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Úvod

Pomáháme imigrantům
stát se našimi spoluobčany.

Vážení přátelé CIC,
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rok 2020 je za námi, a že to byl rok o hodně jiný než ty předešlé,
o tom nemůže být sporu. Začali jsme otevřením nového poradenského místa v Hořovicích, poprvé jsme dostali granty z programu rodinné politiky MHMP, získali jsme akreditaci MPSV
pro vzdělávací kurz sociálních pracovníků v integraci migrantů,
dokončili jsme úpravu klientské databáze sociálních služeb,
začali připravovat nový web organizace, strategickému plánování organizace jsme věnovali velké množství času a energie,
čemuž odpovídá i náš výsledný plán, a především naše Hermiona, sociálně aktivizační služba pro rodiny s migrační minulostí
byla zařazena do nadregionální sítě financování MPSV, a tím se
posílila finanční stabilita celé organizace. V roce 2020 měl CIC
33 kmenových zaměstnanců na 24,45 úvazků.
Ale zpět na začátek – hned v prvním čtvrtletí zasáhla nákaza
COVID 19 i ČR a všechna preventivní opatření vlády dolehla
i na nás. Některá poradenská místa jsme museli omezit, začali
jsme nosit roušky a mýt si ruce dezinfekcí. I když to znamenalo nedělat kurzy češtiny a další aktivity prezenčně, naučili
jsme se velmi rychle využívat nejrůznější online nástroje a plnit naše závazky donátorům a cílové skupině v jiném režimu.

Nezaznamenali jsme výrazný úbytek klientů, za což patří dík
celému týmu. Omezení nás donutila k inovacím, i když odvyknout si obvyklému lidskému kontaktu bylo asi to nejnáročnější. Naše kolegyně zvládaly plnit své pracovní povinnosti
společně s péčí o vlastní děti během uzavření škol. Navenek
nebylo znát, že i my jsme byli pod větším tlakem z nezvyklé
a zdraví ohrožující situace. Navíc se v tomto období podařilo
získat dostatek dobrovolníků, kteří v hojné míře začali pomáhat dětem s distanční výukou. Nákaza se nevyhnula ani našim
řadám, ale naštěstí bez vážného průběhu nemoci. S pandemií
a všemi riziky a opatřeními jsme se posunuli do dalšího roku,
ale silnější o zkušenost z roku 2020.
Ať vše zvládneme hlavně ve zdraví, a v dohledné době se můžeme zase osobně setkávat, jako jsme tomu byli zvyklí do konce února 2020.
Za tým CIC,
Lukáš Wimmer
ředitel

5

poskytujeme profesionální
bezplatné informace a pomoc.

Sociální poradenství
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Sociální poradenství je nadregionální sociální službou CIC.
Posláním sociálního poradenství je pomoc imigrantům a imigrantkám, kteří jsou ohroženi zhoršením své sociální situace vlivem jazykové bariéry, neznalostí 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 2020 jsme poskytovali poradenství cizincům týkající se
např. témat pobytu v ČR, vzdělávání, pracovně právních záležitostí, sociálního zabezpečení, zdravotnictví, hledání práce či bydlení. Novým a významným tématem byly vzhledem
k pandemické situaci také informace vyplývající z nařízení Vlády ČR. S ohledem na situaci pak byly nově v rámci sociálního
poradenství nabízeny také online konzultace, které tak byly
dostupné i klientům cizincům v karanténě nebo těm, kteří
s ohledem na cestovní omezení nebyli právě na území ČR.
Poradenství bylo poskytováno ambulantní i terénní formou,
v poradnách i mimo poradny.

Ambulantní poradenství probíhalo v těchto krajích: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj
Praha

Středočeský kraj

Liberecký kraj

Ostatní

Celkem

Počty konzultací

3688

2643

488

157

6976

Počet klientů

1616

894

152

127

2535

Počet hodin
přímé práce

2337

1310

288

53

3988

Klienti podle země původu

Ukrajina

Česko*

Rusko

Počty klientů

769

168

145

* Občané ČR, jejichž rodinný příslušník je cizinec, nebo cizinci, kteří získali české občanství.
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 je sociální služba, registrovaná podle Zákona
108/2006 Sb. o soc. službách, která nabízí pomoc rodinám
s dětmi (ve věku 3–18 let) v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, která ohrožuje vývoj dítěte. Může jít o situace spojené se
školou (školní neúspěch, záškoláctví, šikana), ale také s rodinnou krizí, rozvodem, špatnou ekonomickou situací rodiny apod.
Podpora rodiny v rámci Hermiony je velmi individuální, v týmu
je kromě klíčového sociálního pracovníka, který s rodiči individuálně plánuje průběh spolupráce, realizuje s rodiči nácviky
různých dovedností spojených s výchovou nebo s vedením domácnosti, pomáhá nastavit komunikaci se školou apod., také
odborník na vzdělávání, tzv. integrační pracovník, který pomáhá dětem v domácím prostředí zvládnout přípravu do školy,
někdy může být zapojen také dobrovolník jako mentor nebo
doučovatel školní látky. Hermiona tak řeší velmi individuálně
nepříznivou a pro děti ohrožující situaci, kterou rodiče nebyli
schopni překonat vlastními silami.

