Прага 11
ЯК ЗАЛУЧИТИСЬ ДО ГРОМАДСЬКОГО
ЖИТТЯ У СВОЄМУ РАЙОНІ?

Передмова
Маленький довідник, який ви зараз читаєте, розповість вам
про можливості залучення до громадського життя в Празі 11.
Якщо ви бажаєте бути частиною суспільства, в якому живете,
вас цікавить, що відбувається у вашому оточенні, хочете
познайомитись з новими людьми або допомагати тим, хто
цього потребує, читайте далі!
В посібнику ви знайдете конкретні приклади та короткий
опис того, що саме означає залучення до громадського
суспільства та хто в Празі 11 уже активно допомагає його
будувати. Крім цього, ми розповімо вам про ваші права та
можливості, причини, чому варто залучатись до життя
вашого району та з чого почати свій шлях.

Сподіваємося, що цей довідник стане вам у пригоді на шляху
до активного залучення до життя у вашому місті. В ньому ви
не знайдете список усіх існуючих можливостей, але ті, які ми
вказуємо, можуть надихнути вас до подальших пошуків. В
момент, коли ви почнете активно залучатись до подій
навколо вас, ви відразу знайдете інші можливості та
ініціативи різних офіційних та неофіційних організацій та
здружень. Місто – це живий організм, який постійно
змінюється. І ви теж можете стати причиною цих змін.
Ми дякуємо всім організаціям, неформальним групам та всім
активним людям, які допомогли нам створити цей довідник.

Зміст
ГРОМАДСЬКА
АКТИВНІСТЬ –
ЩО ЦЕ?
ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
ЯК ДЛЯ МЕНЕ,
ТАК І ДЛЯ ІНШИХ?
Я - ІНОЗЕМЕЦЬ/ІНОЗЕМКА.
ЧИ ВАРТО МЕНІ ЗАЛУЧАТИСЬ ДО
ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА?
МЕНЕ ЦЕ ЦІКАВИТЬ.
З ЧОГО МЕНІ ПОЧАТИ?

ІНШІ ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЙ,
ІНІЦІАТИВ ТА ПРОЄКТІВ В ПРАЗІ 11

Громадська активність – що це?

Усі люди без винятку впливають на місце, в якому живуть. Ваше рішення жити в
обраному вами районі, їздити на роботу машиною або ходити пішки, розділяти або не
розділяти сміття – вплине на ваше оточення. Громадська ангажованість
насамперед означає, що ви вирішили свідомо та активно впливати на
суспільство та місце, в якому ви живете.

З великою вірогідністю ми можемо сказати, що багато з вас уже активні у
громадському житті, хоча самі так не вважаєте. Навіть прибирання в парку,
маленька допомога іншим та невеликі пожертвування – це прояв громадської
активності.
Тема залучення до громадського життя має велику кількість проявів та форм.
(Можливо ви також зустрічались з такими поняттями, як громадянська та політична
ангажованість, активізм.) Далі ми опишемо вам ці поняття детальніше.

Якщо ви бажаєте долучитись до громадського
життя, ви можете це зробити, наприклад, у так
званих некомерційних організаціях, таких як
асоціації, фонди, тощо. Ці організації часто
працюють з волонтерами та приймають нових
членів. Вони покривають велику кількість тем, і
кожен може вибрати те, що його цікавить
(наприклад: соціальна допомога та охорона
здоров’я, розвиток громад, освіта, гуманітарна
допомога,
спорт,
охорона
навколишнього
середовища тощо).
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ПРИКЛАД 1.
HESTIA - CENTRUM PRO DOBROVOLNICTVÍ, Z.Ú.
“Ми віримо у суспільство, в якому активне залучення до громадського життя, бажання
здійснювати кроки, які приведуть до позитивних змін, є частиною життя кожного з нас.
В організації HESTIA ми підтримуємо та розвиваємо волонтерство у всіх його проявах.
Ми живемо волонтерством. Ми надихаємо та допомагаємо індивідам, групам та
організаціям внести різні форми волонтерства до своєї агенди на постійній основі. Ми
вносимо до волонтерства з однієї сторони усвідомленість, а з другої –
низькопороговість. Це одначає, що кожен, хто має бажання розлучитись, може це
зробити в залежності від своїх потреб, пріоритетів та можливостей.

МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Ви можете долучитися до наших проєктів як волонтер. Наприклад, до таких як
допомога дітям із соціально неблагополучних сімей в проєктах Pět P або Kompas. Також
у вас є можливість долучитися до волонтерських ініціатив в межах діяльності різних
некомерційних організацій, в яких ви можете виконувати як мануальну, так і
спеціалізовану роботу.”
КОНТАКТ
info@hest.cz, www.hest.cz
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Іншим видом залучення
до громадського життя
може бути
відвідування та
організація різних
громадських подій, які
допомагають розвивати
хороші сусідські
відносини.

ПРИКЛАД 2.
SOUSEDSKÁ KLUBOVNA JIŽNÍ MĚSTO, Z.S.
“Клуб сусідів Південне Місто – це громадський простір, де сім’ї та індивіди мають змогу

проводити разом свій вільний час. Разом ми граємо ігри, розкриваємо свій творчий
потенціал, працюємо та святкуємо. Наша ціль – розвивати сусідські відносини, дякуючи
яким ви зможете відчувати себе як вдома у своєму місті.”
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Ви також можете розвивати відносини з вашими сусідами, якщо станете членом
нашого клубу, адже тоді ви отримаєте доступ до просторів клубу і зможете відчувати
себе там як вдома, залучаючись до різних подій. Наприклад – до групи з маленькими
дітьми, творчої вечірньої майстерні або свопів (обмін одягом та іншими речами),
фільмових вечорів, настольних ігор тощо. Також ви можете активно залучитися до
організації подій про громадськість в нашому клубі та поза його межами. Якщо ви не
говорите чеською на достатньому рівні, було б не погано, щоб ви говорили
англійською, щоб ми змогли розуміти один одного.”
КОНТАКТ
sousedskaklubovnajm@gmail.com, Anička Černá тел.: +420 773 750 244

ПРИКЛАД 3.

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO O.P.S.

“Культурне південне місто репрезентує діяльність Культурного центру Заграда,
Ходовської фортеці та Місцевої громадської бібліотеки на Ходові, які проводять
культурні, освітні та дозвільні заходи. Таким способом організація допомагає
розвивати та поширювати інформацію про доступні послуги в сфері культури для
мешканців Праги 11. Загалом Культурне Південне місто старається культивувати
місцеве оточення та підтримувати громадське життя району.”
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Ми надаємо простір для реалізації свого творчого потенціалу для митців-іноземців
(музикантів, художників), можливості для організованої діяльності та занять з
вивчення іноземних мов. Митці можуть залучитися до нашої програми. Також ви
можете допомагати організовувати громадські події (взяти участь, допомагати
організовувати, або реалізувати свою власну ідею)“
КОНТАКТ
Kulturní Jižní Město o.p.s./KC Zahrada
Malenická 1784, 148 00 Прага 11, www.kczahrada.cz, www.chodovskatvrz.cz
ivana.jirovska@kczahrada.cz, тел.: +420 271 910 246
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Ви можете залучитись до
громадського життя за
допомогою державних
установ, таких як
бібліотеки, палаци дітей та
молоді, лікарні та будинки
людей похилого віку тощо.

ПРИКЛАД 4.
NOVÁ ŠKOLA, O. P. S. У СПІВПРАЦІ З ПРАЗЬКОЮ МІСЬКОЮ БІБЛІОТЕКОЮ (MKP)
ФІЛІАЛ ОПАТОВ. СПІВПРАЦЯ НА НАДАННІ НИЗЬКОПОРОГОВОЇ ДОПОМОГИ З
ПІДГОТОВКОЮ ДО ШКОЛИ В МІСЦЕВІЙ БІБЛІОТЕЦІ
“Основою програми є регулярна волонтерська “швидка допомога” з підготовкою

