VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

NAŠE POSLÁNÍ
Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice.
Vytváříme bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi
českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

Rok 2017 znamenal pro InBázi nebývalý rozkvět. Naše neutuchající fundraisingová
činnost z roku 2016 byla úspěšná a podané projektové žádosti byly podpořeny.
Vznikla dvě zcela nová oddělení – Oddělení komunitních aktivit a Oddělení
pracovního a kariérního poradenství. Koncem roku jsme také rozhodli o rozdělení
stávajícího Oddělení vzdělávacích a mimoškolních aktivit na dvě samostatná
oddělení. Počátkem dubna jsme otevřeli novou pobočku v Jaromírově ulici na Praze
2, kam jsme přesunuli Sociálně-právní oddělení a projekt. Samotný prostor v
Legerově ulici se stal plnohodnotným komunitním centrem, které nabízí migrantům
nejenom nízkoprahové sociální a právní poradenství, ale i možnost účastnit se široké
škály komunitních aktivit, které jsou určeny i široké české veřejnosti. I nadále
pokračovala a rozšiřovala se úspěšná spolupráce se školami a školskými a
vzdělávacími zařízeními. Rozšířili jsme i nabídku aktivit pro děti a mládež. V lednu
bylo úspěšně zahájeno pracovní a kariérní poradenství pro ženy, které se od svého
vzniku těšilo velkému zájmu klientek a které během roku obdrželo Národní cenu za
kariérové poradenství 2017. Na konci května 2017 proběhl na nákladovém nádraží
Žižkov již 12. ročník Interkulturního festivalu RefuFest. Během roku také úspěšně
pokračovala spolupráce s Integračním centrem Praha a Potravinovou bankou Praha
a započala nová spolupráce se SÚZ MV ČR na realizaci Státního integračního
programu. Nebývalý nárůst tržeb a zisku zaznamenalo také naše sociální podnikání
Ethnocatering.
Samotný růst však s sebou přinesl nejen výrazný nárůst počtu zaměstnanců a aktivit,
ale i značné navýšení administrativy a nutnost zavedení procesů do řízení
organizace, což se nám bohužel během roku 2017 nepodařilo zcela dokončit a
zůstává to úkolem i pro rok 2018.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům a zejména pak vedoucím
jednotlivých oddělení za jejich pracovní nasazení. Zároveň musím poděkovat i našim
členům, dobrovolníkům, příznivcům a koneckonců i klientům za to, že nás během
celého roku podporovali a svým elánem nám dodávali sílu a chuť do další práce. Dík
patří i všem našim donorům, bez jejichž finančních prostředků bychom naše
programy nemohli uskutečnit. Pevně věřím, že v roce 2018 bude InBáze i nadále
otevřená pro všechny, kteří pomoc hledají a kteří pomoc nabízí.
Jelikož nelze v úvodním slově popsat vše, co se v InBázi během roku 2017 stalo,
budu rád, když si přečtete i následující stránky, na kterých se podrobně dozvíte, co
všechno se nám v roce 2017 povedlo a na co můžeme být právem hrdi.

Alexandr Zpěvák
ředitel InBáze, z. s.

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
V uplynulém roce 2017 jsme již devátým rokem poskytovali registrované sociální
služby „InBáze, z. s. – odborné sociální poradenství“ a „InBáze, z. s. – sociálněaktivizační služby pro rodiny migrantů s dětmi žijící v hl. m. Praze“.. Obě služby jsou
součástí Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb a byly částečně poskytovány
v rámci již pětileté spolupráce s partnerskou organizací Integrační centrum Praha, o.
p. s. na pobočkách v Praze 4 (areál tržnice SAPA) a v Praze 12 (Modřany).
V průběhu roku došlo k několika výrazným změnám – v dubnu 2018 se Sociálněprávní oddělení InBáze, z. s. přestěhovalo do nových prostor na adrese Jaromírova
211/48, Praha 2 – Nusle.1 Současně s touto událostí byl díky podpoře v rámci
projektu Komunitní centrum InBáze 2020 financovaného z Operačního programu
Praha-Pól růstu (OP PPR) vytvořen koncept nízkoprahového poradenství
v původních prostorách komunitního centra v Legerově ulici na Praze 22.
V rámci nízkoprahového poradenství byla kromě poradenství poskytována i
potravinová pomoc určená osobám/rodinám v nouzi.
Na konci roku 2017 došlo k opětovnému rozšíření týmu sociálně-právního oddělení o
tým interkulturních pracovnic, které poskytují poradenské, asistenční a tlumočnické
služby v rámci projektu Komunitní centrum InBáze 2020.2

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Služba je zaměřena na ambulantní pomoc migrantům3 skrze poradenství a asistenci,
v rámci níž byli naši klienti podpořeni při řešení sociálních i právních otázek,
spojených se životem v České republice. Díky službě tak migranti žijící v ČR mohou
získat bezplatné informace, které jim pomáhají nejen při řešení nejrůznějších
životních situací, ale pomáhají se vyvarovat některých chyb, které v určitých
případech mohou mít pro daného člověka zcela zásadní negativní vliv.
Službu zajišťuje stabilní tým zkušených sociálních pracovníků a právních poradců,
kteří se orientují nejen v oblasti cizineckého práva ale i v dalších otázkách spojených
např. s bydlením, zaměstnáním, sociálním zabezpečením, dluhy, atd. Klienti se na
nás obraceli nejvíce v souvislosti s pobytem v ČR, dále v otázkách pracovně
právních vztahů včetně pracovního vykořisťování, podnikání, bydlení, sociálního
zabezpečení, vzdělávání nebo také v rodinných záležitostech (př. sňatky, rozvody,
narození dítěte/dětí).
V roce 2017 bylo podpořeno celkem 946 osob (z toho 373 mužů, 560 žen a 13
nezletilých) v rámci celkem 6 974 intervencí.
1

Sociálně-právní oddělení v uvedených prostorách od 05/2018 nesídlí. Z důvodu prodeje domu jeho majitelem se na konci
04/2018 přemístilo na novou adresu Krumlovská 527/4, Praha 4 – Michle.
2
Více o službě a projektu v části „Asistenční a poradenské služby“
3

