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Úvod
Vážení přátelé CIC,
již druhým rokem jsme se potýkali s covidovou pandemií. Vlna
střídala vlnu, nařízení se měnila z týdne na týden. Náš tým
přesto držel směr a přidával, kde to jen šlo.

Zásadní změnou prošla struktura organizace a vedení se rozrostlo o manažerky – vedle financí jsou tu nově manažerka
služeb, programů a hlavně regionů. Kolínská pobočka úspěšně

Za tým CIC,
Lukáš Wimmer
ředitel

Pomáháme imigrantům
stát se našimi spoluobčany.

Do roku 2021 jsme vstoupili poprvé s nadregionální Sociálně
aktivizační službou v síti poskytovatelů služeb, což nám dalo
větší jistotu financování aktivit pro rodiny s dětmi a znatelně
navýšilo rozpočet organizace. Spolu s tím jsme byli poprvé
podpořeni i v oblasti rodinné politiky a naše nabídka se směrem k rodinám ještě více rozrostla, což podtrhl pražský evropský projekt s názvem Pokrok. V únoru jsme spustili nový
responsivní web na doméně cicops.cz, postupně v pěti jazykových verzích a upravili hlavní vizuál organizace. V Praze jsme
opustili prostory Nové půdy na Karlínském náměstí a sestěhovali vzdělávání s dobrovolnickým programem do prvního patra
k sídlu CIC v Pernerově ulici – v Praze jsme na jedné adrese.

dokončila víceletý evropský projekt, boleslavská oslavila 10 let
a také prodloužení evropského projektu. Začali jsme vyjednávat nové kontaktní místo v Ústeckém kraji a připravili zahájení
činnosti v Litoměřicích. Liberecký tým se od základu obměnil.
S novou akreditací MPSV jsme začali školit sociální pracovníky
a rámci projektu v Praze vzdělávat zdravotníky ze zahraničí.
Jak můžete zjistit na následujících stránkách, není to zdaleka
všechno, co se v uplynulém roce v CICu odehrálo.
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poskytujeme profesionální
bezplatné informace a pomoc.

Sociální poradenství
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Sociální poradenství je nadregionální a nejstarší sociální službou CIC. Posláním sociálního poradenství je pomoc imigrantům a imigrantkám, kteří jsou ohroženi zhoršením své sociální
situace vlivem jazykové bariéry, neznalosti reálií, svých práv,
povinností, právních předpisů a institucí v České republice.
Prostřednictvím odborného sociálního poradenství přispívá
CIC k integraci imigrantů v ČR a zlepšování jejich postavení
ve společnosti.
Cílem sociálního poradenství je předat klientovi kompletní,
srozumitelné a k jeho situaci relevantní informace a podporu,
která mu umožní řešit jeho nepříznivou sociální situaci v souladu s právním řádem ČR.
V roce 2021 jsme poskytovali poradenství cizincům týkající se
např. témat pobytu v ČR, vzdělávání, pracovně právních záležitostí, sociálního zabezpečení, zdravotnictví, hledání práce či
bydlení. Vzhledem k situaci bylo tématem také očkování a vliv
protiepidemických opatření na životy cizinců. Poradenství
bylo poskytováno ambulantní i terénní formou, v poradnách
i mimo poradny.

Ambulantní poradenství probíhalo v těchto krajích: Praha, Středočeský a Liberecký kraj.
Praha

Středočeský kraj

Liberecký kraj

Ostatní

Celkem

Počty konzultací

3309

2924

317

177

6757

Počet klientů

1288

1188

111

45

2632

Počet hodin
přímé práce

1892

1320

184

78

3474

Klienti podle země původu

Ukrajina

ČR

Ostatní země

Počty klientů

1005

216

1411

Supervize: Lenka Šimková
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Pomáháme rodinám s dětmi
překonat obtížné situace.

