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ÚVOD 
 
Občanské sdružení INFO-DRÁČEK vzniklo na základě potřeby sdělení základních informací vietnamské 
komunitě, a to jednoduchou a srozumitelnou formou. Jedním z hlavních cílů je pomoct překlenout 
jazykovou bariéru pro všechny věkové kategorie, formou různých aktivit pomoct vietnamské 
komunitě se začlenit do majoritní společnosti.  Bezplatným poradenstvím poskytuje Vietnamcům 
informace o  platných zákonech, pravidlech a normách České republiky a formou pravidelné osvěty 
v rámci jednotlivých projektů je vést k jejich dodržování. Pro třech letech činnosti se občanské 
sdružení INFO-DRÁČEK plně zaměřilo na kulturní integraci Vietnamců žijících v České republice a 
vzájemné poznávání a chápání dvou naprosto odlišných kultur, tradic a zvyklostí. 
 
Mezi hlavní cíle činnosti patří: 
 

 Vyvíjet a podporovat aktivity směrující ke komplexnímu vnímání vietnamské komunity 
majoritní společností 

 
 Vyvíjet a podporovat tělovýchovní, kulturní a volnočasové aktivity pro děti a mládež  

 
 Přispívat k odbourání jazykové bariéry vietnamské komunity formou workshopů českého 

jazyka  
 

 Zlepšování kvality života a sociálních podmínek vietnamské komunity organizováním 
kulturních a společenských akcí a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie 

 
 Věnovat pozornost znevýhodněným skupinám vietnamské komunity, jakou jsou nezletilý bez 

doprovodu, samotným ženám, lidem se zdravotním postižením, seniorům. 
 

 Vzájemná informovanost o tradicích a zvyklostech vietnamské komunity a majoritní 
společnosti 

 
 Spolupracovat s českými i mezinárodními, státními i nestátními institucemi za účelem 

komplexního přístupu k problematice a zajištění kvalitních služeb 
 

 Spolupracovat s neziskovými organizacemi ve Vietnamu 
 

 Vydávání nezávislých časopisů, novin i jednorázových publikací o vietnamské komunitě a 
jejich šíření jak mezi vietnamskou komunitu, tak i ostatní populace v celé České republice 

 
 
Dalším významným úkolem je vzájemné poznávání kultur, myšlení a způsobu života, životní návyky, 
přístup k jednotlivým životním situacím. Vietnamská komunita se začíná otevírat české společnosti na 
základě již tady narozených jedinců, kteří již spíše inklinují k evropským hodnotám.  
 
Formou jednotlivých aktivit bude sdružení usilovat o zviditelnění vietnamské komunity a postupně 
natáhnout do těchto aktivit i českou společnost a vytvářet vzájemné porozumění dvou naprosto 
odlišných kultur.  
 
Sdružení pamatuje na i na velké rodinné pouto a úzký vztah k dětem, nejbližším rodinným 
příslušníkům. Sdružení se zaměří na volno-časové aktivity dětí a mládeže, jako jsou krátkodobé i 
dlouhodobé pobyty, pobyty rodičů s dětmi, pobyty v ozdravovnách, relaxačních zařízeních, a to jak 
v letních, tak i zimních měsících.  Organizováním sportovních soutěží a přátelských fotbalových utkání 
bude sdružení podporovat sportovní aktivity dětí a mládeže se zapojením českých dětí a mládeže.  
 



Sdružení ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi, které budou mít průnik základních cílů, 
bude spolupracovat na jednotlivých projektech, výměně vzájemných zkušeností a zlepšení spolupráce 
v rámci vietnamské komunity. 
 
Velký důraz klade sdružení na dobré komunikaci se státními orgány, institucemi pro zlepšení 
vzájemného soužití s vietnamskou komunitou a napomáhat k odstraňování problémů občanského 
soužití vietnamské komunity s majoritní společností.  
 
Věříme, že občanské sdružení INFO-DRÁČEK si najde cestu ke všem, kteří mají zájem o zlepšení 
vzájemných vztahů, pohledu Vietnamců na české občany a opačně. Pro mnohé z nich je Česká 
republika nejen druhým domovem, ale pro některé již skutečným domovem. Nesmí ovšem 
vietnamská komunita zapomenout, kde má vlastní kořeny a na druhou stranu respektovat pravidla 
země, kde se rozhodli žít. 
 
