2012). Projekt pomocí článků v médiích, fotografické soutěže Koktejl kultur nebo konference podporuje
interakci mezi většinovou českou společností a migranty žijícími v ČR. Projekt realizuje MKC Praha společně s partnery z dalších
sedmi evropských zemí.
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Media4ME
Realizace: 		
Hlavní realizátor:
Partneři: 		
		
Financování:
Kontaktní osoba:

1. 9. 2011–1. 3. 2013
Mira Media (Nizozemí)
National Association for Neighbourhood Management – NANM (Velká Británie), Media Animation (Belgie),
LINC Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (Belgie), Media Monitoring Agency (Rumunsko)
Evropská komise European Integration Fund, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze
Denisa Udžanová, denisa.udzanova@mkc.cz

Projekt Media4ME jsme realizovali v mnohonárodnostním prostředí městské části Praha 13. Naším cílem bylo využití sociálních
médií a prostředků mediální komunikace k podpoře spolupráce mezi organizacemi v Praze 13, k účinnější a efektivnější komunikaci
a k tvorbě pozitivnějšího obrazu dané lokality. Kromě ČR jsou do projektu zapojeny také organizace z 5 dalších evropských
zemích (z Holandska, Belgie, Velké Británie, Rumunska a Itálie).
Úspěšnými výstupy projektu je komunitní web www.Praha13zive.cz, který informuje o dění v lokalitě. Vznikla i série šesti
reportáží s pracovním názvem Na palubě, které pojednávají o životě cizinců v Praze 13. V prosinci 2012 jsme uspořádali
mezinárodní konferenci Média, migranti a společnost v Goethe-Institutu Praha za účasti mluvčích z Velké Británie, Německa,
Spojených států amerických, Nizozemí a České republiky.
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Babička (2. místo v soutěži Koktejl kultur)
Autor: Martin Holík

61

RACE in Europe

Vízová politika ČR a EU

Realizace: 		
Hlavní realizátor:
Partneři: 		
		
Financování:
Kontaktní osoba:

Realizace: 		
Hlavní realizátor:
Financování:
Kontaktní osoba:

(Odpověď proti kriminálnímu
vykořisťování v Evropě)
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1. 8. 2012–31. 7. 2014
Anti-Slavery International (Velká Británie)
ECPAT (Velká Británie), Migrant Rights Centre (Irsko), Specialist Policing Consultancy Ltd. (Velká Británie),
La Strada (ČR), Police Academy of the Netherlands (Nizozemí), Vietnamese Mental Health Services (V. Británie)
Evropská komise
Marie Jelínková, migrace@mkc.cz

Projekt se zaměřuje na obchod s lidmi, který vede k nucené kriminalitě a nucené žebrotě, tedy na formu obchodu s lidmi,
které je v současnosti věnována pouze malá pozornost a minimální nadnárodní spolupráce. I přes svou velkou zranitelnost jsou
obchodované děti i dospělí ve výše zmíněné situaci často považováni za pachatele trestné činnosti a nikoli za oběti.
V roce 2012 se projekt zabýval tím, jak poskytnout potřebné informace lidem, kteří s těmito osobami přicházejí do styku
(lékaři, politici, úředníci atp.), tak, aby mohla být rozvinuta vhodná a na oběti zaměřená strategie pro potlačení obchodu
s lidmi. Značná pozornost byla rovněž věnována vhodné identifikaci obětí nucené kriminality a vyhledávání konkrétních případů
v zemích EU.

v zemích Východního partnerství
a možnosti pro její zlepšení
1. 6. 2011–31. 1. 2012
Asociace pro mezinárodní otázky (ČR)
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v rámci podpory výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů
Lucie Trlifajová, lucie.trlifajova@mkc.cz