Občané EU, Státní příslušníci třetích zemí, osoby s udělenou mezinárodní ochranou a žadatelé o mezinárodní ochranu.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČÍ SLUŽBY PRO RODINY S
DĚTMI
Služba podporuje rodiny migrantů s dětmi žijící v ČR (včetně občanů ČR
s migrantským původem) v procesu integrace do české společnosti s důrazem na
vzdělávání a všeobecný rozvoj dětí. Součástí služby je sociální a psychologické
poradenství včetně terapie, doučování a pravidelné i jednorázové volnočasové
aktivity pro děti a mládež. Služba je unikátní nabídkou psychologického poradenství
pro děti a jejich rodiče zdarma, které bylo zavedeno na základě poptávky klientů.
Rodičům bylo v roce 2017 poskytováno poradenství při řešení aktuálních potřeb a
problémů, s nimiž se běžně mohou v rámci pobytu na území ČR setkat (nejčastěji
bydlení, zaměstnání, sociální dávky, rodinné poradenství atp.) a dále podpora při
komunikaci se školami a školskými institucemi (např. vyhledávání škol, zápisy, řešení
vzdělávacích či výchovných problémů, zajištění tlumočení). Psychologické
poradenství, jež je zaměřeno na pomoc a podporu dětem a mladistvým ve věku do
18 (ev. 26 let) a jejich rodičům, je součástí služeb od poloviny roku 2016.
Mimo uvedené oblasti byla klientům služby poskytnuta pomoc se zajišťováním
volnočasových aktivit pro děti a v případě ztížené socio-ekonomické situace rodiny i
poskytnutím finančního příspěvku skrze podporu z Nadačního fondu „Albert Dětem“.
Děti do 18 let se mohly během roku účastnit pravidelných i jednorázových
volnočasových aktivit (Ateliér, ClubIn, Interkulturní klub, výlety a letní příměstský
tábor) a také individuálního doučování za pomoci dobrovolníků v rámci akreditované
dobrovolnické služby.
V roce 2017 bylo díky službě podpořeno celkem 381osob (z toho 181 žen, 39
mužů a 161 dětí do 18 let).
Celkem 148 dětí se zúčastnilo alespoň jednou některé z námi pořádaných
pravidelných i jednorázových aktivit, z nichž některé odebíraly také sociální
službu.
Dále celkem 55 dětí bylo podpořeno v rámci individuálního doučování.

TERAPIE PŘÍCHOZÍCH (TEP)
Nízkoprahová služba dobrovolných nezávislých terapeutů pod vedením Věry
Roubalové Kostlánové nabízí příchozím migrantům již od roku 2012 možnost
anonymní individuální terapie, kterou v současnosti zajišťuje celkem 12 terapeutů,
psychologů a psychiatrů. Nabízená terapie je poskytována nejen v rámci
dobrovolnické služby, ale zároveň doplňuje registrované sociální služby InBáze pod
pojmem „psychosociální poradenství“.
Všichni členové TEPu pracují pod pravidelnou odbornou supervizí a v průběhu roku
se opakovaně scházejí v rámci intervizních či poradních skupin. Kde mohou hovořit
nejen o své práci ale i o svých pocitech a o atmosféře ve společnosti.
O této, bohužel často nepřátelské atmosféře, hovoří i klienti na terapiích. Nechápou,
proč se atmosféra v České republice tak změnila. Klienti se na terapeuty obrací
většinou s pocity osamělosti a sociální izolovaností. Často také se vztahovými
problémy v rodinách, s psychosomatickými tématy i s posttraumatickými stresovými
poruchami. Velkou výhodou je, že terapeuti mohou „pod jednou střechou“
spolupracovat se sociálními pracovníky, právníky i s komunitním centrem InBáze,
které nabízí různé společné aktivity pro děti, dospívající i dospělé.
V roce 2017 využilo terapii celkem 123 osob z celkem 28 zemí (66,7 % žen a
33,3 % mužů) v rámci 504 sezení.
Sezení probíhala v uplynulém roce v českém, anglickém, francouzském,
španělském, ruském, běloruském, uzbeckém a ukrajinském jazyce buď
v prostorách InBáze nebo dle domluvy mezi zájemci a terapeuty.

STÁTNÍ INTEGRAČNÍ PROGRAM
V roce 2017 se Sociálně-právní oddělení InBáze, z. s. na základě veřejné soutěže
opětovně zapojilo do poskytování integračních služeb v rámci Státního integračního
programu (SIP) zaměřeného na pomoc a podporu osobám s udělenou mezinárodní
ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany.
Poskytování integračních služeb probíhalo na základě Rámcové realizační smlouvy s
„Generálním poskytovatelem integračních služeb“ kterým se v roce 2017 stala
Správa uprchlických zařízení MV ČR.
Cílem těchto služeb bylo pomoci nově příchozím rodinám či jednotlivcům s udělenou
mezinárodní ochranou při řešení základních otázek spojených s životem v nové zemi
s ohledem na často traumatizující zážitky z nucené migrace. Tyto služby obsahovaly
pomoc a asistenci při zajišťování ubytování včetně pořízení základního nezbytného
vybavení, zprostředkování zdravotní péče a výplaty sociálních dávek, podporu
v oblasti zaměstnanosti či podnikání a v neposlední řadě i pomoc s uznáním
zahraničního vzdělání či zprostředkování návazného vzdělávání zejména formou
rekvalifikací.
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SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍHO

Pracovníci sociálně právního oddělení byly i v roce 2017 zapojeni do činnosti
Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty, jímž je InBáze členem.
V rámci spolupráce jsme se i nadále účastnili pracovních skupin týkajících se
sociální, právní a advokační oblasti.
V květnu proběhlo pracovní soustředění a teambuilding všech pracovníků sociálněprávního oddělení, jehož výstupem se stal i střednědobý plán rozvoje oddělení a jeho
služeb. Na sklonku roku se pak tým sociálně-právního oddělení rozrostl o sekci
interkulturní práce realizované v rámci projektu „Komunitní centrum InBáze 2020.“

ASISTENČNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY
V rámci projektu „Komunitní centrum InBáze 2020“ jsme v období duben – prosinec
2017 poskytovali migrantům žijícím v Praze asistenční a poradenské služby
zaměřené na podporu integrace cizinců do většinové společnosti, zvýšení jejich
orientace v českém prostředí a zapojení do veřejného života.
Asistenci poskytovali interkulturní pracovníci v anglickém, ruském,
španělském, italském, arabském, mongolském a vietnamském jazyce.
Kromě komunitního tlumočení a doprovodů klientů na úřady, do škol, k lékaři a do
dalších státních i nevládních institucí poskytovali také základní sociální poradenství
v českém a dalším jazyce (např. informace o sociálním systému, podmínkách
zaměstnání, vzdělávání, zdravotní péče, pobytu cizince v ČR apod.). Pracovníci
pomáhali klientům s orientací v českém socio-kulturním prostředí (např. předání
kontaktů na organizace občanské společnosti, seznámení s možnostmi zapojení do
místního občanského života) a v rámci nízkoprahového právního a sociálního
poradenství poskytovali právník a sociální pracovník odborné poradenské služby.
Interkulturní pracovníci se také zapojili do pořádání komunitních společenskokulturních akcí, ale převážnou část své pracovní doby věnovali přímé práci s klientem
a poskytování konzultací a základního poradenství klientům.
Celkem služeb využilo 383 klientů a pracovníci vyřešili 574 zakázek.

PROJEKT NOVÝ ZAČÁTEK
ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ ŽEN-MIGRANTEK NA TRHU
PRÁCE
Projekt je zaměřen na dlouhodobou podporu žen - migrantek, které usilují o vstup na
primární trh práce a hledají možnost dlouhodobého pracovního uplatnění. I když
pomoc při vstupu na trh práce poskytují zaměstnanci InBáze dlouhodobě, projekt
přispívá k profesionalizaci této služby a k rozšíření nabídky služeb kariérového
poradenství.
Aktivity jsou určeny zejména zranitelným skupinám žen migrantek na MD/RD,
ženám pečujícím o malé děti či jiné závislé osoby, samoživitelkám,
nezaměstnaným, ženám 55+.
Základem služby je individuální poradenství, doplněné komplexní nabídkou dalších
aktivit. Kariérový poradce zde působí jako průvodce těmito aktivitami. Vedle kurzů
zaměřených na podporu pracovních kompetencí nabízíme i kurzy českého jazyka
zaměřené na pracovní oblast.
Pravidelně organizujeme klubové aktivity tzv. „Career Talks“, na které zveme ženy,
které se úspěšně prosadily v nějaké oblasti práce, chtějí se o své zkušenosti rozdělit
a zvýšit tak informovanost žen - migrantek o jednotlivých profesích. Ženy zapojené
do projektu mají také možnost využít nabídku stáží na pracovišti či rozhovor
s mentorkou. V jednotlivých případech poskytujeme i možnost právního poradenství
a bilanční diagnostiky.
Do projektu se v roce 2017 zapojilo 189 migrantek.