шкільних завдань для дітей місцевих початкових шкіл та перших класів середніх шкіл
(10 та 11 клас) у низькопороговій формі в відкритих приміщеннях місцевої бібліотеки (це
означає, що на заняття не потрібно реєструватись та ходити регулярно). Ці
заняття можуть відвідувати всі діти з місцевих початкових шкіл. Особливу увагу ми
приділяємо учням-іноземцям і дітям, для яких чеська мова не є рідною мовою. З
волонтерами діти можуть обговорювати будь-які питання, наприклад домашні
завдання, попросити пояснити матеріал та закріпити його за допомогою вправ або
просто порадитись з підготовкою до поступлення в старшу школу. Після занять діти
можуть залишитись на дозвільну програму з інтеграційними елементами.”
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Ви можете стати волонтером та допомагати учням зі шкільними завданнями.
Ви також можете проводити заняття у співпраці з іншим вчителем.”
KONTAKT
Michal Kryl, michal.kryl@novaskolaops.cz, Nová škola, o. p. s.,
www.novaskolaops.cz/svk Празька міська бібліотека, філіал Опатов –
Opatovská 1754/14, Praha 11 www.mlp.cz/cz/pobocky/opatov/#o-pobocce

ПРИКЛАД 5.
БУДИНОК ДЛЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ
ДОПОМОГА ОСОБАМ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ЇХ СІМ’ЯМ

“Ми надаємо можливість короткострокового та довгострокового проживання в
установі для тих, хто уже не в змозі залишатися у своєму природньому середовищі.
Клієнти можуть скористатися послугами соціальних консультацій для сімей та всіх,
хто зацікавився нашою організацією.”
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Волонтерство. Наприклад - допомога неходячому клієнтові на візочку або тим, кому
потрібна допомога під час ходьби. Розмови за горнятком кави або читання. ”
KONTAKT
Jihoměstská sociální a.s, https://jmsoc.cz
Mgr. Michaela Konvičná, тел. +420 603 205 399, michaela.konvicna@jmsoc.cz
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До можливостей залучення до
громадського життя також
належить співпраця з
Муніципалітетом Праги 11 та
мешканцями району.

Мешканці Праги 11 можуть залучатися до
планування міста/району під час днів відкритих
дверей, за допомогою різних анкет,
громадських зборів, велосипедних подорожей,
круглих столів, онлайн платформ та робочих
груп, зустрічей сусідів тощо. Залучення до
діяльності державних організацій може
доповнювати агенду цих установ та створювати
нові цікаві ініціативи. Бажано, щоб між
державними установами та мешканцями
існував місточок, який би їх поєднував, а обидві
сторони прислуховувались один до одного.

ПРИКЛАД 6.
ZDRAVÁ PRAHA 11 (НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА ЗДОРОВИХ МІСТ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)
“В рамках цієї програми ми підтримуємо активну участь мешканців Праги 11 та разом
визначаємо пріоритетні напрямки вирішення місцевих проблем. Ми допомагаємо тим,
кому це необхідно та збираємо ідеї та думки на різні теми, намагаємось розвивати
співпрацю з іншими організаціями,ю підтримувати розвиток громадського життя та
впроваджуємо проєкти, які вже досягли успіху в інших чеських містах або у світі.”
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Участь у громадських зустрічах з метою планування, надіслати нам відгук (онлайн або
заповшивши анкету), участь у громадському форумі Праги 11 (проводиться раз на рік за
нормального режиму), участь у змаганнях про різні вікові групи (день здоровя, день
Землі тощо)”
КОНТАКТ
Ing. arch. Kristýna Jirsová, координотор проєкту Zdravá Praha 11, jirsovak@praha11.cz

ПРИКЛАД 7.
SPOLU ZA LEPŠÍ 11 - ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ ПРАГИ 11
“Залучення мешканців з метою покращення середовища, в якому вони проживають.
Мешканці презентують свої ідеї, як покращити життя у своєму районі. Потім
проходить голосування і уряд міської частини Прага 11 реалізовує найпопулярніший
проєкт.”

