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STRUČNĚ O NÁS 

Posláním Asociace pro interkulturní práci, z.s. je podporovat rozvoj interkulturní práce  

a přispívat k harmonickému a spravedlivému soužití v kulturně rozmanité společnosti. 

P ro naplnění tohoto poslání se v listopadu 2014 zrodila Asociace pro interkulturní práci. U jejího 
zrodu stáli interkulturní pracovníci a další odborníci, kteří se o interkulturní práci zajímají a přispívají 

k jejímu rozvoji.  Všechny činnosti, které Asociace pro interkulturní práci vyvíjí, vychází z těchto našich 
hlavních cílů: 

Etablování, rozvoj a celospolečenské uznání profese INTERKULTURNÍ PRACOVNÍK/CE 

Standardizace výkonu interkulturní práce včetně etického kodexu 

Nastavení základního a navazujícího vzdělávání pro interkulturní pracovníky 

Systémové ukotvení a zajištění legitimity profese v rámci pomáhajících profesí 



 

 

ÚVOD 

„I největší věc roste z malých začátků” (římský dramatik Publius Syrus) 

R ok 2015 byl pro Asociaci pro interkulturní práci (dále AIP) výzvou zkoušet něco nového a zároveň 
rozvíjet již započaté. 

Najít svoji cestu a pevně se jí držet – přání roku 2015. 

S tojíme o to, aby se o interkulturní práci vědělo, aby služba interkulturních pracovníků byla využívána, 
aby vznikla pevná spojení s organizacemi a institucemi, které se na rozvoji této nové profese podílejí. 

Svoji činnost jsme proto odvíjeli od těchto tří základních cílů: 

PROPAGACE SPOLUPRÁCE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 



 

 

Co  nás potkalo během tohoto roku... 



 

 

LEDEN 

Česká pranostika: Leden studený, duben zelený. 

AIP pranostika: Leden přípravný, duben aktivní.  

V  lednu jsme se dozvěděli, že byl schválen projekt Sdružení pro migraci a integraci, kde AIP bude 
coby spolupracující subjekt a jeho realizace začne v dubnu. Věnovali jsme se diskusi o možnostech 

nastavení služby interkulturní práce v rámci NNO a veřejné správy a pracovali jsme na novém webu AIP.  



 

 

ÚNOR 
Česká pranostika: Únor bílý, pole sílí. 

AIP pranostika: Únor bílý, AIP sílí.  

V  únoru nasněžilo a my jsme již začali aktivně hledat novou kancelář a začali se připravovat na nový 
projekt.  

BŘEZEN 
Česká pranostika: Březen – za kamna vlezem. 

AIP pranostika: Březen – do pracovny vlezem.  

N a jaře se AIP stěhovala do kanceláře v ulici Kubelíkova 55 na Praha 3.  



 

 

DUBEN 

Česká pranostika: Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. 

AIP pranostika: Je-li v dubnu členská schůze, bude zbytek ještě lepší.  

Č lenská schůze byla tak dobrá a plodná, že vystačila na zbytek roku. Po přijetí nových členů se naše 
interkulturní rodina rozrostla na 24 členů. Byl představen web www.interkulturniprace.cz.   

9. dubna se konala schůzka  interkulturních pracovníků. Sdíleli jsme svoje pracovní zkušenosti, vize a 
problémy. 

A IP  jako spolupracující subjekt se začal spolupodílet na realizaci projektu Sdružení pro integraci a 
migraci (SIMI)  „Interkulturní společnost bez bariér“, který byl podpořen grantem z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Od dubna 2015 do března 2016 jsme tak mohli společně 
testovat uplatnění interkulturních pracovníků ve veřejných institucích jako jsou úřady městských částí, 
úřady práce, školy, zdravotní zařízení atd., a to jak v Praze, tak i v jiných městech České republiky. 



 

 

KVĚTEN 

Česká pranostika: Studený máj – v stodole ráj. 

AIP pranostika: Diskusní máj – na angažovanost se daj!  

V  rámci jedinečného multikulturního festivalu 
RefuFestu, který pořádala InBáze, se členka AIP 

Natallia Allen zúčastnila veřejné diskuse na téma 
politické a občanské participace migrantů. Mluvilo 
se o tom, jak se můžou migranti zapojit do veře-
jného života nebo zda má být migrantům přiznána 
politická práva na stejné úrovni jako občanům ČR. 



 

 

ČERVEN 

Česká pranostika: Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení. 

AIP pranostika: Červnové akční plánování – spolupráce budování.  

A sociace pro interkulturní práci se zúčastnila 16. Regionální poradní platformy v Praze, která se 
skládá z celkem 64 zástupců neziskových organizací, úřadů práce, městských úřadů a jejich odborů 

a dalších organizací, a její zástupkyně měly příspěvek k aktuálnímu rozvoji interkulturní práce ve spolu-
práci s úřady městských částí. Také se diskutovalo o Akčních plánech pro rok 2015 a 2016, kde je rozvoj 
interkulturní práce významnou prioritou.  