Během roku 2020 využilo pomoc Hermiony 32 rodin původem
z Ukrajiny, Venezuely, Ruska, Moldavska, Mongolska, Polska, Iráku, Pákistánu, Bulharska, Kostariky, Mexika, Srbska a Vietnamu.
V  listopadu 2020 byla služba Hermiona zařazena Ministerstvem práce a sociálních věcí do nadregionální sítě služeb.
Místa poskytování: Praha, Středočeský, Liberecký a Ústecký kraj
Celkový počet rodin/počet klientů

32 rodin/58 klientů

Počet konzultací/hodin přímé práce

716/423 hodin

Supervize: Lenka Šimková
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Pomáháme cizincům
při hledání práce.

Sociální rehabilitace
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Perspektiva – sociální rehabilitace je poskytovaná v Praze.
Služba je určena pro nezaměstnané cizince 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).

Celkový počet klientů

54

Počet klientů, kteří úspěšně
našli zaměstnání

19

Hodiny konzultací

579

Hodiny jobklubů

60

Hodiny kurzů češtiny

804

Hodiny PC kurzů

94,5

Rekvalifikace

3 kurzy

Supervize: Lenka Šimková
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Učíme cizince česky.

Kurzy češtiny
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V  roce 2020 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. V naší nabídce již tradičně
byly: nízkoprahové kurzy češtiny, kurz gramatiky, semestrální
kurzy pro pokročilé studenty, rodinné kurzy, intenzivní kurzy pro děti a mládež či kurzy přípravy na certifikované zkoušky
A1 a B1. Kurzy jsme organizovali v Praze, Kolíně, Liberci, Mladé
Boleslavi a v Nymburce. Vzhledem k protiepidemickým opatřením jsme museli prezenční výuku v průběhu roku několikrát
přerušit, ale se situací jsme se se ctí vypořádali a nabídku kurzů rozšířili o online kurzy s různým zaměřením. Kromě přímé
výuky navíc naši lektoři pro studenty natáčeli krátká výuková
videa na praktická témata doplněná online cvičeními.

Počet kurzů

Praha

Středočeský kraj

Liberecký kraj

Celkem

40

32

2

74

Počet vyučovacích hodin

3 154

Počet studentů

849

Počet lektorů

34

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem našim externím
lektorům, kteří se zdárně dokázali adaptovat na online výuku,
a i nadále nabízet studentům lekce na vysoké úrovni. Oceňujeme Vaše nasazení, chuť se dále vzdělávat a držíme Vám palce,
ať Vás učení stále baví!

Supervize: Lenka Šimková
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Vytváříme prostor pro setkávání
a vzájemné poznávání.

Dobrovolnický
program
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Akreditovaný program „Dobrovolníci jako průvodci azylantů
a cizinců trvale usazených v ČR“ je zaměřen na pomoc cizincům při poznávání českého prostředí a zprostředkování kontaktu mezi cizinci a majoritní společností. Program je určený
pro děti, mládež i dospělé. Pomoc se může týkat i celé rodiny.
Má dvě propojené části – individuální mentoring včetně doučování dětí a práce s rodinami akreditovaný od roku 2005
a skupinový program akreditovaný od roku 2013.
Mentoring je zaměřen na individuální spolupráci dobrovolníka a klienta. Cílem mentoringu je poznávání českého prostředí, procvičování konverzace v českém jazyce nebo doučování
češtiny. Doučování dětí základních škol probíhá i skupinově
a je zaměřené na češtinu a jiné školní předměty (dějepis, zeměpis, fyzika či angličtina).
Skupinové aktivity nabízejí prostor pro setkávání a vzájemné
poznávání cizinců a Čechů prostřednictvím pravidelných otevřených klubů zaměřených na konverzaci a jednorázových
událostí jako jsou výlety, sportovní a kulturní akce, workshopy, procházky atd.

