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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Tisková zpráva ke kulatému stolu na téma: Rozvoj interkulturní práce na městských částech v Praze - 

společná reflexe stávajícího nastavení spolupráce s interkulturními pracovníky 

Magistrát hl. města Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1 

Praha, 6. října 2015 

 

Dne 6. října 2015 se na Magistrátu hl. města Praha uskutečnil kulatý stůl na téma Rozvoj interkulturní 

práce na městských částech v Praze - společná reflexe stávajícího nastavení spolupráce s 

interkulturními pracovníky. Akce se zúčastnili zástupci Magistrátu, úřadů městských částí, neziskových 

organizací a samotní interkulturní pracovníci. Debata se zaměřila především na hledání vhodných 

způsobů financování a pracovního uplatnění interkulturních pracovníků a na evaluaci dosavadního 

poskytování služby ve spolupráci s úřady městských částí a také jinými veřejnými institucemi.  

 

Na úvod metodička pro interkulturní práci Eva Dohnalová seznámila přítomné se současným stavem 

rozvoje interkulturní práce v oblasti zajištění vzdělávání, pracovního uplatnění a financování. Jako hlavní 

závěr diskuzí lze uvést zájem úřadů městských částí službu používat ve spolupráci s neziskovým 

sektorem. Účastníci kulatého stolu upozornili zejména na přínos interkulturních pracovníků pro sociální 

odbory, živnostenský úřad, a také úřady práce. Je však nutné nastavit pravidla spolupráce, aby 

poskytování služby bylo funkční a efektivní. V rámci spolupráce Sdružení pro integraci a migraci, Asociaci 

pro interkulturní práci a ÚMČ Praha 3 probíhá od června 2015 pilotní projekt poskytování interkulturní 

práce. Projekt je momentálně v testovací fázi a služba se objednává většinou ze strany klienta. Podle Evy 

Dohnalové z Asociace pro interkulturní práci "je nutné, aby zaměstnanci úřadu službu také používali, 

objednání ze strany úředníků může byt více efektivní, když službu objednává klient tak je často 

doprovázena dlouhým čekáním na úřadě". V tomto kontextu se diskutovalo i o nutnosti zdokonalení 

systému objednávání například skrze vyvinutí funkčního objednávacího systému online.  

 

Ve své prezentaci Eva Dohnalová také uvedla, že je velice žádoucí, aby interkulturní pracovník byl 

zaměstnán přímo úřadem městské části, což by přispělo k větší integraci interkulturního pracovníka do 

činností úřadu. Tento návrh však přítomní pracovníci úřadů samosprávy považovali za nereálné a službu  
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by nadále preferovali využívat skrze spolupráce s neziskovým sektorem. Na druhou stranu, neziskové 

organizace čelí nestabilitě financování a nemožnosti interkulturní pracovníky dlouhodobě zaměstnávat, 

zejména v rámci pracovního poměru. Jako dočasné řešení této situace se účastnící shodli na tom, že 

budou usilovat o další spoluprácí s Asociací pro interkulturní práci a podají na MHMP společný projekt, 

který bude poskytování služby na městských částech nadále rozvíjet.  

 

Kulatý stůl se uskutečnil v rámci 17. regionální poradní platformy Integračního centra Praha. Téma 

kulatého stolu bylo navázáno i na předchozí setkání této platformy, které proběhlo 9. června 2015. V 

rámci jednání zaznělo, že interkulturní práce, která zahrnuje poskytování asistenci migrantům při 

komunikaci s veřejnými institucemi, včetně tlumočení a poskytování základního sociálního poradenství, 

je prioritou Akčního planu pro rok 2016 v rámci poskytování sociálních a návazných služeb pro migranty. 

 

Do konce března 2016 Sdružení pro integraci a migraci, ve spoluprácí s Asociací pro interkulturní prácí 

realizuje projekt "Interkulturní společnost bez barier", v rámci kterého lze službu interkulturní práce v 

angličtině, ruštině a španělštině objednat zdarma. Více informace na http://interkulturniprace.cz/nase-

cinnost/projekty/. 

Kontakt: Eva Dohnalová, +420 736 632 002 

 

 

Prezentace je dostupná zde: www.interkulturniprace.cz; www.migrace.com 

Zápisy z jednání regionální platformy lze přečíst na: http://www.icpraha.com/ke_stazeni. 
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