“Мешканці Праги 11 можуть подати ідею проєкту. Знання чеської мови у цьому випадку
є ключовим для підготовки заявки (у випадку, якщо вам потрібна допомога, ви можете
звернутися до координатора)”
КОНТАКТ
Alžběta Plocová, тел.: +420 775 737 337, www.participativni-rozpocet.cz/praha11
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Іншим надзвичайно
важливим місцем для
знайомств з новими людьми
та громадської активності є
школи.
Існує багато шкіл, які активно співпрацюють з
батьками, підтримують волонтерство та вчать
своїх учнів мати активну громадську позицію.
Вони допомагають вирішувати місцеві соціальні
проблеми та є відкритими до нових можливостей
позашкільної освіти. Школи надають можливості
для залучення насамперед для батьків дітей, які
там навчаються.

ПРИКЛАД 8.
ПОЧАТКОВА ШКОЛА, ПРАГА 4, МЕНДЕЛОВА 550
“Ми називаємо себе школою успішного життя. Наша ціль – знайти спільну мову з
кожною дитиною. Ми підтримуємо рівність можливостей у освіті, а успіх кожної
дитини для нас – велика радість. Насамперед ми надаємо учням такі знання, які вони
зможуть використовувати в майбутньому. Ми тісно співпрацюємо з батьками дітей.
Ми звертаємось до них за порадою та допомогою.”
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Участь на освітніх та громадських зустрічах та шкільних подіях, таких як масляниця
або виставки. Ви також можете залучитися до батьківського комітету, який
допомагає реалізовувати різні ініціативи.”
КОНТАКТ

Початкова школа, Прага 4, Mendelova 550, skola@zsmendelova.cz

ПРИКЛАД 9.
ПОЧАТКОВА ШКОЛА, ПРАГА 4, МІКУЛОВА 1594
“Школа життя. Виховує, надихає та розуміє.”
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Батьки можуть залучитися до шкільних подій, батьківських зборів, різних позакласних
зустрічей, активно співпрацювати в рамках батьківського комітету та друзів школи,
шкільного комітету або допомагати організовувати різні шкільні події. Ви можете
залучитися до підготовки подій, брати участь у прийнятті рішень классу та
шкільного життя загалом або допомагати вирішувати проблеми.”
КОНТАКТ
Початкова школа, Прага 4, Mikulova 1594, lipertova@zsmikulova.cz
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ПРИКЛАД 10.
ПОЧАТКОВА ШКОЛА ПРАГА 4, ДОНОВАЛЬСЬКА 1684

“Ми викладаємо згідно з правилами шкільної освітньої програми Мости до знань.
Школа є загальноосвітньою з акцентом на вивчення іноземних мов, інформатики
та фізичної культури.“
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Ви можете вести позакласні гуртки, лекції або провести екскурсію для дітей
у місці вашої роботи і представити їм свою професію.”
КОНТАКТ
www.donovalskazs.cz/kontakt, marekt@donovalskazs.cz

Ви також можете стати активним членом
суспільства, ставши частиною неофіційних груп.
Необов’язково залучатися до діяльності державних
установ або некомерційних організацій. Ви можете
діяти самі, або разом з друзями або сусідами.

Чому залучення до громадського
життя може бути важливим для
мене та інших?
На прийняття рішення залучитись до громадського або політичного життя впливають
наші очікування, мотивація, потреби, інтереси та бажання. Більшість людей
вирішують стати активними громадянами з декількох причин і важко визначити, яка з
них є основною.
Якщо подивитись на залучення до громадського життя з практичної точки
зору, то можна відразу побачити, що таким способом ви зможете:

●

●
●

Навчитися новому, отримати нові навички та вміння. Якщо ви
іноземець/іноземка, то це може стати для вас можливістю покращити рівень
чеської мови.
Відкрити для себе щось нове, відчути, що ваша діяльність допомагає іншим.
Познайомитись з іншими активними людьми з такими ж цінностями, як і у
вас та підтримувати один одного.

Однак, варто подивитись на залучення до громадського життя не лише з
індивідувальної точки зору, але також з точки зору цілого суспільства або місцевої
спільноти. Як це може вплинути на суспільство загалом?