Dobrovolnický program je poskytován v Praze, ve Středočeském a Libereckém kraji.
Počet klientů

Praha

Středočeský kraj

Liberecký kraj

Celkem

Individuální mentoring

47

10

5

62

Skupinové doučování

30

16

0

46

Otevřené kluby a jednorázové akce

Praha

Středočeský kraj

Liberecký kraj

Celkem

Počet setkání

196

30

3

229

Počet účastí

1239

201

23

1463

Počet dobrovolníků

77

Počet hodin práce dobrovolníků

1575,5

V  roce 2020 dobrovolnický program pokračoval v rozšiřování
své nabídky směrem k rodinám, dětem a dospívajícím. Všechny
aktivity probíhaly v roce 2020 ve větší míře v on-line prostředí.
Supervize pracovníků: Lenka Šimková
Supervize dobrovolníků: Gabriela Špačková (Centrum Gaudia)

Velmi děkujeme všem našim dobrovolníkům, kteří věnovali
svůj čas dobrovolnické práci a našim klientům, které s velkým
nasazením podporovali v bouřlivém roce 2020. Vážíme si vaší
motivace, aktivního, týmového a empatického přístupu. Ať
vám dobrovolnická práce stále přináší potěšení a radost!
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Předáváme zkušenosti s výukou češtiny.
Školíme úředníky veřejné správy
a sociální pracovníky.
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Další vzdělávání
Další vzdělávání učitelů
a lektorů ČDJ
V  roce 2020 proběhl jeden běh Kurzu lektorských dovedností (rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání MSMT32944/2018-1/433). Kurzu se zúčastnili především lektoři cizích
jazyků, ale i účastníci bez předchozí pedagogické zkušenosti.
Účastníci kurzu se seznámili se specifiky češtiny jako cizího jazyka, byla jim představena metodika výuky češtiny jako druhého
jazyka bez zprostředkovacího jazyka, vyzkoušeli si principy práce
s heterogenními skupinami. Dále jsme pro naše spolupracující
lektory zorganizovali 3 workshopy rozšiřující jejich znalosti v oblasti ČDJ (Jak učit gramatiku češtiny jako cizího jazyka; Jak učit
výslovnost; Nástroje pro online výuku). Metodicky jsme podporovali pedagogy z MČ Praha 4, kteří se věnují výuce dětí s OMJ.

Další vzdělávání úředníků
a sociálních pracovníků
V roce 2020 proběhlo vzhledem k epidemiologické situaci pouze jedno online školení pro úředníky, jedná se o program v rámci průběžného vzdělávání pro úředníky Integrace cizinců v ČR –
základní minimum pro úředníky veřejné správy (akreditace MV
AK/PV-733/2016). V  listopadu 2020 se nám podařilo úspěšně
akreditovat vzdělávací program Integrace cizinců – základní minimum pro sociální pracovníky. Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí (A2020/1076-SP/VP)
v rozsahu 6 vyučovacích hodin a je určen sociálním pracovníkům veřejné a státní správy a sociálních služeb.
Počet kurzů, workshopů

5

Počet vyučovacích hodin

115

Počet účastníků/absolventů

39
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Projekty
Ateliér talentů 2020

MHMP IC
Cílem projektu Ateliér talentů bylo podpořit talentované klienty
CIC (cizince žijící v Praze) v počátcích jejich umělecké či řemeslné dráhy v ČR. V roce 2020 se zúčastnilo 12 nových klientů,
6 dokončilo spolupráci.

Fenomén Nová půda

ESF OPPR
V  rámci projektu jsou realizovány vzdělávací aktivity v oblasti češtiny jako cizího jazyka a motivační skupinové aktivity pro
mladé cizince.

Komunitní centrum Žižkov II.

ESF OPPR
CIC byl partnerem projektu Komunitní centrum Žižkov II, jehož
nositelem byla Městská část Praha 3. V rámci projektu byly realizovány otevřené kluby pro cizince a české občany, informační
semináře a kurzy češtiny.
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Náš společný kra j

ESF OPZ
Projekt je zaměřen na podporu integrace cizinců na místní úrovni. V  roce 2020 vznikl dokument Analýza integrace migrantů
na Kolínsku a dále přehledné infografiky o aktuální situaci integrace migrantů na Kolínsku, Nymbursku a Kutnohorsku. Projekt
podpořil již více než 250 migrantů v oblasti českého jazyka a sociokulturních a informačních aktivit.

Realizace akcí otevřeného klubu,
češtiny, nábor dobrovolníků
pro děti a dospělé cizince,
aktualizace Rozcestníku

Liberecký kraj
Obsahem je letní intenzivní kurz češtiny pro nově příchozí žáky
nastupující na 2. stupeň, nábor dobrovolníků pro nově příchozí
děti a dospělé, akce Otevřeného klubu a aktualizace Rozcestníku pro školy (téma žáci s odlišným jazykem).