HERMIONA –
sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi
s migrační minulostí
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Hermiona nabízí podporu rodinám, které pečují o dítě ve věku
3–18 (resp. 26 let), jehož vývoj je v důsledku prožívané dlouhodobě nepříznivé sociální situace ohrožen. Službu Hermiona
vyhledali během roku 2021 rodiče nejčastěji na doporučení
školy, asi v 10 % případů na popud OSPOD. Mnozí zájemci se
na CIC obrátili sami, protože aktivně hledali pro své děti pomoc, kterou nemůžou kvůli jazykové bariéře, neznalosti prostředí ale i z jiných důvodů (pracovní přetížení spojené s nutností finančně zajistit rodinu nízko kvalifikovanou prací, nedostatek podpůrných rodinných vazeb) adekvátně poskytnout.
Nejčastějšími tématy, která pracovníci Hermiony s rodinami
řešili, byly problémy v oblasti vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem (školní neúspěch, hrozba propadnutí do nižšího ročníku nebo přeřazení do speciální školy, vyloučení ze
střední školy), které byly ještě umocněny pandemickými opatřeními (některé děti díky jazykové bariéře vůbec nezvládaly
distanční výuku), někdy v kombinaci se zdravotními problémy

(děti s kombinací hendikepu jazykového a zdravotního, mentálního, PAS). Pracovníci Hermiony na tématu spolupracovali
se školami i poradenskými zařízeními (PPP, SPC). Dětem se individuálně věnovali integrační pracovníci (pozitivní motivace
ke studiu češtiny, překonání bloku/strachu/zábran způsobených dlouhodobým stresem ve škole, nevhodnými metodami učení apod.), v jednodušších případně také dobrovolníci
(doučování, pomoc s domácími úkoly, procvičování mluvené
češtiny apod.).

Místa poskytování: Praha, Středočeský a Liberecký kraj
36 rodin v Praze, 19 ve Středočeském a 5 v Libereckém kraji.
Celkový počet rodin /
počet klientů

65 rodin / 143 (klientů vč.
zájemců o službu)

Počet konzultací /
hodin přímé práce

2073 konzultací /
1494 hodin

Supervize: Lenka Šimková

Dalším okruhem byly rodinné vztahy, výchovné a komunikační
postupy, zvládání rozvodu, psychické zdraví dětí (opakované
případy teenagerů zažívajících deprese, úzkosti, neschopnost
vycházet z domu, potíže prohloubené izolací během lockdownu). Sociální pracovníci zprostředkovali během roku 2021 šesti
rodinám odbornou psychologickou/psychiatrickou pomoc.
Díky zařazení služby do nadregionální sítě sociálních služeb
a finanční podpoře MPSV se podařilo během 2021 rozšířit
tým pracovníků a v rámci projektu POKROK zahájit aktualizaci
metodiky služby.
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Pomáháme cizincům
při hledání práce.

PERSPEKTIVA –
sociální rehabilitace
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Perspektiva – sociální rehabilitace je poskytována v Praze.
Služba je určena nezaměstnaným cizincům z Prahy, kteří zde
mají legální pobyt a nepotřebují pracovní povolení. Nabízíme
ji přednostně osobám po rodičovské dovolené, se zdravotním
či jiným znevýhodněním, vyššího nebo naopak příliš nízkého
věku, starajícím se o další závislé členy domácnosti. Cílem
služby je klienty lépe zapojit do jejich sociálního prostředí,
aktivizovat je a vybavit je dovednostmi nezbytnými pro uplatnění na trhu práce a udržení zaměstnání. Klient v rámci účasti absolvuje individuální konzultace s pracovním poradcem
a specialistou na trh práce a dále různé skupinové vzdělávací aktivity – zejména kurzy češtiny a semináře k pracovnímu
uplatnění (tzv. jobkluby).
S  ohledem na zvyšující se poptávku klientů po skupinových
aktivitách jsme v roce 2021 začali realizovat nově podpůrnou
skupinu pro nezaměstnané (s neutrálním názvem konverzační
klub) a dále jsme významně inovovali již zavedenou skupinovou aktivitu jobklubů. Zařadili jsme nová témata pro tyto skupinové semináře, a na semináře jsme se snažili zvát odborné
hosty (např. HR pracovníky z agentur práce, nebo specialis-

ty z konkrétního oboru jako IT) a též bývalé a nyní úspěšné
klienty CIC. Příklady bývalých a nyní úspěšných klientů jsou
pro účastníky služby velkou motivací, odborníci zase propojují
naši cílovou skupinu s realitou současného trhu práce. Tyto
aktivity měly u cílové skupiny velmi pozitivní ohlas a vysokou
návštěvnost.
Celkový počet klientů

57

Počet klientů, kteří úspěšně
našli zaměstnání

16

Hodiny konzultací

557

Hodiny jobklubů

149

Hodiny kurzů češtiny

852

Celkem hodin přímé práce

1558

Supervize: Lenka Šimková
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Kurzy češtiny
V  roce 2021 jsme opět nabízeli širokou škálu kurzů češtiny
jako cizího jazyka od jazykové úrovně A0 po úroveň B1, a to
jak pro děti, mládež, tak i dospělé.