Я хочу залучитись до громадського життя, тому що мені не байдуже, що
відбувається у місці, розвиток мого суспільства та я розумію, що цей розвиток
частково залежить від мене.
Залучення до громадського життя вносить до громадського діалогу різні погляди та
піклується про те, щоб кожен голос залишився почутим. Для іноземців це ще
важливіше, ніж для чехів, адже багато іноземців, які проживають в Празі не мають
права голосу, тому не можуть вплинути на політичне життя під час голосувань.
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Можливо, ви
сумніваєтеся в тому, чи
взагалі вас стосується ця
тема?
Ви приїхали жити в Прагу з
іншої країни, почуваєтеся тут
як вдома, але не впевнені, чи
маєте право залучатися до
громадського життя?

Можливо ця тема
стосується лише чехів?

Я - іноземець/іноземка.
Чи варто мені теж залучатися
до громадського життя?

Люди, які наразі живуть в Празі, але приїхали сюди з інших країн, також мають право
залучатися до громадського життя. Можуть виражати свою думку щодо розвитку подій
у своєму місті, допомагати іншим у ролі волонтера, організувати свої власні
здруження, проводити власні події для всіх бажаючих, активно цікавитись тим що
відбувається навкого них та відчувати себе частиною спільноти. Більшість існуючих
можливостей є відкритими також для іноземців.
Однак, деякі важливі політичні права залишаються обмеженими для іноземців,
особливо для тих, хто приїхав у Чехію з країн, які не входять у Європейський Союз. Ці
люди не мають права голосувати на виборах, брати участь у референдумі або
залучитись до політичних партій.

Громадяни Європейського Союзу з дозволом на постійне перебування на території
Чехії або з дозволом на тимчасове перебування (у випадку, якщо вони зареєтрувались
на місцевому уряді у списку голосувальників) мають право голосувати на місцевому
рівні та до Європейського парламенту. Громадяни Європейського союзу з дозволом
на довгострокове перебування можуть брати участь у референдумі та залучитись до
політичних партій, якщо їхні установи це дозволяють.
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Я хочу
залучитися,
з чого мені
почати?
Можливо спочатку вам буде здаватись, що стати активним членом спільноти або
району, в якому ви живете, занадто важко, особливо якщо у вас немає знайомих та
потрібного досвіду. Однак, не все так страшно, як здається на перший погляд. Знання
та досвід ви зможете здобути а з новими людьми познайомитись поступово. Якщо ви
ще не впевнені у своїх знаннях чеської мови – не засмучуйтесь. Завжди знайдуться
люди, які з радістю будуть говорити з вами на іноземній мові. А з часом ви навчитесь
говорити чеською. Якщо ви уже вирішили, що готові залучитись, ось декілька порад,
з чого почати.
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Поради для тих,
хто готовий почати

1. Я ЗУПИНЮСЬ НА ХВИЛИНКУ ТА ПОДУМАЮ, ЩО САМЕ МЕНЕ ЦІКАВИТЬ.

Відповім на наступні питання:
Що саме мене цікавить?
Чим я можу допомогти? Що у мене добре виходить?
Що я хочу навчитись?
Чим я займався/займалася в минулому і отримувала від цього задоволення?
Які питання мене турбують?

Я оберу тему, яка знайде відгук у моєму серці. Їх може бути декілька.
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2. ТЕПЕР Я ДІЗНАЮСЬ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В ТІЙ ОБЛАСТІ, ЯКА МЕНЕ ЦІКАВИТЬ ТА ХТО
ЗАДІЯНИЙ У ЦІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
Наприклад – якщо мене цікавить, що відбувається у моєму районі, я можу почати
дізнаватися, що там відбувається. Я відправлюсь на довгу прогулянку та буду розглядати
своє місто.
Що тут можна знайти?
Чи є тут бібліотека, культурний центр, громадський сад?
Хто мої сусіди?
Які почуття викликає у мене моє місто?