Komplex in MB

Generace 1,5

Nadace Jistota KB
V  rámci projektu pomáhá odborný tým (psycholog a sociální
pracovník) mladým migrantům (12–18 let) při hledání nového
sebevědomí a vlastního místa v přijímající společnosti.

Učme se česky II.

MŠMT
Jedná se o navazující projekt podpořený dotačním programem
MŠMT nabízející komplex vzdělávacích aktivit v oblasti češtiny
jako druhého jazyka.

Pro nově příchozí rodiny

MHMP – RP
Cílem projektu je podpořit zdravé fungování rodin s migrační minulostí tak, aby rodiče lépe zvládali svoji rodičovskou roli
v novém prostředí a dokázali sladit rodinný a pracovní život, a to
pomocí odborných seminářů, organizací svépomocné skupiny
pro rodiče a Rodinného kurzu pro dospělé i jejich děti.

ESF OPZ
Projekt má zajistit dostupnou pomoc nezaměstnaným či na trhu
práce znevýhodněným cizincům. Do konce roku 2020 projekt
podpořil více než 100 cizinců, kteří získali podporu při hledání
zaměstnání a při výuce českého jazyka.

19

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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30
70
-40
7 446
107
6 426
913
7 476
5 510
2 485
3 025
1 966
1 898
68
7 476

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
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

3 437
15 212
1
72
30
15
18 767
18 176
181
669
4
19 030
263
263

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: sociální poradenství,
8 300 581
sociální rehabilitace
MPSV: mimořádná dotace Covid
405 073
MŠMT: integrace cizinců
431 759
MV: dobrovolnická služba
145 000
Prostředky z evropských fondů a ostatní v celkové výši:
OPPPR: Komunitní centrum Žižkov II.
310 326
OPZ: Fenomén Nová půda
1 092 219
OPZ: KOMPLEX IN MB
1 109 843
OPZ: Náš společný kraj
1 335 325
OPZ: ROZMACH
474 515
The Velux Foundations: Don't give up!
960 556

Prostředky krajů a měst v celkové výši:
Liberecký kraj: sociální poradenství a podpora
99 686
integrace
Středočeský kraj: Humanitární fond (sociální oblast)
417 499
MHMP: sociální služba
1 062 000
MHMP: sociální rehabilitace
492 000
MHMP: IC – nízkoprahové kurzy
120 000
MHMP: Akce celopražského významu
319 800
MHMP: IC – Ateliér
80 000
MHMP: RP
395 000
MČ Praha 3: sociální služby a letní kurzy češtiny
63 000
pro děti, prevence sociálního vyloučení
MČ Praha 8: sociální poradenství
50 000
MČ Praha 13 – kurzy českého jazyka
30 000
Město Jablonec nad Nisou: sociální poradenství
220 000
Město Kolín: sociální poradenství a jazyková
71 000
podpora žáků s OMJ
Město Kutná Hora: sociální poradenství
64 100
Město Liberec: sociální poradenství
56 689
Město Mladá Boleslav: sociální poradenství,
50 000
český jazyk
Město Nymburk: sociální poradenství
10 000
Ostatní
10 485,14
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Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky CIC za rok 2020 byla vyhotovena
auditorskou firmou 22HLAV s. r. o., Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem.
Independent auditor‘s report on the CIC 2020 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 (odborná ředitelka)
Světlana Hnilicová (finanční manažerka)

Supervize ředitele
a manažerského týmu

Milan Kinkor, Kateřina Vrtělová

S p r áv n í r a d a CIC

Jan Kroupa (předseda správní rady)
Kamila Strachoňová, Kristýna Šlajsová

KONTAKTY
Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.
IČ: 26631997
Fakturační adresa: Pernerova 10/32, 186 00, Praha 8
Tel.: 222 360 594
e-mail: info@cicops.cz
Bankovní spojení: ČSOB 272037667/0300
Datová schránka: dmia22y

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, 222 360 452 • 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, 222 360 834 • e-mail: npk@cicops.cz
Dobrovolnický program
Tel.: 737 293 359 • 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, 312 310 322 • e-mail: kolin@cicops.cz

Liberec

Moskevská 27/14 (Perštýn, 1. patro), 460 01 Liberec IV.
Tel.: 481 120 049, 735 752 467 • e-mail: liberec@cicops.cz

Mladá Boleslav

Dukelská 1093 (Dům kultury – boční vchod, 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

Kutná Hora

Kladno

Mělník

Jablonec nad Nisou

Nymburk

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

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

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

Komenského náměstí 41 (Dačického dům), 284 01 Kutná Hora
Tel.: 774 866 838 • e-mail: khora@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, 312 310 322 • e-mail: nymburk@cicops.cz
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DĚKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI
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