Hlavními partnery občanského sdružení jsou neziskové organizace Development Worldwide, Svaz 
Vietnamců v České republice a Svaz studentů a mládeže. 
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PŘEHLED ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ INFO-DRÁČEK v roce 2011 
 

 

POMOC POSTIŽENÝM DIOXINY VE VIETNAMU 
 
Projekt se realizuje již od roku 2009 ve spolupráci s občanským sdružením Development Worldwide 
(DWW), které již od roku 2004 aktivně působí ve Vietnamu na odstraňování zamořených území. Ve 
spolupráci s Vietnam Association of Victims of Agent Orange/Dioxin (VAVA) se připravuje  pomoc pro 
provincii  hai Binh na vybavení rehabilitačního centra pro stovky dětí a mládeže. Pro finanční 
příspěvky je zřízen účet v USD a CZK, na akcích pořádaných občanskými sdruženími INFO-DRÁČEK a 
DWW budou probíhat veřejné finanční sbírky. Projekt je  doprovodným programem na všech akcích 
pořádaných INFO-DRÁČKEM a DWW. 5. listopadu 2010 v rámci české delegace ve Vietnamu 
organizovanou občanským sdružením Development Worldwide byl předán první výtěžek sbírky.  
 

 
 

 

 
Main Anh Nguyen předává výtěžek finanční sbírky zástupci neziskové organizaci VAVA 

 

 
Výstavba nového rehabilitačního centra  hai Bihn – navazující na stávající budovy 

 
 

Po třech letech se za pomoci sbírek zrekonstruovala jedna z budov rehabilitačního centra, zakoupil se 
brusící stroj, zdravotní pomůcky. Cílem je postavit moderní rehabilitační centrum. 
 



 
 
 
 
 

MISS VIETNAM ČESKÉ REPUBLIKY 2012  
 
Dne 24. června 2012 v 19.30 vyvrcholil přípravný týden soutěže Miss Vietnam České republiky 2012 
na finálovém večeru v TOP HOTELU Praha.  

MISS VIETNAM ČESKÉ REPUBLIKY je prestižní soutěž krásy pro mladé vietnamské slečny žijící v České 
republice. V soutěži je kladen důraz zejména na tradiční vietnamské hodnoty a kulturu. Finalistky 
musí kromě češtiny perfektně ovládat vietnamštinu. Hlavním cílem soutěže je kulturní integrace. 
Novinkou letošního ročníku bylo rozšíření soutěže o účast Vietnamek žijících v celé Evropě. 

Finálový večer byl doplněn bohatým doprovodným programem, který představil českou i 
vietnamskou kulturu. Mezi hlavními účinkujícími byl Ben Christovao s taneční skupinou Fugi a Kenny, 
Felix Slováček jr., taneční skupina SAPA, taneční skupiny z Chebu a Chomutova, vietnamské skupiny 
Uni Band, Son Huong, mladí vietnamští zpěváci Khac Dinh a  he Anh. Neodmyslitelnou částí 
programu byl zahajovací Lví tanec. 

Výtěžek akce byl věnován na podporu rehabilitačního centra v provincii Thai Binh v rámci 
projektu „Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu“. 

Během přípravného týdne od 18. – 22. 6. 2012 finalistky navštívily zpravodajství České televize, 
absolvovaly prohlídku Pražského hradu, navštívily Charity Fashion Show v Balu baru, vyzkoušely si 
večerní šaty od přední české návrhářky Jiřiny  auchmanové, šperky Honorée la Noire mladé 
návrhářky Anny Kristýny Sion a v prodejním centrum Alo Diamonds také diamantové korunky, 
kterými byly dekorované vítězky soutěže. Firma ŠENÝR Bijoux s.r.o. zajistila dárkové korunky pro 
hlavní vítězky soutěže a pro vítězky doprovodných disciplín. Šerpy v dvoujazyčném provedení dodala 
společnost Jana výšivky.  Národní kroje Ao Dai připravil specielně pro finálový večer vietnamský 
návrhář Phan Hai a během promenády ve večerních šatech předvedly dívky novou kolekci Jiřiny 
 auchmanové.  Dívky byly celý týden včetně finálového večera v péči vizážistek z Visage Studia a 
kadeřnicemi ze Studia Ládví. Největším zážitkem finalistek byla návštěva zpěváka pana Karla Gotta 
v jeho vile na Bertramce. 

Nácvik dívek a choreografii připravily první Miss Vietnam České republiky 2009 Nguyen Mai Anh a 
zástupkyně prezidenta soutěže a moderátorka finálového večera Bui  huy Duong. 