POTRAVINOVÁ BANKA
Již v roce 2016 jsme zahájili spolupráci s Potravinovou bankou Praha, která
distribuuje potraviny, které jsou zdravotně nezávadné, ale blíží se jim doba
trvanlivosti, nebo se jedná o výrobky, které jsou neprodejné atd.
Pomoc je určena zejména těm, kteří se ocitnou ve složité sociální a finanční situaci –
jedná se například zejména o matky samoživitelky, dlouhodobě nemocné migranty.
Jedinou podmínkou, kterou si vzhledem ke klientům této služby klademe, je jejich
návštěva u sociálního pracovníka a dále snaha k řešení své momentální situace. Do
banky jezdíme a potravinovou pomoc vydáváme formou potravinových balíčků
pravidelně 1x týdně. Průměrně využije tuto pomoc 30 osob týdně a z nich velká část i
opakovaně.
Na podzim 2017 jsme se také zapojili do Evropského programu potravinové pomoci
nejchudším obyvatelům EU, v jehož rámci rozdělujeme nejen potravinářské, ale i
drogistické zboží.
A taktéž jsme se na 11. listopadu 2017 aktivně zúčastnili Národní potravinové
sbírky, kdy se v celé sbírce vybralo rekordních 1 077 tun trvanlivých potravin a
drogerie.

VZDĚLÁVACÍ A VÝUKOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI
A PEDAGOGY
V roce 2017 InBáze navázala na spolupráci se školami a partnery z předchozích let Městská knihovna, Novoměstská radnice, MČ Praha 3, 4 a 17 a to zejména v rámci
projektu “Mosty k porozumění”. Zároveň jsme intenzivně oslovovali nové školy, ve
kterých by byla možnost a ochota dlouhodobě spolupracovat. Od listopadu jsme
začali s realizací navazujícího projektu “Mosty ke školám”, zaměřeném po dobu 21
měsíců na intenzivní spolupráci se 4 školami (2 MŠ a 2 ZŠ) v Praze.
Aktivity komplexně pokrývají požadavky a potřeby jak pedagogů (semináře,
interkulturní práce, metodiky), tak zároveň podporují rodiče (interkulturní práce) a děti
s odlišnou mateřštinou (výuka českého jazyka, interkulturní klub), ale nezapomínají
také na vzdělávání a osvětu (vzdělávací a výukové programy, multikulturní akce). Po
celý rok opět probíhalo individuální doučování češtiny s dobrovolníky, kteří docházeli
k dětem domů nebo se společně potkávali v našem komunitním centru či městské
knihovně a dalších veřejných prostorách. Po celý školní rok také probíhaly v
prostorách InBáze a od listopadu 2017 i na jedné ze spolupracujících škol kurzy pro
děti - začátečníky na úrovni A0 a A1.

VÝUKA ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA
Během roku 2017 proběhlo 6 kurzů češtiny pro děti. V prostorách InBáze bylo
organizováno pět z nich, dva intenzivní kurzy na začátku školního roku 2017/2018 a
3 víkendové kurzy v průběhu celého roku 2017. Největší zájem byl o začátečnickou
úroveň, proto byly vždy vypsány kurzy na úrovni A0 a poté jejich pokračování. Kurzy
byly vedeny hravou formou. Děti do nich vstupovaly i v průběhu školního roku.
Účastnilo se 18 dětí, převážně předškoláků a mladšího školního věku. V listopadu
jsme v rámci spolupráce se školami otevřeli první kurz pro žáky jedné ze
spolupracujících ZŠ, kde jsme mohli uplatnit zkušenosti z InBáze.
Tohoto kurzu se účastnilo od počátku 6 dětí z 1. stupně.

INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ ČEŠTINY
Individuální doučování češtiny realizované díky dobrovolníkům, je služba, o kterou je
mezi našimi klienty velký zájem. Takový, že nedokážeme uspokojit všechny zájemce.
Do programu jsou přednostně vybírány nově příchozí děti nebo děti, které jsou v
České republice krátce a stále čelí obtížím v komunikaci v českém jazyce, dále také
zohledňujeme sociální situaci rodiny. Doučování probíhá jednou týdně a dobrovolníci

docházejí za dětmi domů nebo se společně schází v našem komunitním centru či
např. v knihovně.
Individuální práce s dítětem umožňuje soustředit se na konkrétní oblasti češtiny
vzhledem k potřebám dítěte, zároveň dobrovolník představuje významnou podporu,
někoho na koho je možné obrátit se se svými dotazy a nejasnostmi. Díky návštěvám
v rodině může rovněž dobrovolník blíže poznat rodinu cizinců žijících v Praze a
otevírají se dveře pro nová přátelství.
V roce 2017 se do programu zapojilo celkem 44 dětí, se kterými pracovalo 33
dobrovolníků, kteří odučili kolem 1 000 hodin češtiny.

BEDÝNKY PŘÍBĚHŮ: VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO
DĚTI A ŽÁKY
Stejně jako v předchozím roce InBáze jsme pokračovali v intenzivní spolupráci se
školami, v nichž byly realizovány výukové a vzdělávací programy pro děti a žáky. Pro
děti ve věku 5 - 11 let tento koncept navazuje a rozšiřuje workshopy v Městské
knihovně a jejich cílem je v rámci výuky seznámit děti a žáky MŠ a ZŠ s lektorem původem z cizí země. Prostřednictvím nenásilné a zábavné formy a následných
výtvarných technik dané země získají přesnější představu o cizích zemích a životě
cizinců.
V průběhu roku 2017 jsme realizovali 32 programů pro 558 dětí a 26 pedagogů
z 9 MŠ a 1 ZŠ. Největší zájem byl o programy z Vietnamu, Ukrajiny, Ruska
odkud přichází největší počet cizinců, ale také o Sýrii nebo Kubu. V Městské
knihovně proběhly 4 workshopy zemí - Polsko, Německo, Slovensko a Kuba, ve
studiu Alta pak workshop Sýrie celkem pro 68 dětí.

MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO
ŽÁKY II. STUPNĚ ZŠ A SŠ
V roce 2017 proběhlo 7 programů pro 2. stupeň, kterého se zúčastnilo 141 dětí,
a to na ZŠ Hornoměcholupská, Jižní, Jeseniova a jeden v InBázi pro Dino
school.
Byly to debaty o Vietnamu, Ukrajině a Sýrii, které byly nově upraveny ve spolupráci s
novými lektory; a diskuze na téma migrace s použitím filmu Lela původně
vytvořeného pro SŠ. K tomuto filmu také naše spolupracující lektorka Lucie Bilderová
vytvořila dílnu určenou SŠ a 2. stupni ZŠ, jejímž cílem je usnadnit diskuzi k filmu.
Režisér Dužan Duong s týmem natočil pro InBázi spot “Předsudky nehezký”, který
představuje předsudky vietnamské menšiny vůči Čechům. Jeho cílem je podnítit
debatu o předsudcích všeobecně. Dokončení dalších dvou videí je plánováno v roce
2018.

ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ
Ze zkušeností ze spolupráce s mateřskými a základními školami vyplývá, že učitelé
nemají dostatek příležitostí, podpory či kapacity k bližšímu seznámení se se
specifickými postupy při práci s dětmi s OMJ či pochopením jiného sociokulturního
zázemí těchto dětí. Zároveň se ukazuje, že učitelé ne vždy ví, které instituce (NNO,
státní instituce, aj.) jim mohou při práci s dětmi s OMJ pomoci.
Na základě výše zmíněných skutečností jsme se rozhodli realizovat pro mateřské i
základní školy semináře, které by jejich pedagogům rozšířily v této oblasti obzory. Na
počátku roku 2017 jsme u MŠMT akreditovali dva 6ti hodinové vzdělávací programy jeden pro MŠ, druhý pro ZŠ s názvem “Interkulturní komunikace, principy práce
pedagogů s dětmi/žáky s OMJ v MŠ/ZŠ”.
V průběhu roku 2017 jsme realizovali celkem 7 seminářů, jichž se účastnilo 74
pedagogů MŠ a 12 pedagogů ZŠ z různých pražských škol.
Na konci roku 2017 byla, na základě podnětů z proběhlých seminářů, rozpracována
koncepce rozšířeného 16 hodinového semináře, který budeme pro školy realizovat
od školního roku 2018/19.

DĚTSKÉ AKTIVITY
V roce 2017 se nám podařilo rozšířit stávající nabídku volnočasových aktivit pro děti
a mládež. Naším cílem je nabídka smysluplného trávení volného času pro všechny
děti. Zároveň se snažíme vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém jsou všechny děti
přijímány a mají prostor pro svou seberealizaci. Dále realizujeme aktivity, do kterých
zapojujeme celé rodiny.

MLADŠÍ DĚTI
Ve školním roce 2017 probíhaly různé aktivity pro mladší děti od 5 do 11 let. Mezi
pravidelné patří dva Interkulturní kluby a dva výtvarné ateliéry. Náplní interkulturních
klubů byl rozvoj sociálních a komunikačních dovedností dětí a to formou her,
výtvarných aktivit, výletů atp. Výtvarný ateliér je pro menší skupinky dětí, které se
mohou v klidném podnětném prostředí rozvíjet. Dále byly organizovány jednorázové
akce pro děti a jejich rodiče (oslavy svátků, návštěva divadla, planetária atd.).
Pro děti byly organizovány 4 víkendové pobyty v okolí Prahy. Během letních prázdnin
proběhl týdenní pobytový tábor v Plasech u Plzně a pětidenní příměstský tábor v
InBázi. Téma tábora bylo inspirováno knihou Mluvící balík a příměstský tábor
seznamoval děti se starými pověstmi českými.
Celkem se během aktivit zapojilo 196 dětí a 12 dobrovolníků.

STARŠÍ DĚTI
V roce 2017 jsme uskutečnili 56 setkání zaměřených na turistiku, sporty (lasergame,
parkour, nový cirkus), kulturu (návštěvy festivalů a výstav), výtvarných (fotografický,
textilní design, komix, grafitti), nebo workshop dabingu, filmu a herectví. Zároveň
probíhal pravidelný klub, zaměřený na rozvoj individuálních talentů dětí.
Proběhly čtyři víkendové pobyty. Na jaře děti poznaly Sv. Jan pod Skalou a okolí
Říčan, na podzim pak Srbsko u Berouna. V srpnu se uskutečnil letní tábor v
chatovém areálu Soběšín, poprvé jsme také zrealizovali příměstský tábor se
zázemím v KM InBáze, přičemž děti trávily čas především poznáváním hlavního
města.
Do programů pro starší děti se zapojilo celkem 91 dětí a 10 dobrovolníků.

MENTORING
Mentoring pro děti cizinců se v roce 2017 stal pro InBázi novou aktivitou. Byla
vyhotovena metodika a koncepce celé aktivity. Vznikl koncept náboru i školení
dobrovolníků, mentorů.
Celkově bylo v tomto roce do aktivity zapojeno 10 dětí ve věku 10-18 let. Každé
z dětí utvořilo dvojici s jedním z proškolených dobrovolníků.
Dvojice se scházely v průměru dvakrát měsíčně, v zázemí InBáze či na různých
místech Prahy. Společně navštívili řadu zajímavých míst – sportovišť, muzeí, divadel,
památek, galerií. Věnovali se rozvoji potenciálu dětí (IT, výtvarné obory, sport, hudba
a další), posilování kompetencí v českém jazyce i prohlubování znalostí o české
kultuře a prostředí.

„Sama jsem klientem mentoringu a jsem velmi spokojená. Vždy si setkávání velmi
užiji a také mě velmi baví. Vždy, a to u všech případů, se dělá něco zábavného,
zajímavého. Člověk zažije něco nového a poznává novější a novější věci a místa.“
„Fakt mě to baví! Tančíme, cvičíme a přitom všem si hodně povídáme.“
„Vždycky se moc těším! Učím se pracovat s počítačem, upravovat různé věci a dělat
to tak, jak se mi líbí.“
„Mentor je jako kamarád na srandu, který se nesměje, že něco nevím nebo neumím.
Když se nevidíme, píšeme si.“

ETHNOVAŘENÍ
V roce 2017 jsme pokračovali v oblíbených kurzech vaření pro rodiče s dětmi, kde
svá umění a tradice zemí předávají cizinci přicházející do České republiky z cizích
zemí. Abychom oslovili co nejširší veřejnost, byly kurzy realizovány v prostorách
Žulového baru na Novoměstské radnici. O tyto kurzy byl ze strany klientů i české
veřejnosti velký zájem. Součástí kurzů byly i výtvarné dílny a hry pro děti. Účastníci
se zároveň během kurzů seznamovali i s životními osudy lektorů. Celkem za rok
2017 proběhlo 7 kurzů vaření – syrské, běloruské, gruzínské, mongolské,
vietnamské, egyptské a ruské kuchyně.
Rovněž jsme se zúčastnili multikulturních dní ve 2 MŠ (Trhanovské náměstí,
Praha 15 a MŠ Duha, Praha 5), kde proběhla 2 syrské minivaření pro děti.
Celkem se vaření zúčastnilo 143 dětí.

KOMUNITNÍ AKTIVITY
KRUHY
Multikulturní skupiny Kruhy fungují v InBázi z. s. od jejího založení, tedy od roku
2006. Cílem skupin je vytvoření bezpečného a zároveň otevřeného prostoru pro
vzájemné poznávání a sbližování žen migrantek s ženami z majoritní společnosti.
Jde o nízkoprahovou službu, ženy mohou přijít bez předchozího ohlášení a to bez
ohledu na zemi původu, náboženské vyznání či pobytový status. Účast je zcela
dobrovolná a nezávazná.

