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Vznik Asociace pro interkulturní práci, z. s. (dále AIP) je spjat s myšlenkou rozvíjet a profesionalizovat výkon interkul-turní práce v České republice. Organizace byla založena na pod-zim roku 2014 týmem lidí, který byl zapojen do projektu For-

mování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským 

modelem CZ.1.04/5.1.01/77.00416 v letech 2012 – 2014 v nevládní organizaci InBáze, o.s.  Tento projekt byl založen na sdílení společné potřeby ne-vládních organizací pracujících v oblasti integrace migrantů v ČR, Odboru azylové a migrační politiky MV ČR a MPSV, prodiskutovat a sjednotit praxi jednotlivých nevládních organizací při zaměst-návání migrantů v roli tlumočníků, asistentů, mediátorů a sys-témově ukotvit a profesionalizovat výkon interkulturní práce. Záměrem byla také snaha podpořit migranty v aktivní a odpo-vědné roli aktérů integrační politiky České republiky. V rámci projektu byla analyzována dobrá praxe zapojování migrantů v roli pomáhajících profesionálů v zahraničí a ČR.  Vy-tvořila se tematická síť o 19 členech, která se scházela cca 4x ročně a diskutovala nad kompetencemi, činnostmi a pracovním uplatněním interkulturních pracovníků a zkušenostmi a potře-

bami z praxe v celé ČR po dva roky. Tematickou síť tvořil zah-raniční partner projektu Vysoký komisariát pro imigraci a in-terkulturní dialog z Portugalska, za státní správu se účastnil Od-bor azylové a migrační politiky MV ČR, Odbor sociálních služeb MPSV, Ředitelství služby cizinecké policie ČR a Odbor center na podporu integrace cizinců Správy uprchlických zařízení MV ČR. Za samosprávu se zapojilo Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců se sídlem v Brně, za mezivládní organi-zace Mezinárodní organizace pro migraci a za nevládní organi-zace Asociace mediátorů České republiky, Diecézní katolická charita Hradec Králové, Charita Česká republika, InBáze, o.s., In-tegrační centrum Praha, o.p.s., Klub Hanoi, MOST PRO, o.p.s., META – Společnost pro příležitosti mladých migrantů, Organi-zace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro integraci, Sdružení pro integraci a migraci, Sdružení občanů zabývajících se emigranty.  V letech 2013 – 2014 byl realizován pilotní kurz pro in-terkulturní pracovníky s názvem Kvalifikační kurz pro pracov-níky v sociálních službách se zaměřením na asistenci a poraden-ství migrantům. Nositelkou akreditace byla CARITAS Vyšší od-borná škola sociální Olomouc. Kurz měl 250 hodin, z toho 40 
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hodin tvořila praxe a byl určen pro 6 jazykových specializací –  pro ruštinu, angličtinu, čínštinu, mongolštinu, arabštinu a viet-namštinu. Kurzu se účastnilo 29 studentů migrantů a migrantek z Číny, Vietnamu, Mongolska, Súdánu, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Mexika, Alžírska, Palestiny, Sýrie, Egyptu, Libanonu, Čečenska, Rumunska a Moldavska a 17 z nich úspěšně kurz absolvovalo. Tito studenti získali kvalifikaci pracovník v sociálních službách.  

Na podzim 2014 byly také vydány slovníky interkulturní práce pro ruštinu, angličtinu, čínštinu, mongolštinu, arabštinu a 

vietnamštinu, španělštinu a publikace Formování profese interkul-

turní pracovník(ce). Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v 

ČR. V rámci úsilí o etablování a systémové ukotvení profese in-terkulturní pracovník se podařilo vyjednat s MPSV zapsání pro-fese do Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání, což s sebou nese jasné popsání kompetencí profese a možnost složit kvalifikační zkoušky pro získání osvědčení pro výkon pro-fese.  Tyto významné systémové výstupy vedly realizační tým k rozhodnutí založit specializovanou nevládní organizaci, která bude obdobou profesní komory a bude zaštiťovat interkulturní pracovníky a podporovat rozvoj interkulturní práce v ČR. Za-kladatelkami spolku se staly první interkulturní pracovnice v ČR Nguy Giang Linh, Mónica Marquéz, Marina Pojmanová  a meto-dička projektu Eva Dohnalová.  
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Cílem Asociace pro interkulturní práci, z. s. je naplňování čin-