Finálovým večerem provázeli Jakub Železný a Duong Bui, zkušená dvojice z předcházejícího ročníku 
Miss Vietnam České republiky 2010. 

Letošního finále se zúčastnilo 10 vybraných dívek z České republiky, Slovenska a Maďarska: 

Číslo 01  Pham Thi Dieu Linh z Děčína, 17 let, zájmy: hra na kytaru, malování a čtení 

Číslo 03  Ha Kieu Anh z  eplic, 19 let, zájmy: sport, hudba, tanec 

Číslo 05  Nguyen Thi Hien z  eplic, 20 let, zájmy: hudba, poezie, vaření 

Číslo 06  Vu Bich Thu z Chebu, 19 let, zájmy: cestování, móda, jazyky 

Číslo 11  Vu Thi Thuy Linh z Plzně, 21 let, zájmy: tanec, zpěv, modeling, vaření 

Číslo 12  Pham To Thuy Trang z Prahy, 18 let, zájmy: historie, dějiny, umění 

Číslo 13  Doan Thi Hai Ninh z Košic, 21 let, zájmy: jazyky, čtení, cestování 

Číslo 21  Ha Thuy Tien z Havlíčkova Brodu, 20 let, zájmy: vaření, hudba, cestování 

Číslo 22  Nguyen  hi Kieu Oanh ze Vsetína, 17 let, zájmy: plavání, volejbal, fitness 

Číslo 31  Tran Thi Thuy Trang z Budapešti, 23 let, zájmy: zpěv, cestování, čtení 
 

Soutěžní disciplíny: 

- Promenáda v Ao Dai (tradiční vietnamský kroj) 

- Promenáda ve večerních šatech 

- Promenáda v plavkách 

- Volná disciplína a rozhovor 
 

Kromě hlavních ocenění byly zvoleny vítězky v doprovodných kategoriích: 

- Miss Favorite (internetové hlasování na www.missvietnamceskerepubliky.cz) 

http://www.missvietnamceskerepubliky.cz/


- Miss Ao Dai 

- Miss Fashion 

- Miss Talent 

 
 

Vítězky Miss Vietnam České republiky 2012 – Open for Europe: 
Miss Vietnam České republiky 2012 – Vu Thi Thuy Linh (číslo 11) 
1. vicemiss Miss Vietnam České republiky 2012 – Doan Thi Hai Ninh (číslo 13) 
2. vicemiss Miss Vietnam České republiky 2012 – Vu Bich Thu (číslo 06) 
 

Doprovodné disciplíny: 
Miss Favorite 2012 – Ha Kieu Anh (číslo 03) 
Miss Ao Dai – Vu Thi Thuy Linh (číslo 11) 
Miss Fashion – Vu Thi Thuy Linh (číslo 11) 
Miss Talent – Doan Thi Hai Ninh (číslo 13) 
 

Generálním partnerem soutěže byla Všeobecná zdravotní pojišťovna 

Hlavní partneři soutěže: 

 Poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil a skupina ECR 

 TOP HOTEL Praha 

 AAA Auto Praha 

 Makro Praha 

 Alo Diamonds 

 Alois Dallmayr Automaten Service s.r.o. 

Partneři soutěže: 
Jiřina  auchmanová, Krejčovství Phan Hai, Visage Studio, Studio Ládví, Fidél, Honorée la Noire – Anna 
Kristýna Sionová, Dekonta, Pražská plavební společnost, Enviros,  ourviet, Eurovina  ravel, East Sea 
Travel Travel and Air Services, Restaurace Dong Do, Hoang Thanh, 999, Lotus 

Hlavní mediální partneři soutěže: společnost  iscali Media, V V4. Mediální partneři: HI  PLUS, Ha 
Can, Phuong Nam video 

Porotu tvořili zástupci partnerů a významné osobnosti z české a vietnamské strany: 

 Poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil 

 Budoucí velvyslanec ČR ve Vietnamu Martin Klepetko 

 Ředitel České rozvojové agentury Michal Pastvinský 

 Prezident soutěže Miss Princess of the World Viktor Krča 

 Přední česká módní návrhářka Jiřina  auchmanová 

 Prezident soutěže Miss Vietnam České republiky  ran Quang Hung 

 Zástupkyně VZP, generálního partnera soutěže, Magdalena Spretková 

 Generální ředitel  OP HO EL Praha, hlavního partnera soutěže, Radek Dohnal 

 Zástupce ředitele soutěže Miss Vietnam 2012  ran Duc An 

 Režisér a herec  ran Luc 

 Ředitel organizace Společný dům v Německu Pham Duc Binh 

 Hudební skladatelka Nguyen Thanh Thuy 

 Návrhář vietnamských národních krojů Nguyen Xuan Hai 

Záštitu Miss Vietnam České republiky 2012 – Open for Europe poskytli: 