V ROCE 2017 SE PRAVIDELNĚ SCHÁZELY 3 MULTIKULTURNÍ
SKUPINY
SKUPINA PRO RODIČE S DĚTMI
Skupina je zaměřená na aktivní společně trávený čas rodičů s dětmi a navazování
nových přátelských vazeb, které značně napomáhají předcházet riziku izolace
spojené s tématem rodičovství. Ženy zde mají možnost sdílet své zkušenosti
s výchovou dětí a zároveň nové členky skupiny od žen, které jsou v ČR již déle,
získávají informace o našem vzdělávacím systému a mnoho užitečných praktických
rad. Mezi pravidelné aktivity skupin patřily společné tvorby maminek s dětmi (např.
papírové dílny, výroby šperků, tvoření velikonočních ozdob, apod.), výměny oblečení
nebo návštěvy parků a dětských hřišť.
Celkem v roce 2017 navštívilo skupinu 15 maminek s dětmi, 10 žen docházelo
pravidelně.

STŘEDEČNÍ KLUB
Tento klub je určený ženám, které chtějí zlepšovat svoji znalost češtiny a navazovat
nové kontakty. Vedoucí klubu ke snadnější komunikaci a překonání jazykové bariéry
využívala řadu nestandardních, leč příjemných technik, mezi něž patřila např.
meditace, kresba, jóga či relaxační cvičení.
Celkem v roce 2017 navštívilo skupinu 30 žen, 10 žen docházelo pravidelně.

KLUB BABÍ LÉTO (KLUB PRO SENIORY)
Tato skupina se v InBázi schází již 8 let, díky čemuž ji pravidelně navštěvuje cca 18
žen. Program si ženy vytváří samy, vedoucí skupiny jim pouze pomáhají s jeho
realizací. V roce 2017 ženy většinu setkání věnovaly společným oslavám, návštěvám
nejstarších členek v jejich domovech a v neposlední řadě společným výletům a
kulturním akcím.
Celkem v roce 2017 navštívilo skupinu 40 žen, 18 žen docházelo pravidelně.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V roce 2017 jsme uspořádali řadu jednorázových i pravidelně konaných
volnočasových aktivit, kterých se účastnili migranti i Češi žijící v Praze. Proběhly
kurzy jógy, antistresový klub, konverzační klub čj, konverzační klub čj pro maminky
s dětmi, oslava Velikonoc včetně přednášky o českých velikonočních tradicích,
přednáška o zdravotnictví a zdravotním pojištění v ČR, bazárek nejen dětského
oblečení, výlet do ZOO, grilovačka bez hranic, workshopy Intervence přihlížejícího,
workshop renovace zahradního nábytku, malířský workshop, oslava nového školního
roku, workshop Čchi-kung, exkurze do Trojského zámku, exkurze do Průhonické
zahrady, workshop setkání s arabským světem, workshop výroby adventních věnců,
společné pečení vánočního cukroví, oslava Vánočka přátel InBáze a další.
Aktivita komunitní stolování byla nejprve navázána na kurzy jógy a byla uskutečněna
jako společná snídaně zúčastněných klientů zmíněného kurzu. Od září 2017
probíhalo komunitní stolování každé úterý ve spojitosti s poskytováním
nízkoprahového poradenství sociálního pracovníka a právníka. Klienti měli také
možnost využít bezplatných kadeřnických služeb od studentů kadeřnického oboru z
„Prvního českého soukromého odborného učiliště“ v Hostivaři.
Každého setkání se průměrně účastnilo 6-8 návštěvníků centra.
Recepty z některých setkání jsou umístěny na webových stránkách InBáze u výstupů
k projektu (íránská čočková polévka, bažantí polévka s rýží, jehněčí z Nového
Zélandu, palačinky z kvásku apod.).

INKUBÁTOR PROJEKTŮ
V říjnu a listopadu 2017 se v rámci aktivity Inkubátor projektů projektu KC IB 2020
uskutečnilo 7 setkání kurzu „Osobní start-up: Od snění k realizaci“ ve Studiu Alta.
Kurz vedly zkušené lektorky life energy kouč Anna Darašenka a specialistka na
prezentaci a získávání zdrojů Helena Masníková. Kurzu se účastnili aktivní migranti
a migrantky, kteří se chystali zrealizovat svůj vlastní projekt a využili rady a podporu
do začátku. Účastníci se seznámili s různými způsoby prezentace na veřejnosti a
také díky podpoře a odezvě ostatních z kurzu nalezli silné a slabé stránky svého
projektu tak, aby se přiblížili realizaci prvotního nápadu v reálný projekt. Kurz byl
zaměřen na rozvoj osobnosti, plánování projektu, hodnocení projektu a rozvoj
prezentačních dovedností účastníků.
Kurz úspěšně absolvovalo 8 účastníků.

ANGAŽOVANÉ UMĚNÍ
V roce 2017 jsme uspořádali storytellingová setkání na předem plánovaná
témata, každého setkání se účastnilo vždy kolem 10 klientů. Součástí setkání
byla beseda s odborníkem, který představil téma, a poté lektor storytellingu z řad
migrantů sdílel své osobní zkušenosti k tématu a účastníci měli možnost doptávat se
na postřehy a rady z praxe či sdílet své zážitky.
Na základě poptávky návštěvníků komunitního centra InBáze se uskutečnila setkání
s následujícím zaměřením: porod v ČR, byznys a podnikání, mateřské školy, rodina
v krizi – rozvod, porod (verze pro arabsko-jazyčné klientky), domácí násilí, jdeme do
české školy, jdeme do české školky, jdeme do české školky / školy (verze pro
vietnamsko-jazyčné klienty).

DOBROVOLNICTVÍ
Rok 2017 byl pro naši organizaci velmi úspěšný z hlediska realizovaných aktivit.
V návaznosti na tuto situaci se také navýšil počet našich dobrovolníků, kteří pomáhali
při jejich uskutečňování.
Můžeme říci, že během roku 2017 s námi pravidelně pracovalo kolem 80
dobrovolníků a dobrovolnic.
Mezi hlavní oblasti práce dobrovolníků v InBázi patří: pravidelné volnočasové a
pobytové programy pro děti, individuální doučování češtiny pro děti s odlišným
mateřským jazykem, mentoring, multikulturní ženské skupiny Kruhy, potravinová
banka a národní potravinová sbírka, komunitní akce pro cizince i českou veřejnost a
v neposlední řadě festival RefuFest.
Naše organizace také nabízí psychosociální podporu poskytovanou dobrovolníky
z řad profesionálních terapeutů.

