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Asociace pro interkulturní práci (AIP) je spolek, 
který sdružuje interkulturní pracovníky, odborníky 
a podporovatele interkulturní práce. Byl založen 
v roce 2014. Posláním AIP je podporovat rozvoj in-
terkulturní práce a přispívat k harmonickému a 
spravedlivému soužití v kulturně rozmanité společ-
nosti. Během posledních dvou let se AIP snaží 
o etablování a celospolečenské uznání profese  
INTERKULTURNÍ PRACOVNÍK/CE, o standardizaci 
výkonu interkulturní práce, o zajištění stabilního  
zaměstnání a průběžného vzdělávání pro interkul-

turních pracovníky. Neméně důležitým aspektem 
je též neustále hlubší poznávání a rozvoj konceptu 
„interkulturality” na základě rešerše odborné li-
teratury ve spojení s pracovními a osobními 
zkušenostmi pracovníků a členů AIP. 

Rok 2016 byl pro AIP velmi intenzivní z pohledu 
širokého spektra nabízených služeb a s ohledem 
na počet realizovaných aktivit. Nabyté zkušenosti 
se staly cenným zdrojem pro další rozvoj interkul-
turní práce a celkové směřování spolku. 

ÚVOD 



V roce 2016 pokračovalo partnerské zapojení 
AIP do projektu Interkulturní pracovníci – nástroj ke 
snižování sociokulturních bariér ve veřejných 
institucích, který realizovalo Sdružení pro integraci 
a migraci za finanční podpory programu Fond pro 
NNO, spravovaného Nadací pro rozvoj občanské 
společnosti a financovaného z EHP fondů. Projekt 
započal v dubnu 2015 a trval do března 2016. 
Zaměřoval se jak na poskytování poradenské a 
asistenční služby migrantům, tak i na propagaci 
interkulturní práce skrze jednodenní workshopy. 
Workshopy proběhly v ČVUT, Prague College, 
University of New York in Prague,Vyšší odborné 
škole pedagogické a sociální Jabok, Vyšší odborné 
škole sociálně pedagogické a teologické  a na 
Katedře sociální práce FF UK. 

Interkulturní práce byla též představena v rámci 
Tematického dne o uprchlictví, který se konal  
10. března 2016 na Jaboku.  Cílem bylo názorně 
ukázat, jak služba interkulturních pracovníků může 
být nápomocná pro integraci a lepší začleňování 
uprchlíků do české společnosti.    

Cennými výstupy projektu, na kterých se AIP 
podílela, byly brožury „Doporučení pro rozvoj 
interkulturní práce v ČR“ a „Metodika workshopů 
o interkulturní práci“.  Obě brožury jsou volně ke 
stažení na webových stránkách AIP. 

Projekt též myslel na doplňkové vzdělávání 
interkulturních pracovníků. V lednu 2016 proběhlo 
školení na téma "Rozvoj interkulturních 

kompetencí", které vedla zkušená lektorka Mgr. 
Dana Moree, Dr. (vedoucí Katedry studií občanské 
společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy). Interaktivní formou byla probírána 
témata interkulturality a identity, řešení konfliktů 
v interkulturním prostředí a další. AIP měl na 
starosti oslovení s nabídkou školení interkulturní 
pracovníky, komunitní tlumočníky a integrační 
pracovníky. 

PARTNERSTVÍ AIP V PROJEKTU  
INTERKULTURNÍ SPOLEČNOST BEZ BARIÉR 



Financování projektu 
zajistil Magistrát hlavního 
města Praha z „Programu 
podpory aktivit integrace 
cizinců na území hl. m. 
Prahy pro rok 2016“. 
Projekt běžel 9 měsíců 
(duben-prosinec 2016). 
Jednalo se o pilotní 
projekt  s  c í lem 
poskytovat  s lužbu 
i n t e r k u l t u r n í c h 
pracovníků ve veřejných 

institucích, zejména v rámci agend úřadů 
městských částí v Praze a navázat s těmito úřady 
městských části bližší koordinovanou spolupráci. 

Bylo zapojeno 10 interkulturních pracovníků pro 
rusky, anglicky, španělsky, vietnamsky, mongolsky, 
arabsky a čínsky mluvící migranty. Za zajištění 
poskytování jednotného standardu služby 
odpovídala metodička projektu PhDr. Eva 
Dohnalová. Supervizorkou interkulturních 
pracovníků byla PhDr. Bohumila Baštecká, PhD.   

Bližší spolupráce byla navázaná s Úřadem 
městské části Praha 3, Praha 4 - Libuš, Praha 6, 
Praha 12, Praha 13, Praha 14. Asistenční služby 
byly však poskytovány i v jiných městských částech 
hl.m. Praha.   