 

 

ČERVENEC 

Česká pranostika: Co červenec neuvaří – srpen nedopeče. 

AIP pranostika: Co v červenci nenaplánuješ, v srpnu nenapravíš.  

V  horkých červencových dnech se sešla Rada 
AIP, aby se věnovala vizionářství a možným 

cestám, kterými se AIP může ubírat v následujících 
letech. Shoda panovala zejména v nutnosti zajistit 
financování služeb interkulturních pracovníků z více 
zdrojů a realizovat další vzdělávací kurzy pro 
zájemce o interkulturní práci. 



 

 

SRPEN 

Česká pranostika: Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. 

AIP pranostika: Srpen na propagaci hledí a úpravy webu dělat velí.  

V  létě se hodně pracovalo na webu 
www.interkulturniprace.cz. Přibyly jak 

nové stránky (Nabídka NNO, Kvalifikace in-
terkulturního pracovníka), tak i nové jazykové 
verze webu (vietnamština a mongolština). Nyní 
je v 6 jazykových verzích.  Databáze interkul-
turních pracovníků se rozšířila na 11 aktivních 
profesionálů. 



 

 

ZÁŘÍ 

Česká pranostika: Teplé září – dobře se ovoci a vínu daří. 

AIP pranostika: Interkulturní září – dobře se Čechům a migrantům daří.  

A IP si ne nadarmo zvolila Prahu 3 jako svoji centrálu. Žije zde přes 14 tisíc migrantů a již po čtvrté zde 
probíhala kulturně společenská akce pro celou rodinu „Poznejme se sousedé“, během které se 

mohli potkávat všichni obyvatelé žižkovské čtvrtě.  Členky Rady AIP Eva Dohnalová a Marina Pojmanová 
představily účastníkům a návštěvníkům této kulturní události službu interkulturních pracovníků. 



 

 

ŘÍJEN 

Česká pranostika: Říjen když blýská, zima plíská. 

AIP pranostika: V říjnu, když se povídá, interkulturní práci svítá.  

V  říjnu AIP navštívila dvě Oddělení pobytu ciz-
inců MV ČR v Praze s cílem představit službu 

interkulturních pracovníků.  Také jsme prezentovali 
interkulturní práci v rámci 17. Regionální poradní 
platformy, kterou pořádal Integrační centrum Praha. 
Eva Dohnalova věnovala svůj příspěvek rozvoji in-
terkulturní práce na městských částech v Praze. 



 

 

LISTOPAD 

Česká pranostika: Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. 

AIP pranostika: Listopadové sezení cíle v činy mění.  

D ne  18.11.2015 spolu se Sdružením pro integraci a migraci (SIMI) a pod záštitou Katedry sociální 
práci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se uskutečnil kulatý stůl zaměřený na specifika vzdělávání 

a výkonu interkulturní práce. Stěžejním záměrem kulatého stolu bylo sdílení zkušeností s etablováním 
nové profese interkulturní práce a vytvoření strategie pro její další rozvoj a udržitelnost v multidisci-
plinárním týmu složeném z koordinátorů politiky integrace cizinců, interkulturních pracovníků, vzdě-
lavatelů a zaměstnavatelů. Ve stejný den proběhla oslava našich prvních narozenin. Přejeme AIP dlouhá 
léta, bohatou členskou základnu, aktivní interkulturní pracovníky, zdaru všem a se vším! 

J ako výsledek několikaměsíčního jednání o uplatnitelnosti interkulturních pracovníků na městských 
úřadech se AIP přihlásila do grantového řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na 

hl.m.Prahy pro rok 2016“, které vyhlásilo v listopadu 2015 Hlavní město Praha.  O službu interkulturních 
pracovníků projevilo zájem 6 úřadů městských částí. Věříme, že právě touto cestou spolupráce půjdeme i 
nadále. 



 

 

PROSINEC 

Česká pranostika: Když v prosinci mrzne a sněží, úrodní rok na to běží. 

AIP pranostika: Když v prosinci se AIP z dárků těší, úspěšný rok na to běží.  

J elikož prosinec je měsíc Vánoc a dárků, nemůžeme opomenout, že nově lze AIP 
podpořit přes GIVT.cz.  Je to velmi jednoduché! Stačí nakoupit přes GIVT.cz  

třeba na zoot.cz nebo kasa.cz a část z útraty půjde na podporu vybrané organizace, 
mezi které najdete i Asociaci při interkulturní práci. Nakupující za to nezaplatí ani 
korunu navíc – pěkný bonus. 