Učíme cizince česky.

Část našich kurzů byla i v tomto roce přesunuta do online
prostředí, mohli jsme tedy využít bohaté zkušenosti s online
výukou nabyté v loňském roce.
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V  naší nabídce již tradičně byly: nízkoprahové kurzy češtiny,
kurzy gramatiky, semestrální kurzy pro pokročilé studenty, rodinné kurzy, intenzivní kurzy pro děti a mládež či přípravný
kurz na přijímací zkoušky na střední školu.
Prezenční kurzy jsme organizovali v Praze 8, Kolíně, Liberci,
Mladé Boleslavi. Online kurzy jsme již tradičně organizovali
s městskými částmi Praha 3, Praha 4 a Praha 13.
Kromě přímé výuky navíc naši lektoři rozšířili krátká výuková
videa zveřejněná na Youtube kanále organizace na praktická
témata doplněná online cvičeními.

Počet studijních skupin

Praha

Středočeský kraj

Liberecký kraj

Celkem

53

42

5

100

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem našim externím
lektorům, kteří dokázali flexibilně reagovat na možnosti realizace výuky – z prezenční do online podoby, a díky nimž jsme
mohli i nadále nabízet studentům lekce na vysoké úrovni. Vážíme si vaší profesionality a děkujeme za vaši skvělou práci.

Počet vyučovacích hodin

2800

Počet studentů

860

Počet lektorů

26
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Vytváříme prostor pro setkávání
a vzájemné poznávání.

Dobrovolnický
program
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V  rámci dobrovolnického programu akreditovaného MV
„Dobrovolníci jako průvodci azylantů a cizinců trvale usazených v ČR” probíhaly v roce 2021 tyto aktivity: individuální
mentoring, doučování, kluby a akce. Složky dobrovolnického
programu doplňují nabídku sociálních služeb, jsou však otevřeny všem zájemcům. Mentoring byl poskytován dětem,
dospělým i rodinám, skupinové doučování pro děti ZŠ běželo v Praze po celý rok, na podzim se povedlo toto doučování
zahájit i na pobočkách. Na jaře 2021 probíhala v Praze také
skupinová příprava na přijímací zkoušky Cermat z matematiky.
Celkem bylo v nabídce celého CIC 8 pravidelných klubů a dobrovolníci zorganizovali 15 prezenčních akcí. Dobrovolníci byli
připraveni aktivity podle potřeby vzhledem k pandemii realizovat v online prostředí nebo prezenčně.

Počet klientů

Praha

Středočeský kraj

Liberecký kraj

Celkem

Individuální mentoring

44

11

3

58

Skupinové doučování

33

13

10

56

Otevřené kluby a jednorázové akce

Praha

Středočeský kraj

Liberecký kraj

Celkem

Počet setkání

135

36

0

172

Počet účastí

1189

139

0

1832

Počet dobrovolníků

74

Počet hodin práce dobrovolníků

1617,25

Všem dobrovolníkům, kteří se v roce 2021 zapojili v naší organizaci, patří velké poděkování za dobrou vůli pomáhat, za zodpovědnost a flexibilitu. Těšíme se na další spolupráci.
Supervize pracovníků: Lenka Šimková
Supervize dobrovolníků: Lenka Šimková
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Předáváme zkušenosti s výukou češtiny.
Školíme úředníky veřejné správy
a sociální pracovníky.
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Další vzdělávání
V  rámci Dalšího vzdělávání nabízíme celou řadu workshopů
a akreditovaných vzdělávacích programů, určených pro lektory, pedagogické pracovníky, sociální pracovníky či úředníky
veřejné správy.
V  roce 2021 jsme realizovali vzdělávací programy jak online
formou, tak i naživo. Naše online workshopy mohli absolvovat
lektoři a pedagogové z celé České republiky, vzdělávací programy naživo oslovily ty, kterým z jakéhokoliv důvodu online
forma nevyhovuje. V podzimních měsících proběhl Kurz lektorských dovedností (rekvalifikace Lektor dalšího vzdělávání
MSMT32944/2018-1/433), který je určený pro kohokoliv, kdo
má zájem stát se lektorem češtiny pro cizince. Realizovali jsme
také dva vzdělávací programy v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (jeden pro pedagogy v Mladé Boleslavi,
druhý pro pedagogy v Kolíně). Dále jsme nabídli celou řadu
odborných seminářů pro pedagogické pracovníky a lektory,
zaměřených na konkrétní témata (Jak učit výslovnost, Online
nástroje ve výuce, Jak učit gramatiku apod.). Během celého
roku jsme poskytovali metodickou podporu pedagogům, kteří
se věnují výuce dětí s OMJ.