nosti dle stanov spolku: Usilování o celospolečenské uznání profese interkulturní pracovník – vyjednávání s orgány státní správy, samosprávy, vzdělávacími institucemi, nevládními organizacemi o systé-movém ukotvení profese a zajištění pracovních příležitostí Prosazování profesních zájmů interkulturních pracovníků, zastupování a podpora interkulturních pracovníků při jednání se subjekty, které mají vliv na vykonávání interkulturní práce Nastavování a udržování metodiky a standardů základního a dalšího vzdělávání interkulturních pracovníků Usilování o zajištění podmínek pro realizaci kvalitního vzdělávání pro interkulturní pracovníky v celé ČR 

Trvalé zvyšování profesní úrovně interkulturní práce v ČR a nastavování etických standardů v oblasti poskytování interkul-turní práce Zprostředkování služeb interkulturních pracovníků pro mi-granty, veřejné instituce a další zájemce Osvětová činnost v oblasti interkulturního soužití a využití interkulturní práce v integrační politice zejména na lokální úrovně Účast na jednáních a diskusích, které se týkají nastavení veřejné politiky v oblasti integrace migrantů Usilování o spolupráci s českými i zahraničními institucemi, které se zabývají interkulturní práci a dalšími činnostmi v oblasti integrace. 

 
Kdo jsme a co děláme 

Posláním Asociace pro interkulturní práci, z. s. je podporovat rozvoj interkulturní práce a přispívat k harmonickému a 

spravedlivému soužití v kulturně rozmanité společnosti. 
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Založení spolku v listopadu 2014 Na podzim 2014 jsme vynaložili maximum úsilí pro založení spolku a jeho zapsání do spolkového rejstříku. Na mnoha společných schůzkách jsme diskutovali o obsahu stanov,   poslání spolku a naší společné vizi o naplnění tohoto poslání.  Studovali jsme občanský zákoník, zjišťovali podmínky zapsání. Tvrdá práce se vyplatila, návrh na zápis do spolkového rejstříku jsme podaly 14.10. 2014 a AIP byl zapsán 18.11. 2014. 
Podání žádosti o grant pod záštitou Sdružení pro inte-

graci a migraci Pro rozvoj naší činnosti jsme se snažili získat zdroj fi-nančních prostředků. Jelikož AIP nesplňuje běžnou podmínku donorů grantů, kterou jsou dva roky existence, nabídlo nám po-moc Sdružení pro integraci a migraci, které podalo na podzim projektovou žádost k Nadaci pro rozvoj občanské společnosti. AIP v této žádosti má být zapojen jako spolupracující subjekt.  Projekt Interkulturní společnost bez bariér se ve svých ak-tivitách chce zaměřit na poskytování asistencí interkulturními pracovníky primárně ve veřejných institucích, podporu 

vzdělávání interkulturních pracovníků, pořádání workshopů zaměřených na oblast interkulturního porozumění a další etablování profese. V březnu 2015 byla žádost schválena! Projekt je realizován od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016. 
První členská schůze spolku  Dne 25. 11. 2014 se uskutečnila první členská schůze spolku, kde byla rozšířena členská základna na 11 členů. Hlav-ními tématy členské schůze bylo rozvíjení vize o činnosti spolku a tvorba strategického plánu, který byl vázán na zajištění fi-nančních prostředků. 

Činnosti v roce 2014 
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Účast na kulatém stolu „Zavádění služby interkul-

turních pracovníků do struktur veřejných institucí na 

lokální úrovni" Dne 27.11.2014 členky Rady Eva Dohnalová a Marina Po-jmanová se zúčastnily kulatého stolu na téma „Zavádění služby interkulturních pracovníků do struktur veřejných institucí na lokální úrovni“. Kulatý stůl organizovalo Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) a účast přijali zástupce vybraných úřadů městských části hl.m. Prahy, OAMP MV ČR, nevládních organizací a také aktivní migranti.  Hovořilo se na téma jak lépe přispět k integraci cizinců na lokální úrovni. 
Představení činnosti AIP na 14. regionální poradní plat-

formě Integračního centra Praha Na začátku prosince (9.12.2014) na 14. regionální poradní platformě Integračního centra Praha byla představena činnost AIP. Setkání se konalo na Magistrátu hl.m. Praha a bylo věnováno tématu „Podpora aktivizace a participace migrantů na veřejném životě“.  
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Rada AIP  