Чи хотілося б мені тут щось змінити?
Які послуги надає місцевий уряд? Де він знаходиться?
Чи дізнаюсь я щось нове з флаєрів та плакатів розміщених в громадському просторі?
Ви можете почати навіть з того, що почнете читати інформаційну брожуру, яку видає ваша
міська частина. Іншим важливим ресурсом є, безумовно, інтернет. Також існує безліч
багатомовних клубів та груп в соціальних мережах, де ви можете запитати щось, що вас
цікавить і отримаєте відповідь, або просто слідкувати за діяльністю різних організацій.
Крім цього, ви можете скористуватися послугами інтеркультурного працівника, який зможе
зорієнтувати вас в питаннях громадського активізму. Список інтеркультурних працівників
можете знайти тут:
https://metropolevsech.eu/cs/seznam-interkulturnich-pracovniku/.
3. Я ЗНАЙДУ СВІЙ ВЛАСНИЙ СПОСІБ, ЯК БУТИ АКТИВНИМ ГРОМАДЯНОМ ТА ПОЧНУ ДІЯТИ
Можливостей є безліч. Як ми уже писали раніше, ви можете залучитись до політичного життя
свого району, діяльності некормерційних організацій, місцевих подій та сусідських зустрічей.
Ви можете діяти самостійно або залучитись підтримкою друзів та однодумців та старатися
змінити місто на краще.

Для того, щоб вам було легше зорієнтуватися ми створили для вас цей список організацій та
установ, до яких ви можете звернутися. Безумовно, ви також можете контактувати активних
людей, які уже проявили себе в питаннях громадської активності. Не бійтеся звернутись до
інших за допомогою, адже вас з ними поєднують однакові цінності та страхи. Спробуйте, це
варте того.
Суспільство, в якому ми живемо відзеркалює те, як ми до нього відносимось. Чим більше ми
цікавимось тим, що відбувається навколо нас та ділимось тим, що для нас важливо, тим
більша вірогідність, що ми будемо почувати себе тут як вдома.
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Інші приклади організацій,
ініціатив та проєктів в Празі 11
RODIČE PRO JIŽŇÁK - БАТЬКИ З ПІВДЕННОГО МІСТА – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ,
СТВОРЕНА З ЦІЛЛЮ ПІДТРИМУВАТИ ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ В ПІВДЕННОМУ МІСТІ.
“Ціллю організації Батьки з Південного міста є будувати хороші сусідські відносини у
Південному місті та як результат покращити умови життя в Празі 11. Наша мета –
створювати комфортне місце для життя не лише для наших дітей, але і їх батьків та
дідусів і бабусь.”
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Участь в подіях для дітей. Організація різних ігрових вечорів, творчих гуртків та
прибирання свого району, малювання ігор для дітей на асфальті, культивація зелені в
районі, громадський сад тощо.”
KONTAKT
info@rodiceprojiznak.cz,тел.: +420 725 946 461, www.rodiceprojiznak.cz

EDA CZ, Z.Ú. ДОПОМАГАЄ ДІТЯМ З ВАДАМИ ЗОРУ ТА КОМБІНОВАНИМИ
ВАДАМИ ТА ЇХ СІМ’ЯМ
Наші послуги:
ДОПОМОГА ДЛЯ ДІТЕЙ ДО 7 РОКІВ - соціальна служба, орієнтована на професійну
підтримку, допомогу сім’ям з дитиною з вадами зору або комбінованими вадами віком від
0 до 7 років.
КРИЗОВА ЛІНІЯ - Лінія EDA 800 40 50 60 призначена для всіх, хто цікавиться темою
проблем зі здоров'ям.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ЦЕНТР EDA

МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Допомога в озелененні ареалу, організаційна та адміністративна допомога, підтримка
в художній діяльності, допомога в онлайн-магазині та на ринках, допомога в організації
благодійних заходів або інші види допомоги за домовленістю.”
KONTAKT

EDA cz, z. ú., Filipova 2013/1, 148 00 Прага 4, Ходов, тел.: +420 724 400 820, info@eda.cz
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ЦЕНТР ДОПОМОГИ ІНВАЛІДАМ PETÝRKOVA, O.P.S.
“Ми допомагаємо дорослим людям з фізичними вадами у Празі 11 вести самостійне
життя. Ми не лише надаємо служби особистої допомоги. Організація була створена та
досі знаходиться у комплексі безбар’єрних квартир на вулиці Петірковій у Празі 11.
Приналежність до цього місця є важливою для нас і відображається у меті, діяльності
та назві організації. Її послугами користуються приблизно 50 клієнтів на рік віком від
27 до 87 років, а з початку 1990 років організація надала сотні тисяч годин допомоги.”
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Наша некомерційна організація не має волонтерської програми. Однак залучення може
мати форму фінансового або матеріального пожертвування, безкоштовного надання
послуг тощо. Ми вдячні за будь-яку підтримку нашої діяльності. ”