V  rámci dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a úředníků
veřejné správy proběhla během roku celkem 3 školení, vše
v režimu online. Byly realizovány programy Integrace cizinců
v ČR – základní minimum pro úředníky veřejné správy (akreditace MV ČR, AK/PV-733/2016) a Integrace cizinců v ČR – základní minimum pro sociální pracovníky (akreditace MPSV,
A2020/1076-SP/VP), každý v rozsahu 6 vyučovacích hodin.
Počet kurzů, workshopů

40

Počet hodin

126

Počet účastníků/absolventů

171

Projekty
Dobrovolníci jako průvodci
azylantů a cizinců trvale
usazených v ČR

MV ČR • Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Projekt počítá s dlouhodobým zapojením dobrovolníků. Projekt cizincům nabízí mentoringový program, doučování dětí
a dospívajících a klubové aktivity. Aktivity projektu probíhají
ve všech regionech, kde CIC působí (Hlavní město Praha, Středočeský kraj a Liberecký kraj). Cílem projektu je cizince seznámit s jejich okolím a místními zvyklostmi, překonat jazykovou
bariéru a navázat společenské sítě a tímto snížit sociální izolaci.

Integrace cizinců 2021

MV ČR • Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
V rámci projektu je poskytována přímá asistence cizincům ze
třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP ve Středočeském kraji.

Pro stabilní rodiny s migrační
minulostí

MPSV ČR Rodinná politika • Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Cílem projektu bylo podpořit zdravé fungování rodin s migrační minulostí tak, aby rodiče lépe zvládali své rodičovské role
v novém prostředí a dokázali sladit rodinný a pracovní život
ve prospěch dětí a mladých dospělých, a ti se snáze začlenili
do přijímající společnosti. V rámci projektu proběhly rodinné
kurzy češtiny v Praze, Kolíně a v Libereckém kraji, dále semináře pro rodiče, psychologické poradenství s podporou tlumočníků a svépomocná rodičovská skupina.

Učíme se česky III.

MŠMT ČR • Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Jedná se o navazující projekt podpořený dotačním programem MŠMT nabízející komplex vzdělávacích aktivit v oblasti
češtiny jako druhého jazyka.

Fenomén Nová Půda

ESF OPZ • Doba realizace: 1. 8. 2019 – 31. 12. 2021
V rámci projektu byly realizovány vzdělávací aktivity v oblasti
češtiny jako cizího jazyka a motivační skupinové činnosti pro
mladé cizince.
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Komplex in MB

ESF OPZ • Doba realizace: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2021;
prodloužení červen 2022
Projekt se zaměřuje na poskytování vzdělávacích aktivit a kariérového poradenství nezaměstnaným cizincům. Usiluje o zajištění dostupné pomoci nezaměstnaným cizincům, prevenci
jejich nezaměstnanosti a vytvoření funkční sítě relevantních
aktérů v Mladé Boleslavi tak, aby místní prostředí dokázalo
lépe reagovat na řešení konkrétních problémů imigrantů.

Náš společný kra j

ESF OPZ • Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 4. 2021
Projekt byl zaměřen na podporu integrace cizinců na místní
úrovni. Cílem bylo připravit obce ve Středočeském kraji (zejm.
Kolín, Kutná Hora, Nymburk) na různé situace spojené s příchodem či dlouhodobým pobytem jednotlivců i skupin cizinců. Mezi aktivity projektu patřil monitoring prostředí a síťování (mapování situace cizinců v lokalitě, budování sítě místních
partnerů, tvorba analýzy), kurzy češtiny pro cizince, otevřené kluby pro Čechy a cizince, tvorba informačních materiálů
a podpora vzniku místní integrační strategie ve městě Kolín.
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Podpora neziskových organizací
ve Středních Čechách

ESF OPVV • Doba realizace: 1. 5. 2020 - 28. 2. 2023
Projekt je zaměřen na podporu vzdělávacích aktivit pracovníků a dobrovolníků, kteří působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, a na navázání spolupráce s dalšími organizacemi v regionu.