ETHNOCATERING
Ethnocatering má za sebou absolutně nejúspěšnější rok své existence. Díky kvalitě
pokrmů a nabízených služeb si drží svou stálou klientelu a má i řadu nových
zákazníků. Příjemným zjištěním je, že se daří postupně stále více oslovovat firemní
zákazníky.
Během celého roku jsme zvládli úspěšně obstarat 182 akcí, mezi které se řadí
rauty, konference, školení, svatby, večírky, oslavy narozenin nebo například
vernisáže.
Největšími jednorázovými eventy, které jsme v roce 2017 absolvovali, byly: červnová
dvoudenní konference ReSITE pro 750 osob pořádaná stejnojmennou neziskovou
organizací a konference TEDx pro 1 500 osob. Velmi pozitivní zpětná vazba z obou
těchto akcí dokládá profesionalizaci Ethnocateringu ve všech segmentech jeho
činnosti.
Celkový celoroční obrat činil 4 868 618 Kč, což skutečně značí úctyhodný
úspěch podložený kvalitní a obětavou prací celého týmu. Zajímavé je, že dvě
výše zmíněné konference se na obratu podílely téměř z 25%.
Zřejmě nejdůležitějším počinem z hlediska rozvoje podniku byla účast
v akceleračním programu Impact First. V rámci této intenzivní akcelerace
Ethnocatering pod dohledem odborných mentorů odhalil slabé a silné stránky
podniku a hledal návod na profesionalizaci své marketingové, obchodní, dopadové a
PR strategie. Program byl soutěžní a v konkurenci deseti kvalitních projektů se
Ethnocatering umístil na druhém místě.
Zisky, které Ethnocatering v roce 2017 vykázal, posloužily jako přídavný finanční
zdroj pro aktivity InBáze z. s. Dále bylo investováno především do nové webové
prezentace podniku s E-shopem, který ovšem do konce kalendářního roku,
z provozních důvodů, čekal na svoje spuštění. V personální rovině se tým rozrostl o
novou event manažerku a dvě nové kuchařky, které v podniku našly uplatnění po
absolvování gastronomické stáže v první třetině roku. Společně s PR InBáze jsme
usilovně pracovali na ukotvení a zintenzivnění naší práce i v tomto oboru. Interně
Ethnocatering zavedl také profesionální CRM databázi, která poskytuje solidní základ
pro ucelenou zákaznickou péči.
Ethnocatering se za svou existenci již plně etabloval na pražském gastronomickém
trhu. Jedná se o solidní a stále více známou značku, ke které se zákazníci rádi
vracejí. Do dalších let před podnikem ovšem stojí neméně těžký úkol – toto postavení
udržet a nadále jej rozvíjet. K tomu by mělo přispět spuštění E-shopu pro menší
objednávky, postupná změna vzhledu servisu a aktivní péče o stávající zákazníky.
To vše při zachování sociálního poslání Ethnocateringu: Zajištění bezpečné práce a
prostoru pro seberealizaci pro kuchařky - migrantky a další cizince znevýhodněné na
českém trhu práce při zajišťování návazných cateringových služeb. Máme radost, že
můžeme přispívat k tvorbě mostu mezi kulturami – našim zákazníkům servírovat

s láskou připravené originální pokrmy národních kuchyní ze zemí našich kuchařek a
z výdělku ještě podporovat další projekty InBáze z. s.
Ethnocatering má samostatné webové stránky www.ethnocatering.cz.

Myslím, že mohu jen potvrdit, že naše volba byla správná. Catering byl unikátní, velmi dobře
přijatý našimi hosty a nikdo si nestěžoval. Vaši kolegové vše připravili i sklidili přesně podle
plánu. Líbí se nám jak váš koncept, tak poskytnuté služby.
— Radka Vondrašová z KKCG —

INTERKULTURNÍ FESTIVAL REFUFEST
Ve dnech 26. – 28. května 2017 se uskutečnil 12. ročník interkulturního festivalu
RefuFest. Třídenní radostná oslava kulturní diverzity se uskutečnila již druhým
rokem v industriálních prostorách 1435mm/Nákladového nádraží Žižkov. Během
akce měli návštěvníci možnost se seznámit s více než 20 komunitami migrantů
žijících v Praze a to prostřednictvím pestré nabídky etnického jídla, wordmusic a
workshopů vycházejících z národních kultur.
Myšlenkou festivalu je ukázat veřejnosti kulturu a talenty migrantů žijících
v České republice s heslem „Seznamte se bez předsudků a beze strachu“.
Festival provázela kampaň zaměřená na lásku – jako cit, který je společný
všem bez ohledu na kulturu.
Páteční den se nesl v aktivistickém duchu a jeho program byl úzce spjat s tematikou
uprchlíků a lidských práv. Sobotní den představoval klasický festivalový den plný
hudby, tance, workshopů a dobrého ethno-jídla. Neděle byla poté věnována rodinám
s dětmi a mládeží, kteří si mohli užívat nepřeberného množství workshopů s etnickou
tematikou.
RefuFest má samostatné webové stránky www.refufest.com.

HOSPODAŘENÍ
Výsledek hospodaření spolku za rok 2017 představuje celkový zisk po zdanění
ve výši 412 tisíc Kč. Skládá se ze ztráty z hlavní činnosti ve výši 88 tisíc Kč a
zisku z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 500 tisíc Kč.
Ztráta z hlavní činnosti je způsobena zejména dlouhodobými splátkami za porušení
rozpočtové kázně (50 tisíc Kč) a náklady (38 tisíc Kč), které nebylo možno uhradit
z probíhajících projektů - náklady neuznanými v rámci kontrol jednotlivých projektů ze
strany poskytovatelů, platbami penále za pozdní úhrady odvodů z mezd a náklady
související s provozem spolku (pojištění spolku, automobilu atp.).
Výsledky naší vedlejší hospodářské činnosti (na výsledku se podílel zejména
Ethnocatering, ale část zisku pochází i z lektorské a konzultační činnosti a
příležitostných pronájmů) byly opět vynikající. Bez jakéhokoliv příspěvku z veřejných
rozpočtů jsme dosáhli zisku před zdaněním ve výši 525 tisíc Kč. Tento zisk bude
použit zejména k úhradě ztráty z hlavní činnosti spolku a úplné úhradě kumulované
ztráty spolku z předcházejících let. O zbývající části bude rozhodovat členská schůze
spolku v roce 2018.
InBáze, z. s. jako veřejně prospěšný poplatník uplatnil v daňovém přiznání za rok
2016 daňovou slevu dle §20 zákona 7 zákona o dani z příjmu. Tuto slevu jsme
v souladu se zákonem během roku 2017 vyčerpali na úhradu nákladů z hlavní
činnosti spolku a to zejména nákladů na programy pro děti a mládež.

ROČNÍ UZÁVĚRKA
Celková účetní uzávěrka spolku vč. povinné „Přílohy k účetní uzávěrce“ je dostupná
ve sbírce listin ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU K 31. 12. 2017 (v celých tisících
Kč)
Stav k prvnímu
dni účetního
období

Stav k
poslednímu dni
účetního období

245

172

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

536

536

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem

- 291

- 364

6 429

19 848

II. Pohledávky celkem

2 133

15 162

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

4 283

4 663

13

23

6 674

20 020

Stav k prvnímu
dni účetního
období

Stav k
poslednímu dni
účetního období

326

870

I. Jmění celkem

402

576

II. Výsledek hospodaření celkem

- 76

294

6348

19 150

II. Dlouhodobé závazky celkem

104

132

III. Krátkodobé závazky celkem

566

1 524

IV. Jiná pasiva celkem

5678

17 494

6 674

20 020

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem

B. Krátkodobý majetek celkem

IV. Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem

B. Cizí zdroje celkem

Pasiva celkem

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU K 31. 12. 2017 (v celých
tisících Kč)