AIP se snažila propagovat asistenční služby v co 
největším rozsahu. Za tímto účelem byl vytvořen 

informační banner v 7 jazycích, který se objevil na 
webových stránkách ÚMČ Praha Libuš, ÚMČ Praha 
13, na migračních portálech vietinfo.eu, 420on.cz a 
na obrazovkách budovy MHMP. O nabídce 
projektu informovala též média: Pražský deník, 
pořád Českého rozhlasu Zaostřeno na cizince, 
ruská sekce Radio Praha Českého rozhlasu, časopis 
Diplomat. Propagaci přispěl i informační leták v 8 
jazykových mutacích. Ve výsledku bylo poskytnuto 
287 asistencí 103 migrantům o průměrné době 
trvání 102.7 minut. 

Projekt počítal i se vzděláváním interkulturních 
pracovníků. V listopadu 2016 proběhlo školení 
„Teoretická východiska kulturních podmíněnosti“. 
Lektorka PhDr. Blanka Remešová  představila 
teoretické modely pojetí kulturních rozdílů 
(Hofstede a jiní) a mluvila o vzniku kulturních 
stereotypů. 

Výsledky projektu a doporučení do budoucna 
byly prezentovány na regionální platformě ÚMČ a 
MHMP 12. prosince 2016. V rámci evaluace se 
ukázalo, že pro efektivnější poskytování služby 
interkulturní práce, je třeba do budoucna posílit 
propojenost interkulturních pracovníků 
s veřejnými institucemi, nabídnout interkulturním 
pracovníkům stabilnější pracovní poměr, zavést 
objednávací a vykazovací software, zajistit základní 
a doplňují vzdělávání a zabezpečit kontinuální 
financování služby. 

PROJEKT INTERKULTURNÍ PRACOVNÍCI  
VE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍCH V PRAZE 



V květnu 2015 AIP začal s realizací projektu 
MIGRANTI POMÁHAJÍ MIGRANTŮM za finanční 
podpory Ministerstva vnitra České republiky v 
rámci programu „Integrace cizinců 2016“. 

Projekt sestával ze 4 aktivit – 1. poskytování 
interkulturní práce ve veřejných institucích; 2. 
propagace interkulturní práce a tvorba 
informačních videospotů; 3. informační workshopy 
a příručka pro migranty na téma občanská 
participace; 4. zvyšování kvalifikace interkulturních 
pracovníků. 

Asistenční služby poskytovalo celkem 14 
interkulturních pracovníků v 9 jazycích (arabština, 
ruština, ukrajinština, mongolština, angličtina, 
rumunština, čínština, vietnamština, španělština) na 
území hl.m. Praha a dále v Hradci Králové a v Brně. 
Celkem bylo poskytnuto 581 asistencí o průměrné 
době trvání 104 minuty 212 cizincům z 25 zemí 
mimo EU. 

Inovativní složkou projektu bylo rozšíření 
nabídky interkulturní práce o téma občanské 
participace migrantů v ČR. V září 2016 proběhl 
dvoudenní workshop, kde interkulturní pracovníci 
AIP, experti z Agora CE a dalších NNO seznámili 

migranty se základními informacemi o české 
občanské společnosti. Vysvětlili jak založit a 
financovat organizace občanské společnosti, sdělili 
praktické rady a doporučení ohledně občanské a 
politické participace migrantů. Součástí workshopu 
byly i návštěvy organizací Automat a Nadace VIA. 
Shrnutá doporučení pro občanskou participaci 
migrantů v ČR v češtině a angličtině jsou umístěna 
na webu AIP. 

Vzdělávací nabídka projektu pro interkulturní 
pracovníky byla zaměřena na  zlepšení mluveného 
projevu v českém jazyce. Kurz korektivní 
výslovnosti vedla PhDr. Jitky Veroňkové, Ph.D. z 
Fonetického ústavu Univerzity Karlovy a skládal se 
ze tří bloků. Teoretická část se zaměřila na základní 
vlastnosti české řeči (přízvuk, rytmická 
charakteristiky, výslovnost jednotlivých hlásek). 
Dále následovala individuální diagnostika řeči a 
nácvik nejčastějších chyb ve výslovnosti. 

V rámci projektu byly natočeny 2 animované 
videospoty o interkulturní práci na úřadech práce v 
ČR. Videospoty spoluvytvářeli interkulturní 
pracovníci a metodička interkulturní práce. Přináší 
praktické odpovědi na nejčastěji kladené otázky: 
kdo je interkulturní pracovník? V jakých situacích je 
vhodné ho objednat? Z jakých zdrojů je tato služba 
placená? Co je úřad práce? V jakých případech je 
třeba navštívit danou instituci? Spoty jsou 
namluveny interkulturními pracovníky v češtině.  
Oba spoty jsou k nahlížení na www.youtube.com a 
jsou ve dvou variantách (s ruskými a anglickými 
titulky). 

PROJEKT MIGRANTI POMÁHAJÍ MIGRANTŮM 



V dubnu 2016 proběhl Festival arabské kultury, 
kterého se účastnila členka AIP  Mayada Elhissy 
(interkulturní pracovnice pro arabsky mluvící 
migranty) mluvila o interkulturním přístupu k 
řešení občanských sporů. 