POKROK – posílení kvality
rodičovských kompetencí

ESF OPZ • Doba realizace: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023
Projekt nabízí komplex aktivit pro ohrožené rodiny s migrační minulostí: spolupráci se sociální službou, infosemináře pro rodiče,
rodinný kurz češtiny, intenzivní kurzy češtiny pro mládež, volnočasové aktivity či konzultace s psychologem pro děti i rodiče.

Don’t give up!

Projekt je podpořený nadací Velux a realizovaný ve spolupráci
s organizací META o.p.s. • Doba realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2022
V  rámci projektu nabízíme bezplatné služby pro mladé migranty ve věku 14–25 let při integraci do vzdělávacího systému
a na trh práce v ČR. Klientům projektu bylo poskytováno sociální poradenství, doučování, přípravný kurz na přijímací pohovor na střední školu či individuální dobrovolnická podpora.

Další vzdělávání a podpora
pedagogů v oblasti ČDJ

Mluvíš česky? Skupinové aktivity
pro dě ti s OMJ

MHMP • Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
V rámci projektu proběhly vzdělávací aktivity pro pedagogické
pracovníky MŠ, ZŠ i SŠ v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka
umožňující zkvalitnění a rozvoj metodiky výuky se zaměřením
na práci s heterogenní skupinou.

MHMP • Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Projekt nabídl vzdělávací aktivity v oblasti češtiny jako druhého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem – kurzy pro
předškolní i školní děti, děti a žáky bez znalosti latinky, začátečníky, ale i děti a žáky s částečnou znalostí češtiny.

Mentoringové dobrovolnictví
CIC v rodinách migrantů

Odborné vzdělávací aktivity
pro zdravotníky – cizince
a pracovníky sociálních služeb

MHMP • Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
V projektu byly podpořeny rodiny s migrační minulostí trvale
žijící v Praze, které jsou oproti rodinám českých občanů zranitelnější z důvodu různě vysoké jazykové bariéry, absence sociálních vazeb v novém prostředí, neznalosti prostředí a kulturních vzorců a dalších handicapů. Projekt rodinám nabídl pravidelnou podporu mentorů–dobrovolníků.

Mluvíte česky? Skupinové
aktivity pro dospělé cizince

MHMP • Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Projekt nabídl komplex vzdělávacích aktivit: čeština pro dospělé cizince, informační servis pro cizince, otevřené kluby
a aktivity podporující setkávání a komunikaci cizinců s českou
majoritou.

MHMP • Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
V rámci projektu byly organizovány odborné aktivity pro zdravotníky původem z ciziny a semináře pro sociální pracovníky
pracující s cílovou skupinou migrantů.

Pro nově příchozí rodiny

MHMP • Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Projekt nabídl rodinám s migrační minulostí komplex na sebe
navazujících aktivit: Rodinný kurz, Informační semináře pro
rodiče, Podpůrnou skupinu pro rodiče.
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Společenské akce pro pracovníky,
dobrovolníky, veřejnost

MHMP • Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Cílem aktivit projektu byla podpora pracovníků a dobrovolníků CIC ve vztahu k práci s cílovou skupinou imigrantů. V rámci
projektu byly realizovány společenské akce a otevřené události dobrovolnického programu.

Jazyková podpora dětí s OMJ

Město Kolín, odbor školství •
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
V rámci projektu byly realizovány kurzy češtiny pro školní děti,
aktivity pro rodiny s dětmi a vznikla brožura pro usnadnění jazykové přípravy na vstup do českého školního prostředí Chystáme se do školy.

Odborné sociální poradenství
pro migranty na Nymbursku

Město Nymburk • Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Ve městě Nymburk provozujeme ambulantní a terénní poradenské služby pro migranty dle jejich potřeb.
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Podpora integrace cizinců
v Mladé Boleslavi

Statutární město Mladá Boleslav •
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
V rámci projektu pokračuje poskytování sociálního a pracovního poradenství pro cizince v Mladé Boleslavi, byly realizovány
kurzy češtiny a podpořeny rodičovské kompetence a orientace v českém školním systému.