Alma Mónica MÁRQUEZ BOBADILLA, MA. Je interkulturní pracovnicí a komunitní tlu-močnicí pro španělsky a anglicky mluvící mi-granty. Vystudovala obor sociální komu-nikace v Mexiku, kde později pracovala na tvorbě dokumentárních filmů se sociální tematikou.  Založila občanské sdružení ICAAL na podporu kul- t u r n í h o dialogu mezi Čechy a Latinoameri- čany. Interkulturní práci se věnuji od roku 2011. Účastnila se školení pro sociální tlu-močníky (InBáze,o.s.), Rekvalifikačního kurzu pro komunitní tlu-močení ve styku s cizinci a menšinami (META) a v roce 2014 úspěšné ukončila Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na asistenci a poradenství migrantům(akreditaci zajišťovala Caritas VOŠs Olomouc, realizaci kurzu prováděla nBáze,o.s.). Je členkou Rady Asociace pro interkulturní práci, z. s. 
E-mail: marquez@asociaceip.cz 

Bc. Marina Pojmanová Je interkulturní pracovnicí pro rusky mluvící migranty. Je absolventkou Ústavu bohemistických studií FF UK.  Má různorodou zkušenost v oblasti sociální práce. Pra-covala v České alzheimerovské společnosti jako pe-čovatelka, v Arcidiecézní Charitě Praha jako pracovnice v sociálních službách a  v projektu  Magdala jako sociální tlu-močnice.  V letech 2011-2012 působila v občanském sdružení In-Báze, o.s. jako interkulturní pracovnice  pro rusky mluvicí mi-granty a současně koordinovala projekt Sociální tlumočení v nemocnicích.  Absolvovala kurz pro pracovníky v sociálních službách a kurz Sociální tlumočení ve styku s cizinci. V letech 2013-2014 se zapojila do realizace projektu „Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“ jako koordinátorka pilotáže vzdělávacího modulu a také jako lektorka ruského jazyka. V rámci s t e j n é h o projektu přispěla k tvorbě česko-ruského Slovníku pro interkulturní práci. V roce 2014 stala u zrodu Asociace pro in-terkulturní práci, z. s. 
E-mail: pojmanova@asociaceip.cz 

Lidé v AIP 
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Mgr. Nguy Giang Linh Je interkulturní pracovnicí pro vietnamsky mluvící migranty a lektorkou vietnamštiny. Absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu UK. V roce 2008 úspěšné složila státní překladatelskou a tlumočnickou zkoušku z češtiny a vietnamštiny. V rámci nevládního sek-toru se zapojuje od roku 2008. Je členkou Klubu Hanoi a InBáze,o.s. V letech 2011-2014 byla zapojena do reali-zace projektu „Formování profese sociokulturní mediátor – in-spirace portugalským modelem“ jako koordinátorka tematické sítě.  V rámci tohoto projektu se též podílela na překladu česko-vietnamského Slovníku pro interkulturní práci. V roce 2014 absolvovala kurz pro lektory socio-adaptačních kurzů "Vítejte v ČR" a také Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péče o seniory. Je členka Rady Asociace pro interkulturní práci, z. s. 

E-mail: linh@asociaceip.cz 

Mgr. Eva Dohnalová  Sociální práci s migranty a upr-chlíky se věnuje od roku 2000 v rámci nevládních organizací a také ji 

vyučuje na vysokých školách. Iniciovala zavedení poskytování služeb interkulturních pracovníků na pobočkách Odboru azylové a migrační politiky MV ČR a rozvíjí systémové etablování této profese. Je členka Rady Asociace pro interkulturní práci, z. s. 
E-mail: dohnalova@asociaceip.cz   

Natallia Allen, BA Je interkulturní pracovnicí pro anglicky a ruský mlu-vící migranty. Od roku 2010 působí v neziskovém sektoru jako koordinátorka projektů zaměřených na rozvoj občanské společnosti, vzdělávání a migraci. Dlouhodobě se také věnuje výuce cizích jazyků (angličtina a ruština), překladatelství a tlumočení. V roce 2014 úspěšné ukončila Kvalifi-kační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na asistenci a poradenství migrantům. Studuje magisterský obor Studia občanského sektoru na FHS UK.  Je členkou Asociace pro interkulturní práci, z. s. a dobrovolně se věnuje finančnímu řízení spolku. 
E-mail: allen@asociaceip.cz 
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