Jedná se o vědecký projekt MZV ČR v oblasti mezinárodních vztahů zpracovávaný Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) ve
spolupráci s MKC Praha. Cílem projektu je analýza vnímání a nastavení vízové politiky ČR a EU v zemích Východního partnerství
(Ukrajina, Moldavsko, Gruzie a Bělorusko). Dále se projekt věnuje komparaci vízové politiky ČR s politikou Polska, Švédska
a Německa, jakožto hlavních zastánců Východního partnerství.
Výstupem projektu je vědecká studie, která analyzuje nastavení vízové politiky České republiky v kontextu migrační situace
v jednotlivých zemích. Studie je zakončena doporučeními směřujícími k prosazení takové vízové politiky, která by přispěla ke
zlepšení obrazu České republiky v zemích Východního partnerství a zároveň odpovídala reálné situaci i zájmům České republiky
v oblasti migrace. Studie, zpracovaná v lednu 2012, je neveřejná.
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Zahraniční zaměstnanci
na trhu práce
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Realizace: 		
1. 10. 2012–31. 9. 2014
Hlavní realizátor: Sdružení pro integraci a migraci (ČR)
Partneři: 		
Organizace pro pomoc uprchlíkům (ČR), Anti-Slavery International (Velká Británie), 			
		Caritasverband für die Diezöse Osnabrück (Německo)
Financování:
Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky v rámci Operačního programu lidské zdroje 		
		a zaměstnanost
Kontaktní osoba: Lucie Trlifajová, lucie.trlifajova@mkc.cz
Projekt je zaměřený na otevření veřejné debaty a řešení dosud opomíjeného tématu bezpečnosti práce cizinců (pracovních úrazů,
nemocí z povolání), jakož i na otázku posílení rovných práv cizinců a cizinek na českém trhu práce, a to za pomoci rozvoje
mezinárodní spolupráce v této oblasti. Stěžejní aktivitou je vytvoření tematické sítě s mezinárodními partnery z Německa a Velké
Británie, jejímž prostřednictvím dojde k přenosu informací a sdílení dobré praxe, k oslovení i zapojení klíčových hráčů z ČR i ze zemí
EU. Důležitá bude i snaha realizátorů o posilování strukturálních nástrojů, vedoucích k vyšší ochraně zahraničních pracovníků, která
se primárně zaměří na oblast pracovního soudnictví, kontrolní činnosti inspektorátů práce a na činnost odborů.
Jednotlivé výstupy a zkušenosti z projektu budou prezentovány veřejnosti např. prostřednictvím odborné srovnávací studie
v otázkách zahraniční zaměstnanosti, případových studií přímo z terénu, na speciální internetové platformě či v manuálu pro cizince
a pomáhající profese a dále pak za pomoci celé řady medializačních výstupů. Neméně důležité budou i veřejné debaty, zahraniční
stáže a semináře či závěrečná konference projektu. V projektu je pamatováno také na prosazování individuálních práv cizinců na
trhu práce na pozadí aplikace zahraničních zkušeností. Ve všech aktivitách bude zvláštní důraz kladen na ženy cizinky jako na osoby
potenciálně zranitelnější ve srovnání s ostatními subjekty na trhu práce.

IV.
Finanční zpráva
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VÝKAZ
ZISKU A
ZTRÁTY
V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
k 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)
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Označení

Název ukazatele

Číslo
řádku

A.

Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

339

339

II.

Služby celkem

3

8 910

8 910

III.

Osobní náklady celkem

4

5 182

5 182

IV.

Daně a poplatky celkem

5

13

13

V.

Ostatní náklady celkem

6

125

125

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

7

95

95

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

8

VIII.

Daň z příjmů celkem

9

B.

Náklady celkem

10

Výnosy

11

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

12

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

13

III.

Aktivace celkem

14

IV.

Ostatní výnosy celkem

15

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

16

VI.

Přijaté příspěvky celkem

14 664

14 664

Rozvaha
V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
k 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

a

b

1

Dlouhodobý majetek celkem

1

aktiva

A.
I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

56

56

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

842

902

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

-898

-958

B.

Krátkodobý majetek celkem

6

4 756

8 524

I.

Zásoby celkem

7

II.

Pohledávky celkem

8

-837

1 031

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

4 306

6 416

IV.

Jiná aktiva celkem

1 008
PASIVA

213

213

17

296

296

2

II.

10

Aktiva celkem
1 008

Stav k poslednímu dni
účetního období

a
A.

Vlastní zdroje celkem

1 287

1 077

4 756

8 524

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

b

3

4

12

1 141

1 255

Stav k poslednímu dni
účetního období

Provozní dotace celkem

18

13 374

13 374

I.

Jmění celkem

13

242

174

Výnosy celkem

19

14 891

14 891

II.

Výsledek hospodaření celkem

14

899

1 081

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

20

227

227

B.

Cizí zdroje celkem

15

3 615

7 269

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

21

227

227

VII.

I.

Rezervy celkem

16

II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

III.

Krátkodobé závazky celkem

18

1 277

899

IV.

Jiná pasiva celkem

19

2 338

6 370

Pasiva celkem

20

4 756

8 524
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