Snáze v česku

Liberecký kraj • Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 1. 2021
V rámci projektu podporujeme integraci cizinců na území Libereckého kraje. Bylo uspořádáno několik jednorázových akcí pro
děti i dospělé, informační seminář pro rodiče a kurzy češtiny.

Sociální poradenství
pro migranty v Hořovicích

Město Hořovice • Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 1. 2021
Poskytování odborného sociálního a pracovního poradenství
migrantům v Hořovicích v rámci nadregionální sítě sociálních
služeb MPSV.

Generace 1,5

Nadace Jistota KB • Doba realizace: 1. 4. 2020 – 31. 5. 2021
V rámci projektu pomáhal odborný tým (psycholog a sociální
pracovník) mladým migrantům (12–18 let) při hledání nového
sebevědomí a vlastního místa v přijímací společnosti.

Nové kořeny 1 a 2

Nadace O2 • Doba realizace: 15. 5. 2020 – 31. 8. 2021;
1. 6. 2021 – 31. 5. 2022
Prostřednictvím pravidelných aktivit (diskuzní klub a sociokulturní exkurze) usiluje projekt o zvýšení komunikačních kompetencí a zlepšení orientace v přijímací společnosti.

PROEFEKT

Active Citizens Fund • Doba realizace: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
Cílem projektu je zvýšení odborných digitálních kompetencí
zaměstnanců organizace.

Projekt na podporu výchovy
a vzdělávání 2021

Škoda auto, a.s. • Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 1. 2021
V rámci Projektu na podporu výchovy a vzdělávání 2021 byly prostředky z dotace využity na financování kurzů češtiny pro děti cizinců. Tyto kurzy probíhaly v letním a podzimním semestru roku 2021
a podzimním semestru 2021 s přesahem do začátku roku 2022.
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FINANCE
Finance, dotace, dary a projekty
Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

AKTIVA v tis. Kč
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k DHM
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
Aktiva celkem
PASIVA v tis. Kč

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
Pasiva celkem
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0
70
-70
11 003
131
10 353
519
11 003
6 864
3 522
3 342
4 139
4 026
113
11 003

Náklady v tis. Kč
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
Výnosy v tis. Kč
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

3 815
19 887
2
78
30
11
23 823
23 010
279
846
4
1
24 140
328
317

Rozpis přijatých neinvestičních dotací v Kč

Organizace ve sledovaném roce hospodařila s neinvestičními dotacemi v tomto druhovém členění:
Prostředky státního rozpočtu v celkové výši:
MPSV: Podpora sociálních služeb
s nadregionální či celostátní působností
11 697 627,56
(sociální poradenství, SAS)
MPSV: Podpora registrovaných sociálních
1 204 000,00
služeb na území HMP (sociální rehabilitace)
MPSV: Služby v oblasti podpory rodiny
383 249,00
MPSV: Mimořádné dotační řízení
566 108,00
(Program podpory C)
MŠMT: Podpora aktivit integrace cizinců
470 439,00
MV: Rozvoj dobrovolnické služby
80 000,00
MV: Integrace cizinců
323 008,00
(Asistence na pracovištích OAMP)
Prostředky z evropských fondů a ostatní v celkové výši:
OPPPR: Komunitní centrum Žižkov II.
50 477,22
OPZ: Fenomén Nová půda
1 309 241,40
OPZ: KOMPLEX IN MB
1 122 264,07
OPZ: Náš společný kraj
516 259,63
OPZ: Pokrok – posílení kvality rodičovských
616 994,29
kompetencí
OPVVV: Podpora neziskových organizací
7 438,00
ve středních Čechách
The Velux Foundations: Don't give up!
1 267 398,00

