Zasíťované organizace podporující cizince v Pardubickém kraji
Organizace

Kontaktní osoba

Kontakt
icpardubice@suz.cz,
+420 607 860 847
http://www.integracnicentra.cz

Centrum na podporu integrace
cizinců pro Pardubický kraj
Mgr. Bc. Lenka Janošková,
(Správa uprchlických zařízení vedoucí Centra
MV)

Česká škola FARO
(Klub Čechů a Slováků
v Portugalsku)

Mgr. Radoslava Žaludová

Radoslava.Zaludova@seznam.cz
773 642 180
http://www.kcsp.pt
marketa.linkova@pardubickykraj.cz

Krajský úřad Pardubického kraje Markéta Linková

META, o. p. s. Společnost pro
příležitost mladých migrantů,
Mgr. Kristýna Titěrová
Ječná 17, 120 00 Praha 2,
IČ: 26982633

Most pro o.p.s.,
17. listopadu 216,
530 02 Pardubice

Pontopolis o. s.

Kristýna Titěrová
titerova@meta-ops.cz
tel.: 773 609 395
www.inkluzivniskola.cz

108/2006 Sb.
325/1999 Sb.
326/1999 Sb.
186/2013 Sb.
101/2000 Sb.
aj.

Předškolní, základní, střední,
terciární, celoživotní

Podpůrná skupina první třída
ČJ
561/2004 Sb.(Školský
zákon)

Předškolní, základní, střední,
vyšší odborné vzdělání

Služby pro pedagogy:
Vzdělávací aktivity
Poradenství a metodická
podpora
Metodické a výukové materiály
Portál Inkluzivní škola
Asistence na školách
Tvorba koncepce v oblasti
vzdělávání

Předškolní, základní a střední
vzdělávání

helena.grundmanova@mostlp.eu
tel. 774412174
www.mostlp.eu

Výuka ČJ, doučování dětí,
asistence ve školách,
volnočasové aktivity,
metodická podpora
pedagogů, kurzy ČJ,
odborné sociální
poradenství, semináře a
další vzdělávací aktivity,
multikulturní činnost

Předškolní, základní, střední,
terciární a celoživotní
vzdělávání

pontopolis@gmail.com
tel. 731 462 824
www.pontopolis.cz

Multikulturní aktivity, výuka ČJ

Základní vzdělávání

Inkluzivní škola – portál zaměřený na
začleňování žáků cizinců do českého
vzdělávacího systému

Mgr. Helena Grundmanová

Mgr. Petra Jílková

Konkrétní činnost/služby Vazba na právní normy Dotčený stupeň vzdělání
- registrovaný poskytovatel
sociálních služeb (odborné
sociální poradenství, terénní
programy),
- právní poradenství,
- kurzy českého jazyka pro
cizince,
- kurzy sociokulturní orientace,
- přednášková a osvětová
činnost,
- kulturní, společenské a
sportovní akce
Výuka dětí od dvou do osmi let
4 hodiny týdně českého jazyka
a reálií
administrativní činnost
(např. rozvojové programy
z MŠMT)
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rusky.domov@seznam.cz
+420 723 954 878

Ruský domov, spolek

Spanish Club Pardubice, spolek

Univerzita Pardubice
Counselingforforeignstudents
Studentská 95
532 10 Pardubice 2
Základní škola Pardubice
nábřeží Závodu míru 1951
530 02 Pardubice

Irina Soukalová, CSc.

Maria Angelica De La Hoz
Macias

PhDr. Mgr. Ilona Ďatko,
Ph.D.

Mgr. Bc. Jarmila Staňková

Základní škola a mateřská škola
Klas s.r.o., Školní náměstí 37,
Mgr. Klára Svobodová
533 51 Pardubice - Rosice nad
Labem

Spolek Ruský domov formou
pravidelných setkávání již od
roku 2012 Činnost Ruského
domova především aktivizuje
rusky hovořící cizince a Čechy
žijících v Pardubicích k využití
vlastního potenciálu,
zkušeností a vzdělání k
obohacení kulturního života ve
městě a vlastní seberealizaci.
- pravidelná setkávání 1x
měsíčně, úspěšně realizované
kulturní projekty z dotací
Magistrátu města Pardubice.
ritmolatinocz@gmail.com
Podpora integrace a vzájemné
+420 608 777 196
spolupráce španělsky mluvící
menšiny a českých obyvatel,
vzájemné komunikace ve
španělštině i češtině, udržování
kulturně-historických tradic
španělsky mluvících zemí,
podpora aktivního trávení
volného času a seberealizace
migrantů, vytvářet prostor pro
interkulturní dialog a rozvíjet
toleranci.
Realizují komponované
programy pro širokou
veřejnost, kulturní, společenské
a osvětové aktivity, workshopy,
prezentace, výstavy,
přednáškovou činnost, diskuse.
ilona.datko@upce.cz
Individuální psychologické
http://www.upce.cz/studium/handicap/poradna- poradenství v oblastech
apupa/erasmus.html
rodinného, vztahového,
tel. 466 036 623
krizového poradenství
v anglickém jazyce pro
studenty z cizích zemí.
Poskytování základního
Zákon č. 561/2004 Sb., o
vzdělávání od 1. -9. ročníku
předškolním, základním,
jarmila.stankova@zszavodumiru.cz
včetně žáků cizinců
středním, vyšším odborném
VÝUKOVÝ KURZ ČESKÉHO a jiném vzdělávání (školský
466 798 574
JAZYKA PRO DĚTI-CIZINCE zákon)
http://www.zszavodumiru.cz/
reditel@skolaklas.cz
774 305 555
http://www.skolaklas.cz

Péče o dítě do tří let věku v
denním režimu, Vzdělávání
v základní škole

Základní, střední, terciární,
celoživotní

Střední, terciární, celoživotní

Základní vzdělávání

Zákon č. 561/2004 Sb., o
Předškolní a základní
předškolním, základním,
vzdělávání
středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský
zákon)
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Další zájemci o zapojení do sítě podporovatelů se mohou hlásit na adrese effenberkova@nidv.cz
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