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

I. Spotřebované nákupy a nakupované
služby

3 265

2 721

5 986

III. Osobní náklady

11 426

2 233

13 659

IV. Daně a poplatky

0

2

2

V. Ostatní náklady

202

16

218

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a
použití rezerv a opravných položek

0

73

73

VIII. Daň z příjmů

0

25

25

14 893

5 070

19 963

B. VÝNOSY

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

I. Provozní dotace

14 182

0

14 182

II. Přijaté příspěvky

486

0

486

4

5 519

5 523

133

47

180

0

4

4

14 805

5 570

20 375

C. Výsledek hospodaření před
zdaněním

- 88

525

437

D. Výsledek hospodaření po zdanění

- 88

500

412

A. NÁKLADY

Náklady celkem

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
IV. Ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem

PODROBNĚJŠÍ ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ INBÁZE, Z. S. ZA ROK
2017
HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

Přehled příjmů

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Státní integrační program (SIP) – veřejná zakázka
(finanční prostředky poskytuje MV ČR)
Partnerství s Integračním centrem Praha, o.p.s. –
AMIF/10/03
(Azylový, migrační a integrační fond, finanční prostředky
administruje MV ČR)
Odborné sociální poradenství
(dotace a grant Magistrátu hl. města Prahy na registrovanou
sociální službu)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(dotace a grant Magistrátu hl. města Prahy a příspěvek MČ
Prahy 4 na registrovanou sociální službu)
Dary na činnost sociálně-právního oddělení
(firemní, individuální a nadační dary)

520 tisíc Kč

1.046 tisíc Kč

1.400 tisíc Kč

1.012 tisíc Kč
414 tisíc Kč

PŘÍJMY CELKEM

4.392 tisíc Kč

VÝDAJE CELKEM

4.387 tisíc Kč

Přehled příjmů

ODDĚLENÍ VZDĚLÁVACÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT
Mosty k porozumění
(projekt OP PPR: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000029,
finanční prostředky ESF ČR, administruje Magistrát hl. m.
Prahy)
Mosty ke školám
(projekt OP PPR: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000307,
finanční prostředky ESF ČR, administruje Magistrát hl. m.
Prahy)
Semináře pro pedagogické pracovníky
(grant Magistrátu hl. města Prahy v oblasti školství)
Interkulturní klub
(grant Magistrátu hl. města Prahy v oblasti školství)
InBáze dětem 2017
(státní dotace MŠMT ČR v rámci Programů státní podpory
práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2017)

3.062 tisíc Kč

352 tisíc Kč

56 tisíc Kč
200 tisíc Kč
100 tisíc Kč

Čeština v akci
(příspěvek Nadačního fondu AVAST)
InBáze společně se školami na „Čtyřce“
(dotace MČ Praha 4 na projekt)
Dary na dětské programy spolku
(individuální dary)

26 tisíc Kč
25 tisíc Kč
15 tisíc Kč

PŘÍJMY CELKEM

3.836 tisíc Kč

VÝDAJE CELKEM

3.836 tisíc Kč

Přehled příjmů

ODDĚLENÍ KOMUNITNÍCH AKTIVIT
Komunitní centrum InBáze 2020
(projekt OP PPR: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000240,
finanční prostředky ESF ČR, administruje Magistrát hl. m.
Prahy)
Dary na komunitní programy
(individuální dary)

3.334 tisíc Kč

26 tisíc Kč

PŘÍJMY CELKEM

3.360 tisíc Kč

VÝDAJE CELKEM

3.360 tisíc Kč

Přehled
příjmů

ODDĚLENÍ PRACOVNÍHO A KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ
NOVÝ ZAČÁTEK - Zlepšení postavení žen - migrantek na
trhu práce
(projekt OPZ: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003388, finanční
prostředky ESF ČR, administruje MPSV ČR)

2.232 tisíc Kč

PŘÍJMY CELKEM

2.232 tisíc Kč

VÝDAJE CELKEM

2.232 tisíc Kč

Přehled příjmů

ODDĚLENÍ ANGAŽOVANÉHO UMĚNÍ A PR
Kulturou k integraci
(státní dotace MV ČR v oblasti integrace cizinců 2017)
12. ročník interkulturního festivalu RefuFest
(státní dotace ze Státního fondu kultury)
12. ročník interkulturního festivalu RefuFest 2017
(grant Magistrátu hl. města Prahy v oblasti kultury)

519 tisíc Kč
75 tisíc Kč
80 tisíc Kč

RefuFest 2017 – interkulturní festival
(grant Magistrátu hl. města Prahy v oblasti Integrace cizinců)
Dary na interkulturní festival RefuFest
(UNHCR, Ambasáda USA, individuální dary)

130 tisíc Kč
103 tisíc Kč

PŘÍJMY CELKEM

907 tisíc Kč

VÝDAJE CELKEM

907 tisíc Kč

Přehled příjmů

PRŮŘEZOVÉ PROJEKTY SPOLKU
Studijní návštěva v Norsku
(Fond bilaterální spolupráce na programové úrovni,
administruje MF ČR)
Dobrovolníci v InBázi
(státní dotace MV ČR pro oblast dobrovolnické služby)
InBáze migrantům 2017
(grant Magistrátu hl. města Prahy v oblasti Integrace cizinců)
Dary na průřezové projekty spolku

385 tisíc Kč
54 tisíc Kč
25 tisíc Kč
13 tisíc Kč

PŘÍJMY CELKEM

477 tisíc Kč

VÝDAJE CELKEM

477 tisíc Kč

OSTATNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE
PŘÍJMY CELKEM
(individuální dary, členské příspěvky, přeplatky
energií, úroky na bankovních účtech, kurzové
zisky atp.)
VÝDAJE CELKEM
(náklady režijní povahy neuhraditelné z režií
projektů – mzdy, pojištění, nedoplatky energií,
pokuty, penále a poplatky z prodlení atp.)

121 tisíc Kč

209 tisíc Kč

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST SPOLKU
Sociální podnikání Ethnocatering, příležitostné pronájmy, lektorská a konzultační
činnost
PŘÍJMY CELKEM

5.050 tisíc Kč

VÝDAJE CELKEM

4.555 tisíc Kč

STAV VEŘEJNÉ SBÍRKY SPOLKU K 31. PROSINCI 2017
Veřejná sbírka spolku (rozhodnutí č.j. S-MHMP/584065/2014 a 589320/2014 ze dne
23.května 2014), transparentní účet 633756/5500, je určena na:
 podporu žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů a osob s udělenou
doplňkovou ochranou a cizinců se všemi ostatními typy pobytu
 na podporu konkrétních klientů InBáze, kteří se nacházejí v tíživé
životní situaci, a se kterými dlouhodobě pracujeme v Komunitním
centru InBáze
 pomoc klientům v existenční nouzi (příspěvek na jídlo, bydlení, ošacení,
dopravu)
 v případě nedostatku finančních prostředků jako příspěvek na léčebné
výdaje, případně i výdaje spojené s uložením ostatků klientů
 na podporu osobního rozvoje dětí migrantů (mimoškolní zájmová
činnost, nákup školních pomůcek) a na podporu zvyšování kvalifikace a
pracovního uplatnění.
Veřejná sbírka Česko
sbírka na podporu migrantů
nacházejících se v obtížné sociální
situaci

Transparentní účet
633756/5500

81 tisíc Kč

STAV FONDŮ SPOLKU K 31. PROSINCI 2017
V roce 2017 měla InBáze, z.s. 3 fondy: Provozní fond, Fond RefuFest a Fond na
dětské programy InBáze. Byly naplňovány z darů a obdobných plnění, které byly
účelově směřovány do dané oblasti. Veškeré finanční prostředky, které byly získány
do Provozního fondu spolku, byly použity na provozní náklady, které nebylo možno
uhradit z poskytnutých grantů a dotací a na konci roku tak byl jeho stav nulový. Ve
zbylých dvou fondech byla čerpána jen část ze získaných prostředků. V tabulce je
uveden stav těchto dvou fondů k 31. 12. 2017.