Prostředky krajů a měst v celkové výši:
Liberecký kraj: Podpora integrace
98 665,00
národnostních menšin a cizinců
MHMP: Podpora registrovaných sociálních slu1 643 000,00
žeb (sociální poradenství, sociální rehabilitace)
MHMP: Program v oblasti podpory aktivit
290 000,00
integrace cizinců
MHMP: Program Akce celopražského významu
422 400,00
MHMP: Program celoměstské
50 000,00
podpory vzdělávání
MHMP: Program v oblasti rodinné politiky
390 000,00
MČ Praha 3: Sociální služby
37 500,00
MČ Praha 13: Oblast sociálních a návazných
30 000,00
služeb a rodinné politiky
Město Jablonec nad Nisou:
203 000,00
Podpora registrovaných sociálních služeb
Město Kolín: Sociální poradenství,
64 237,00
Jazyková podpora dětí s OMJ, Školení DVPP
Město Kutná Hora: Sociální poradenství
30 650,00
Město Liberec: Sociální poradenství
45 893,00
Město Mladá Boleslav:
50 000,00
Podpora integrace cizinců
Město Nymburk: Sociální poradenství
14 960,00
Město Hořovice: Sociální poradenství
25 000,00
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Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky CIC za rok 2021 byla vyhotovena
auditorskou firmou 22HLAV s. r. o., Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem.
Independent auditor‘s report on the CIC 2021 financial statements has been issued
by the auditing firm 22HLAV s. r. o., Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem.

Ma n a g e m e n t CIC v r o c e 2020

Lukáš Wimmer (ředitel)
Lucie Ditrychová (manažerka sociálních služeb,
zástupkyně ředitele)
Světlana Hnilicová (finanční manažerka)
Michala Musilová (manažerka regionů)
Daniela Boháčová (manažerka programů)

Supervize ředitele

Milan Kinkor

KONTAKTY
Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.
IČ: 26631997
Fakturační adresa: Pernerova 10/32, 186 00, Praha 8
Tel.: +420 704 600 700
e-mail: info@cicops.cz
Bankovní spojení: ČSOB 272037667/0300
Datová schránka: dmia22y

Fa c i l i ta c e z m ě n
organizační struktury

Petr Vojtíšek

S p r áv n í r a d a CIC

Jan Kroupa (předseda správní rady)
Kamila Strachoňová
Kristýna Šlajsová (do 31. 7. 2021)
Tomáš Klumpar (od 1. 8. 2021)

D o z o r č í r a d a CIC

Karel Šedivý (předseda dozorčí rady)
Hana Solařová
Milan Štemberg
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Pobočky
Praha – Pernerova

Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8
Sociální poradenství
Tel.: 704 600 700 • e-mail: info@cicops.cz
Perspektiva – sociální rehabilitace
Tel.: 702 150 630 • e-mail: prace@cicops.cz
Hermiona – sociálně aktivizační služba
Tel.: 777 402 129 • e-mail: hermiona@cicops.cz
Vzdělávání
Tel.: 735 173 738 • e-mail: npk@cicops.cz
Dobrovolnický program
Tel.: 734 513 355 • e-mail: dobrovolnici@cicops.cz
Další vzdělávání
Tel.: 737 993 223 • e-mail: vzdelavani@cicops.cz
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Kolín

Zahradní 46 (1. patro), 280 02 Kolín
Tel: 774 866 838 • e-mail: kolin@cicops.cz

Liberec

Moskevská 27/14, 460 01 Liberec IV.
Tel.: 735 752 467 • e-mail: liberec@cicops.cz

Mladá Boleslav

Dukelská 1093 (Dům kultury, 1. patro),
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 735 174 517, 735 755 200, 731 512 726
e-mail: mboleslav@cicops.cz

KO NTA KTNÍ MÍ S TA
Hořovice

Litoměřice

Jablonec nad Nisou

Mělník

Kladno

Nymburk

Palackého nám. 640/34 (MÚ, 3. patro), 268 01 Hořovice
Tel.: 605 215 649 • e-mail: horovice@cicops.cz

E. Floriánové 1736/8 (Spolkový dům), 466 01 Jablonec n. N.
Tel.: 735 752 467 • e-mail: jablonecnn@cicops.cz

Severní 2952 (Budova magistrátu Kladno), 272 01 Kladno
Tel.: 735 173 719 • e-mail: kladno@cicops.cz

Mírové nám. 167/36 (2. patro), 412 01 Litoměřice
Tel.: 704 977 967 • e-mail: litomerice@cicops.cz

Náměstí Míru 51 (MÚ, 3. patro), 276 01 Mělník
Tel.: 735 755 200 • e-mail: melnik@cicops.cz

Bedřicha Smetany 55 (Obecní Dům), 288 02 Nymburk
Tel.: 774 866 838 • e-mail: nymburk@cicops.cz

Kutná Hora

Komenského náměstí 41 (Dačického dům), 284 01 Kutná Hora
Tel.: 774 866 838 • e-mail: khora@cicops.cz
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DĚKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI
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Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.
www.cicops.cz
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