V květnu členka správní rády AIP Eva Dohnalová 
vystoupila na Mezinárodním fóru o přijímání a 
integraci uprchlíků v EU a v Barceloně, které 
pořádal DIPLOCAT (Public Diplomacy Council of 
Catalonia). V rámci svého vystoupení Eva 
Dohnalová představila profesi interkulturní 
pracovník jako příklad dobré praxe v oblasti 
integrace migrantů a uprchlíků. 

28. května se AIP zúčastnila multikulturního 
festivalu ReFuFest s kreativním workshopem pro 
děti a jejich rodiče. Cílem workshopu bylo vytvořit 
město, které je bohaté na odlišnosti a které je 
budováno s radostí a odpovědností. Workshop 
vedly členky AIP Mónica Márquez Bobadilla a 
Marina Pojmanová. 

V červnu členka správní rady AIP 
Natallia Allen byla pozvána na 
mezinárodní konferenci projektu 
Ženy na vedlejší koleji. Konferenci 
pořádalo Sdružení pro integraci a 
migraci ve spolupráci s Fakultou 
humanitních studií Univerzity 
Karlovy a Institutem sociologie při 
Univerzitě v Bergenu. Natallia Allen 
vedla workshop na téma Praktické 
zkušenosti při práci s migrantkami ve středním a 
pozdějším věku. 

Činnost AIP byla představena i na unikátnější 
mezinárodní konferenci reSITE, která byla 
věnována tématu Město a migrace. Interkulturní 
pracovnice Mónica Márquez Bobadilla a Natallia 
Allen  vystoupily s příspěvkem Shared desires: 
break boundaries, ve kterém ukázaly, jak lze díky 
interkulturní práci propojovat lidi různých kultur a 
podporovat jejich harmonické mírumilovné soužití. 

V září 2016 AIP se zúčastnila kulturně-
společenské akci pro celou rodinu „Poznejme se, 
sousedé“, kterou organizovala Městská část Praha 
3. Akce probíhala v parku Parukářka. AIP 
představila svoji činnost a možnosti využíti služeb 
interkulturních pracovníků. 

PROPAGACE INTERKULTURNÍ PRÁCE ČLENY AIP 



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

AKTIVA  Stav 
k 1.1.2016 

Stav 
k 31.12.2016 

A. Dlouhodobý majetek celkem  0  0 
B. Krátkodobý majetek celkem  51  111 

   III. Krátkodobý finanční majetek celkem  51  94 
Aktiva celkem  51  111 

PASIVA  Stav 
k 1.1.2016 

Stav 
k 31.12.2016 

A. Vlastní zdroje celkem  50  56 
   I. Jmění celkem  2  50 
   II. Výsledek hospodaření celkem  48  6 
B. Cizí zdroje celkem  1  55 

   IV. Jiná pasiva celkem    1  0 
Pasiva celkem  51  111 

  II.  Pohledávky celkem  0  17 

  III. Krátkodobé závazky celkem  0  55 

ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU K 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč) 

A. NÁKLADY 
Činnosti 

Hlavní  Hospodářsk
á  Celkem 

 I.   Spotřebované nákupy a nakup. služby  237  8  245 
 III. Osobní náklady  1 086    1 086 
 Náklady celkem  1 323  8  1 331 

B. VÝNOSY 
Činnosti 

Hlavní  Hospodářsk
á  Celkem 

I.   Provozní dotace  1 306    1 306 
II.  Přijaté příspěvky    16    16 
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    15  15 
Výnosy celkem  1 322  15  1 337 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním  ‐1  7  6 
D. Výsledek hospodaření po zdanění  ‐1  7  6 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU K 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč) 

Bezúplatná nabytí (dary)  8 160,00 Kč 
Členské příspěvky  8 200,00 Kč 
Dotace HMP Interkulturní pracovníci ve veř. institucích  496 835,00 Kč 
Dotace MV ČR Integrace cizinců 2016  808 719,56 Kč 

Mzdové náklady včetně DPP  940 976 Kč 
Zákonné sociální pojištění  143 256 Kč 
Zákonné sociální náklady  1 450 Kč 

PŘIJATÉ DOTACE, DARY A PŘÍSPĚVKY 2016 

OSOBNÍ NÁKLADY 

Výsledek hospodaření spolku za rok 2016: ztráta 
ve výši 1 056,31 Kč z hlavní činnosti, zisk 7 200,00 
Kč z hospodářské činnosti. Celkový výsledek 
hospodaření z hlavní I hospodářské činnosti je zisk 
6 143,69 Kč. 

26. května proběhla členská schůzka AIP. V roce 
2016 členská báze AIP se skládá ze 25 
interkulturních pracovníků a příznivců interkulturní 
práce. V rámci členské schůze byla zvolena Rada 
na období 26.5.2016 – 25.5.2018, kterou tvoří Eva 
Dohnalová, Natallia Allen a Marina Pojmanová. 

SPOLKOVÁ ČINNOST AIP 