KONTAKT
тел.: +420 727 821 669, info@kvp.cz
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, УРЯД МІСЬКОЇ
ЧАСТИНИ ПРАГИ 11

“Департамент соціальної допомоги та охорони здоров’я самостійно здійснює
діяльність у сфері соціальної допомоги та охорони здоров’я, методично очолює
організації, створені муніципалітетом, контролює оголошення програм надання
грантів у соціально-оздоровчій сфері та опрацьовує та подає заявки до міської частини
на отримання грантів, надає методичну допомогу недержавним суб’єктам на
території міської частини. Деякі приклади результатів діяльності департаменту:
Каталог постачальників соціальних та подальших послуг, робоча група з питань
запобігання соціально-патологічним явищам, робоча група з питань інтеграції
іноземців”
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Засідання щодо обговорення Концепції розвитку соціальних та подальших послуг у
районі Прага 11; зустрічі постачальників соціальних послуг. Результати роботи
робочих груп департаменту та регулярних зустрічей є доступними для
громадськості.“
КОНТАКТ
Муніципалітет Праги 11, Ocelíkova 672/1, 149 00
Praha 4 Mgr. Barbora Matysová,
matysovab@praha11.cz
www.praha11.cz/cs/media/foreigners-cizinci/
Van Anh Tranová - інтеркультурна працівниця про в’єтнамомовних
клієнтів tranovava@praha11.cz, тел.: +420 778 527 939,
www.facebook.com/Ủy-ban-Praha-11-104672784646928
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ВОЛОНТЕРСЬКА ПОЖЕЖНА КОМАНДА ПРАГА 11 – ХОДОВ
Метою нашої діяльності є:
- співпрацювати при створенні умов для ефективного захисту життя та здоров’я
громадян та їх майна від пожеж. Наданні допомоги у разі стихійних лих та інших
подій, у яких життя, здоров’я чи майно знаходяться під загрозою
- створити умови для діяльності з дітьми та молоддю, заохочувати молодь бути
відповідальними та розвивати їх особистість, навчити поважати рідний край,
природу та людське суспільство, а також дотримання превентивних освітніх
принципів з питань пожежної охорони, захисту населення та допомога в інших
надзвичайних ситуаціях
- підтримувати загальну спортивну діяльність своїх учасників з метою здорового
розвитку їх особистостей, інтелектуальних та фізичних здібностей, підвищення
фізичної підготовленості у дусі принципів спорту для всіх та здорового способу
життя, організація спортивних заходів та створення умов для цієї діяльності
- -організувати та підтримувати волонтерство
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Команда юних пожежників (спортивні заходи, представлення організації та міської
частини Праги 11); волонтерство з урахуванням поточних потреб; допомога
покращити фізичний стан мешканців Праги 11.
Прим. Питання пожежогасіння дуже обширне, і для його розуміння та розуміння
принципів, необхідних для виконання цієї діяльності, необхідні принаймні базові знання
чеської мови.”

KONTAKT
Bohúňova 1341/3, 149 00 Прага, Ходов, starosta@sdhpraha11chodov.cz
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PIONÝR, Z.S. - ГРУПА ПІОНЕРІВ “НЛО” (СЕКЦІЯ ВЕЛОСПОРТУ “НЛО”)
“Ми - секція велоспорту, щосереди ми проводимо велосипедні прогулянки. Раз на місяць
ми їдемо в подорожі чи експедиції - на велосипеді або пішки. Влітку проводимо
двотижневий табір. Ми вчимо дітей любові до спорту та природи, підтримуємо
радість зі спілкування, співпрацю та природну грайливість дітей. Нашою метою не є
виховання професійних велосипедистів, вищевказані приклади є для нас важливішими.”
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Щороку ми організовуємо захід «Весняний циклокрос», у якому можуть взяти участь усі
бажаючі. Інших заходів у нас поки немає, але у нас є безліч ідей! Тому ми теж із
задоволенням залучимось до чогось цікавого.“
КОНТАКТ
info@oddilufo.cz, тел.: +420 773 546 535