 Ministr zahraničních věcí pan Karel Schwarzenberg 

 Poslanec Evropského parlamentu pan Jan Zahradil 

 Primátor hlavního města Prahy pan Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 

 Ministerstvo životního prostředí České republiky 

 Ředitel České rozvojové agentury pan Michal Pastvinský 

 Předsedkyně parlamentu paní Miroslava Němcová 

Catering pro finalistky po celou dobu přípravného týdne zajišťovaly vietnamské restaurace Dong Do, 
999, Lotus, Hoang Thanh, Dung Lien. 
 



Mezi významnými zahraničními hosty byli velvyslanec Vietnamu v České republice pan Do Xuan Dong 
a zástupci ambasád z Indonésie, Korey, Japonska, Mongolska, Filipín,  hajska a Ázerbájdžánu. 

Soutěž otevírá nové příležitosti pro rozvíjení vztahů s Vietnamci žijícími v České republice a také pro 
mezinárodní spolupráci. Vietnam je zemí, která je z hlediska České republiky i EU stále ekonomicky 
zajímavější. Od roku 2007 je Vietnam členem W O, dnes je 11. nejatraktivnější zemí světa pro 
zahraniční investice. Koncem května 2012 dala Rada ministrů EU souhlas se zahájením jednání o 
dohodě o volném obchodu mezi Vietnamem a EU. Roli parlamentního zpravodaje této dohody získal 
český europoslanec Jan Zahradil. 

Dokument o přípravě a finálovém večeru realizovala Česká televize pod názvem Dcery vietnamského 
draka. Miss Vietnam České republiky tímto navázala spolupráci s Českou televizí, která se na dalším 
ročníku bude podílet na dramaturgii soutěže a choreografii finálového večera.  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

ASISTENČNÍ SLUŽBY PRO MIGRANTY INBÁZE BERKAT 
 
Občanské sdružení INFO-DRÁČEK byl partnerem InBáze BERKA  o.s. v realizaci projektu Evropského 
integračního fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Asisteční služby pro migranty 
InBáze BERKAT. Projekt byl realizován od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2012.  
Cílem projektu byl poskytovat asistenční služby na území hlavního města Prahy pro cizince z třetích 
zemí se zaměřením na lokality, kde se migranti přirozeně vyskytují. Navázání kontaktu s migranty v 
jejich přirozeném prostředí, nabídka asistenčních služeb včetně sociálního a právního poradenství 
představoval jeden z efektivních způsobů prevence sociálního vyloučení migrantů a podporuje jejich 
integraci do české společnosti. 
 
INFO-DRÁČEK o.s. v rámci projektu zajistil kulturního mediátora z Vietnamu, který zajistil oslovení 
vietnamské klientely s nabídkou služeb projektu, primárně na tržnici Sapa, ale i v dalších částech 
Prahy a mimo Prahu. Přínos občanského sdružení INFO-DRÁČEK pro projekt byl v rámci oslovování 
vietnamské klientely zásadní. 
 
 
Workshopy českého jazyka 
 
Projekt „Podpora sociální a kulturní integrace dětí, mládeže a dospělých na území MČ Praha-Libuš“ 
byl realizován MČ Praha Libuš jako neinvestiční státní dotace č. 6/2012 ze státního rozpočtu ČR na 



rok 2012 financovaný Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu Emergentní projekty na podporu 
integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2012 MV ČR 
Občanské sdružení INFO-DRÁČEK byl jedním z partnerů projektu, který se podílel formou tohoto 
dílčího projektu: 
 