 

 

JEDEN ROK JE ZA NÁMI 

B ěhem celého roku interkulturní pracovníci poskytovali své služby v mnoha nevládních organizacích 
a dalších institucích. Jednalo se o Integrační centrum Praha, InBáze, z.s., Sdružení pro integraci a 

migraci, Fond dalšího vzdělávání MPSV, Centrum pro cizince Hradec Králové – Charita Česká republika, 
Most pro o.p.s. v Pardubicích, Artusmed s.r.o., International Organization for Migration (IOM) Praha. 



 

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

AKTIVA  Stav 
k 1.1.2015 

Stav 
k 31.12.2015 

A. Dlouhodobý majetek celkem  0  0 
B. Krátkodobý majetek celkem  2  51 
   III. Krátkodobý finanční majetek celkem  2  51 
Aktiva celkem  2  51 

PASIVA  Stav 
k 1.1.2015 

Stav 
k 31.12.2015 

A. Vlastní zdroje celkem  2  50 
   I. Jmění celkem  0  2 
   II. Výsledek hospodaření celkem  2  48 
B. Cizí zdroje celkem  0  1 
   IV. Jiná pasiva celkem    0  1 
Pasiva celkem  2  51 

ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU K 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč) 

A. NÁKLADY  Činnosti 
Hlavní  Hospodářská  Celkem 

 I. Spotřebované nákupy celkem  1  0  1 
 II. Služby celkem  6  0  6 
 Náklady celkem  7  0  7 

B. VÝNOSY  Činnosti 
Hlavní  Hospodářská  Celkem 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem  0  2  2 
IV. Ostatní výnosy celkem   0  0  0 
VI. Přijaté příspěvky celkem  53  0  53 
VII. Provozní dotace celkem  0  0  0 
Výnosy celkem  53  2  55 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním  46  2  48 
D. Výsledek hospodaření po zdanění  46  2  48 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU K 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč) 

Přijaté dary za rok 2015 celkem  41.700,‐ Kč 
Využité dary za rok 2015 celkem  7.334,‐ Kč 
Zbývá k využití v následujících letech  34.366,‐ Kč 

Přijaté členské příspěvky za rok 2015 celkem  11.000,‐ Kč 
Využité dary za rok 2015 celkem  0,‐ Kč 
Zbývá k využití v následujících letech  11.000,‐ Kč 

STAV ČERPÁNÍ DARŮ SPOLKU K 31. PROSINCI 2015  STAV ČERPÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ SPOLKU K 31. PROSINCI 2015 

V ýsledek hospodaření spolku za rok 2015 představuje celkový zisk ve výši 48 tisíc Kč. Skládá se ze 
zisku z hlavní činnosti ve výši 46 tisíc Kč a zisku z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 2 tisíce Kč. 



 

 

LIDÉ V AIP 
Je nás celkem 24. O interkulturní práci se zajímáme, interkulturní práci vykonáváme a 

v interkulturní práci věříme! 

Rada Asociace pro interkulturní práci 
(statutární zástupci) 
Eva Dohnalová – členka Rady AIP, me-
todička interkulturní práce a sociální 
pracovnice 

Mónica Márquez – členka Rady AIP, 
interkulturní pracovnice (španělština, 
angličtina) 

Nguy Giang Linh – členka Rady AIP, 
interkulturní pracovnice (vietnamština) 

Marina Pojmanová – členka Rady AIP, 
interkulturní pracovnice (ruština) 

Tým interkulturních pracovníků a pracovnic 
Anca Covrigová (angličtina, rumunština) 
Jana Magdaléna Vlastníková  (španělština) 
Marianna Kuzmovyčová (ukrajinština, ruština) 
Mayada Elhissy (arabština, angličtina, fran-
couzština, němčina) 
Natallia Allen (angličtina, ruština) 
Natalyia Dotsenko (ukrajinština, ruština) 
Otgon Erdene Erdenebat (mongolština) 
Shumei Zhang (čínština, angličtina) 
Shumran Hafoudh (angličtina, francouzština) 
Valeriya Volkova (ruština) 
Van Anh Tranová (vietnamština) 
Viktoria Valeeva (ruština) 
Zemfira Chitinajeva (čečenština, ruština) 
Zolzaja Bajarová (mongolština, angličtina) 

Podporovatelé interkulturní práce 
Alexandr Zpěvák – ředitel InBáze, z.s. 

Elena Tulupová  – členka NNO Amiga, 
z.s. 

Eva Křivohlávková – sociální pracov-
nice, členka InBáze, z.s. 

Jan Matěj Bejček – sociální pracovník, 
člen InBáze, z.s. 

Magda Faltová  – ředitelka Sdružení 
pro integraci a migraci, o.p.s. 

Tomáš Verčimák – právník, člen In-
Báze, z.s. 



www.interkulturniprace.cz 

FB: /interkulturniprace 