MEZI NÁMI, O.P.S.
“Між нами є проспішною для суспільства організацією, яка уже 8 років з'єднує світи
людей похилого віку та дітей. Ми хочемо, щоб найстарші з нас мали змогу зустрітися з
наймолодшими, знаходили шлях один до одного та дізнавались, наскільки прекрасними
та цікавими є їхні світи, якщо вони пов’язані між собою. У програмі для людей різних
поколінь “Розповідай” ми створюємо місток між дитячими садками/початковими
школами та закладами для людей похилого віку. Ми регулярно організовуємо зустрічі
дітей зі літніми людьми та допомагаємо створити простір для спільного діалогу та
діяльності. В рамках цих зустрічей діти з дитячих садків, початкових шкіл та літні
люди з будинків для осіб похилого віку регулярно збираються, розмовляють і разом
проводять час. Програма “Читай” поєднує світ літніх людей, дітей та книг. Волонтери
похилого віку регулярно відвідують дитячі садки, щоб почитати дітям казки. Таким
чином діти отримують «свою» чарівну казкову бабусю чи дідуся, а вони в свою чергу
можуть отримати від дітей частинку їхньої енергії.”
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Активна волонтерська допомога у дитячих садочках та закладах для людей похилого
віку, або у громадській діяльності для людей різних поколінь. Наприклад, допомога у
творчих майстернях тощо.”
КОНТАКТ
www.mezi-nami.cz, info@mezi-nami.cz, тел.: +420 604 356 300
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OKAMŽIK, Z. Ú. МИ ДОПОМАГАЄМО ЛЮДЯМ З ВАЖКИМИ ВАДАМИ ЗОРУ В
РІЗНИХ СФЕРАХ ЇХНЬОГО ЖИТТЯ.
“Місія Моменту - підтримувати повноцінне та незалежне життя людей з вадами зору
та допомагати їм бути частиною світу людей без інвалідності за допомогою
соціальних послуг, волонтерства, культурних та освітніх подій та іншої діяльності.“
НА СЬОГОДНІ МИ НАДАЄМО ТАКІ ПОСЛУГИ:

Центр волонтерів(акредитована волонтерська програма)
Центр активного життя для людей з вадами зору(зареєстрована соціальна
послуга) - групові заходи та індивідуальна підтримка
Консультаційний центр(зареєстрована соціальна послуга) - індивідуальні та групові
консультації
Підтримка сліпих батьків у навчанні дітей- допомога сім’ям зі шкільною та
позашкільною підготовкою дітей
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ

“Ми завжди шукаємо нових волонтерів для нашої довгострокової співпраці з клієнтами
у нашому Центрі волонтерів. Волонтери допомагають незрячим у різній дозвільній та
рутинній діяльності (наприклад, прогулянки, спорт, культура, шопінг, супровід до
лікарів). Наша цільова група - люди з вадами зору. Спілкування чеською мовою на
високому рівні важливо для безпечної співпраці.”
КОНТАКТ
www.okamzik.cz, okamzik@okamzik.cz, тел.: 775 209 055
HORNOMLÝNSKÁ, O.P.S. - ЦЕНТР FILIPOVKA
«Ми - спільнота, яка є центром інтеграції та дозвілля. В ній ми надаємо приміщення для
всіх тих, хто любить активно проводити вільний час. У своїй діяльності ми
орієнтуємось переважно на сім’ї з дітьми та людей похилого віку. У нас є
багатофункціональний простір, місце для проведення громадських подій, ігрова кімната
і великий сад. Наші приміщення доступні для всіх, навіть для приватних заходів.
Детальну інформацію про можливості використання нашого центру можна знайти за
нашому сайті:
www.hornomlynska.cz/komunitni-integracni-a-volnocasove-centrum ”
МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
“Можливість оренди нашого приміщення для організації власної діяльності. Участь у
наших заходах.”
КОНТАКТ
Ing. Roman Mucha - reditel@hornomlynska.cz, тел.: 733 553 105
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