Komunitní plánování sociálních služeb
v Pardubicích

2 PS „Cizinci, národnostní a etnické menšiny“
Akční plán pro období 1.1.2020 – 31.12.2020
Opatření:
1. Vytvoření dokumentu Cizinci a etnické menšiny v Pardubicích.
2. Mapování potřeb cílové skupiny 14-18 let a zjištění možností minimalizace rizik.
3. Spolupráce na projektu „Podpora integrace cizinců – Pardubice 2020“.
Opatření 1: Vytvoření dokumentu Cizinci a etnické menšiny v Pardubicích
Popis opatření:

Cílem opatření je vytvořit dokument, který bude mapovat
současnou situaci s cizinci a etnickými menšinami na území
města Pardubic. Bude obsahovat popis organizací a jejich
cílové skupiny, oblasti podpory, stručné statistické údaje,
soupis odborných pracovních skupin působících ve městě a
kraji atd.
V průběhu roku dojde ke sběru informací. Dokument by měl
být hotov do listopadu 2020. Bude zveřejněn na webových
stránkách Magistrátu města Pardubic.

Dopady na cílovou skupinu:

Dokument bude mít všestranné využití. Bude se jednat o
veřejný živý dokument, který bude sloužit všem
zainteresovaným subjektům, které pracují s cílovou
skupinou a bude v pravidelných intervalech revidován.
Předpokládáme, že při tvorbě dokumentu nalezneme
průsečíková témata v odborných skupinách, čímž by mohlo
dojít k zefektivnění samotného procesu.
Skupina plánuje, že dokument může zároveň sloužit jako
podklad pro tvorbu webového rozcestníku pro klienty a
jejich rodinné příslušníky, odborníky i širokou veřejnost.
Může být využit jako podklad pro další materiály pro cílovou
skupinu a při tvorbě Komunitního plánu.

Realizátoři:

PS 2

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS2 “Cizinci, národnostní a etnické menšiny“.
Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Kristýna Pleskotová

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

2 000 Kč náklady na tisk.

Výstupy:

Zpracovaný dokument v tištěné podobě, aktualizovaná
verze v elektronické podobě zveřejněná na www stránkách
MmP.

Opatření 2: Mapování potřeb cílové skupiny 14-18 let a zjištění možností minimalizace rizik.
Popis opatření:

Mnoho pracovníků z ciziny, kteří pracují v průmyslových
zónách v Pardubicích, si již přivedli, nebo mají v plánu
přivést, s sebou své rodinné příslušníky. Specifickou cílovou
skupinou jsou pak děti a mladí dospělí po ukončení povinné
školní docházky, až po dovršení plnoletosti. Školy takové
studenty odmítají přijímat, protože neznají jazyk a jen těžko
tak mohou získávat odborné znalosti. Na trhu práce jsou
těžko uplatnitelní, jak s ohledem na věk, tak na nulovou
praxi. A opět naráží na jazykovou bariéru.
Zaměřit se na tuto cílovou skupinu se jeví jako nutné. Nejen
s ohledem na potenciální riziko vyloučení z majoritní
společnosti nebo motivace ke studiu a následnému
uplatnění na trhu práce, ale hlavně jako prevence rizikového
chování.
Nejedná se však jen o skupinu cizinců, ale také o děti a mladé
dospělé ze sociokulturně znevýhodněných skupin, které
předčasně opouštějí vzdělávací systém.
Cílem je zjistit, jaké jsou pro cílovou skupinu možnosti
studijní, pracovní i volnočasové. Dále identifikovat potřeby a
ideálně nalézt průsečík nabídky aktivit a jejich vnitřní
motivace

Dopady na cílovou skupinu:

Podpora a poskytnutí příležitostí rozvíjet své schopnosti
s cílem se úspěšně začlenit do společnosti.

Realizátoři:

Organizace pracující s cílovou skupinou.

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

Bez finančních požadavků na rozpočet města.

Výstupy:

Analýza situace a následné návrhy řešení.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS2 “Cizinci, národnostní a etnické menšiny“.
Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Kristýna Pleskotová

Opatření 3: Spolupráce na projektu „Podpora integrace cizinců – Pardubice 2020“
Popis opatření:

Počet cizinců ve městě, vzhledem k rozšiřování průmyslové
zóny, stoupá. Vzhledem k tomu, že řada z nich se zde
rozhodla usadit i se svými rodinami, roste také počet dětí
v mateřských a základních školách. Díky projektu budou mít
školy k dispozici finanční prostředky nezbytné k tomu, aby
mohly dětem cizinců poskytnout potřebnou intenzivnější
výuku českého
Opatření je pokračováním loňského projektu „Podpora
integrace cizinců – Pardubice 2019“.
Pokud se rodina z ciziny nově přistěhuje, záchytná síť služeb
ve městě je schopna pomoci rodině zajistit, aby dítě
nastoupilo školní docházku. Bohužel dítě zpravidla nezná
jazyk, a proto se nemůže do výuky zapojit. Učitelé se
následně nedokáží domluvit s jeho rodiči, neboť se potýkají
se stejnou jazykovou a kulturní bariérou jako jejich děti. Tato
situace se ve školách může opakovat několikrát do roka.
Výrazně pak ztěžuje práci učitele a také zpomaluje práci
celého třídního kolektivu.

Dopady na cílovou skupinu:

Snadnější adaptace dětí ve školském systému, porozumění
probírané látce. Z toho plynoucí menší pravděpodobnost
separace dítěte ve školním kolektivu a ve společnosti.

Realizátoři:

Magistrát města Pardubice, MŠ a ZŠ v Pardubicích, další
zapojené subjekty.

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

10% spoluúčast obce ze žádaného projektu z dotačního
titulu Ministerstva vnitra – Projekt obcí na podporu
integrace cizinců v celkové výši 2 000 000 Kč .

Výstupy:

Finance budou určeny na pokrytí mezd třídních učitelů dětí
cizinců spojených s doučováním a intenzivní výukou českého
jazyka, ať už na jednotlivých školách nebo v rámci
speciálního kurzu na ZŠ Závodu míru. Třídní učitelé se budou
moci po skončení vyučování věnovat integraci dětí do
školního kolektivu a společnosti celkově, doučování a výuce
českého jazyka. Výsledkem je efektivnější komunikace a
snadnější navázání kontaktu s rodiči cizinci.
Do projektu se ve školním roce 2019/2020 zapojilo celkem
pět pardubických základních škol - ZŠ Erno Košťála, ZŠ
Závodu míru, ZŠ Benešovo náměstí, ZŠ Bratranců
Veverkových a ZŠ Štefánikova. Jelikož se tento model
osvědčil, plánuje se pro rok 2020 rozšíření této aktivity i do

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS2 “Cizinci, národnostní a etnické menšiny“.
Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Kristýna Pleskotová

ostatních školských zařízení (MŠ Pastelka v Polabinách, MŠ
Pardubice K Polabinám a MŠ Pardubice – Polabiny v ulici
Mladých).

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS2 “Cizinci, národnostní a etnické menšiny“.
Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Kristýna Pleskotová