Fond RefuFest

180 tisíc Kč

Fond na dětské programy InBáze

208 tisíc Kč

LIDÉ V INBÁZI 2017
ŘEDITEL
Alexandr Zpěvák

DOZORČÍ RADA
Anna Darashenka
Tomáš Verčimák
Martin Strakoš

PROVOZNĚ-EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
Alexandr Zpěvák, vedoucí ekonomického oddělení
Alena Searlová, ekonomka projektů
Bayrta Tsebeková, ekonomka projektů
Oxana Kraynová, recepce
Irina Yurkevich, recepce
Lenka Seidlová, účetní
Pavel Jindra, IT

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Jan Matěj Bejček, vedoucí sociálně-právního oddělení, sociální pracovník
Šárka Vohlídalová, zástupkyně vedoucího oddělení, sociální pracovnice
Eliška Adamcová, sociální pracovnice
Tereza Pisárová, sociální pracovnice
Václav Klepš, právník
Filip Dus, právník
Anna Smutná, právnička
Jekatěrina Mézlová, psycholožka pro rodiny s dětmi
Anna Medvedeva, psycholožka
Ekaterina Shlygina, kontaktní pracovnice

Irina Yurkevich, kontaktní pracovnice
Věra Roubalová Kostlánová, vedoucí TEP, terapeutka

Terapeuti: Jan Burian, Mukhiba Yakubova, Viktor Panischenko, Hanna
Váchová, Jakub Kuchař, Kateřina Duchoňová, Kateřina Pěkná, Lukáš
Radostný, Magdaléna Kolínská Singerová, Sandra Gembčíková, Jan Kotovský,
Petr Novák, Anna Medvedeva

ODDĚLENÍ
AKTIVIT

VZDĚLÁVACÍCH

PROGRAMŮ

A

MIMOŠKOLNÍCH

Petra Holubářová, vedoucí oddělení a projektu, koordinace vzdělávacích programů
Kristýna Šejnohová, koordinátorka práce s mladšími dětmi, lektorka Interkulturního
klubu
Vendula Poláková, koordinátorka a lektorka Interkulturního klubu a mentoringu
Zuzana Kolebabová, koordinátorka a lektorka ClubInu
Helena Masníková, lektorka ClubInu
Jakub Dluhosch, koordinátor a lektor ClubInu, koordinátor a lektor Interkulturního
klubu
Magdalena Koubová,
interkulturního klubu

metodička

a

lektorka

Bedýnek

příběhů,

Hana Mlynářová, metodička a lektorka Bedýnek příběhů
Kateřina Douděrová, koordinátorka a lektorka Ateliéru
Blanka Charvátová, lektorka a metodička doučování a Bedýnek příběhů
Jana Magdalena Vlastníková, koordinátorka doučování a dobrovolníků
Chima Youssefová, koordinátorka a lektorka kurzů vaření pro děti
Bára Hanzalová, koordinátorka kurzů pro pedagogy
Jana Remenárová, koordinátorka kurzů pro pedagogy
Vika Golovinová, administrativní pracovnice

ODDĚLENÍ PRACOVNÍHO A KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ
Markéta Novotná, vedoucí oddělení a projektu
Irina Yurkevich, administrativní asistentka, koordinace Potravinové banky
Marina Pojmanová, pracovní a kariérní poradkyně

lektorka

Alice Mullerová, pracovní a kariérní poradkyně
Andrea Csirke, pracovní a kariérní poradkyně
Filip Dus, právník

ODDĚLENÍ KOMUNITNÍCH AKTIVIT
Eva Obrátilová, vedoucí oddělení a projektu
Martina Hrdličková, koordinátorka volnočasových aktivit centra
Monica Marquez, koordinátorka Interkulturních pracovníků
Ekaterina Shlygina, interkulturní asistentka a pracovnice – ruština
Mayada Elhissy, interkulturní pracovnice – arabština
Isabel Torres, interkulturní pracovnice – španělština a italština
Marie Phamová, interkulturní pracovice – vietnamština
Jana Hradílková, koordinátorka sociálně angažovaného umění
Irina Sleptsová, divadlo pro děti
Václav Klepš, právník
Eliška Adamcová, sociální pracovnice
Vika Golovinová, administrativní asistentka
Natálie Kruhkovská, vedoucí skupiny Kruhy pro rodiče s dětmi
Anna Medvedeva, vedoucí skupiny Kruhy pro ženy

ODDĚLENÍ ANGAŽOVANÉHO UMĚNÍ A PUBLIC RELATIONS
Petra Fronková, public relations
Helena Masníková, public relations a produkce RefuFest

ETHNOCATERING
Jakub Trnobranský, vedoucí Ethnocateringu
Alena Searleová, ekonomka
Nermin Čavrk, event manažer
Naděžda Vaňková, event. manažerka
Petra Fronková, public relations
Tým kuchařek v čele s Nanali Kukavou

SPOLUPRACUJEME

PODPOŘILI NÁS

A ZA PODPORU VELMI DĚKUJEME!

PODĚKOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍM DÁRCŮM
Děkujeme všem, kteří v průběhu roku 2017 přispěli do veřejné sbírky na
podporu konkrétních klientů v nouzi.
Veřejná sbírka na pomoc migrantům v ČR je určena na:


podporu žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů a osob s udělenou doplňkovou
ochranou a cizinců se všemi ostatními typy pobytu



podporu konkrétních klientů InBáze, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci, a se
kterými dlouhodobě pracujeme v Komunitním centru InBáze



pomoc klientům v existenční nouzi (příspěvek na jídlo, bydlení, ošacení, dopravu)



v případě nedostatku finančních prostředků přispět na léčebné výdaje, výdaje
spojené s uložením ostatků těchto klientů



podporu osobního rozvoje dětí migrantů (mimoškolní zájmová činnost, nákup
školních pomůcek) a na podporu zvyšování kvalifikace a pracovního uplatnění.
Účet 633756 / 5500 je transparentní.

Děkujeme velmi individuálními dárci Martinu Poliakovi, který InBázi podporuje
finančně pravidelně každý měsíc. Velmi si podpory vážíme!

AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE

InBáze, z. s.
Sídlo: Legerova 50, 120 00 Praha 2
Pobočka: Krumlovská 4, 140 00 Praha 4
Pobočka: Janovského 9, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 739 037 353

IČO 26548216
DIČ CZ26548216

WEB

FC

www.inbaze.cz / www.refufest.com / www.ethnocatering.cz

InBáze / InBáze Interkulturní / InBáze Kariérní /
RefuFest / Ethnocatering