WORKSHOPY ČESKÉHO JAZYKA s cílem odbourat „Neumím česky“ 
Hlavním cílem projektu bylo seznámit Vietnamce se základní slovní a větnou zásobou českého jazyka 
pro běžnou konverzaci v různých životních situacích s cílem jejich integrace do majoritní společnosti. 
Workshopy českého jazyka byly určené ke zvýšení jejich samostatnosti ve vyřizování si svých 
osobních záležitostí a k odbourání závislosti na různých pochybných agenturách, které bez odborných 
znalostí a vědomostí uvádějí často Vietnamce do neřešitelných situací. Během workshopů se 
využívala forma „škola hrou“ s pomocí skládaček na slova, soutěží, simulací různých prostředí 
(návštěva úřadů, lékaře…) 
Kurz byl určen pro 30 účastníků, předpokládaný úbytek byl plánovaný 10 – 15 %, přihlášených 
účastníků bylo 41, celkový počet absolventů, kteří získali diplom, je 20. Úbytek účastníků se projevil 
hlavně v měsíci listopad a prosinec z důvodu jejich pracovní vytíženosti – předvánoční nákupy.  
Jednotlivé výstupy z hodin se hodnotili ve výkazech činnosti včetně účasti účastníků kurzu.  
 émata byly rozdělené do 5-ti tematických bloků: 
PRACOVNÍ AKTIVITY 

 zaměstnanec, zaměstnavatel 
 formy podnikání 
 základní povinnosti zaměstnance, zaměstnavatele, OSVČ 
 životopis, motivační dopis 

 
NÁVŠTĚVA STÁTNÍCH ÚŘADŮ A INSTITUCÍ 

 Uzavření manželství 
 Narození dítěte 
 Zahájení podnikatelských aktivit 
 Osobní doklady 
 Dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt, státní občanství 
 

VZDĚLÁNÍ 
 kdy a kde a jak zapsat dítě do školky, školy, výběr studia, soukromé a státní školní zařízení 
 praktické cvičení – vyhledávání školních zařízení, vyplňování formulářů 
 volno-časové školní aktivity – zájmové kroužky, výlety, školní pobyty 
 třídní schůzky, komunikace s učiteli 
 české zvyky, tradice, státní svátky – rozdílné kultury 
 

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOST 
 Banky, pošty, směnárny, Western union 
 Bankovní ústavy, účty, způsob komunikace s finančními institucemi 
 Inkaso, hotovostní platby, bankovní převody, zahraniční platby 
 Zřízení bankovního účtu, využívání výhod bankovních a inkasních převodů 

 
U LÉKAŘE 

 Popis nemocí – jednotlivé nemoci, kdy je potřeba vyhledat lékaře 
 Zdravotnický personál – odborný lékaři, ostatní zdravotnický personál 
 Zdravotnická zařízení – nemocnice, obvodní střediska, odborné oddělení 
 Co musím mít před návštěvou lékaře 
 Prevence, očkování 

 
Projekt se realizoval v termínu 1. 8. – 31. 12. 2012. Aktivity sdružení jsou hlavně formou práce 
v terénu, proto se projekt se realizoval v sále restaurace Lotus v Sapě, Praha Libuš.  
Zhodnocení dosažených cílů 
Získat základní slovní zásobu pro běžnou konverzaci 
Většina účastníků kurzu byli prodejci potravin, zeleniny, textilu, dále poskytovatelé služeb, např. 
kadeřnictví, masérské služby, nehtové studia, ženy na mateřské a studenti, kteří přijeli do ČR 
z důvodu studia. Formou obrázků se naučili základní názvy potravin, oblečení, slovní zásobu pro 



potřebu komunikace se zákazníkem. Procvičování probíhalo simulací daného prostředí, např. 
prodavač – zákazník.  
Orientace v prostředí, kde žije, bydlí, studuje, pracuje 
Nácvik dvojic při vzájemném se představení (jméno, bydliště, odkud je, kde bydlí, jaká je jeho trvalá 
adresa, jeho kontaktní adresa, název profese). Popis denního režimu – využití názvů dnů, týdnů, 
časových období (ráno, poledne, odpoledne, večer, jaro, léto, podzim, zima), pracovního místa, 
doprava do místa bydliště, na pracoviště. 
Samostatnost při vyřizování běžné osobní, zaměstnanecké a podnikatelské agendy 
Všichni účastníci kurzu pracují na živnostenský list nebo mají vlastní podnikatelské aktivity s výjimkou 
studentů (studenti středních škol). Ani jeden z účastníků si nevyřizoval formality se zahájením svých 
podnikatelských aktivit samostatně, pokaždé jim to vyřizoval „známý“. Naučili se vyplňovat formuláře 
potřebné pro zahájení podnikatelských aktivit, uzavření sňatku, žádost o rodičovský příspěvek, 
přerušení podnikatelské činnosti, změnu trvalého bydliště, přerušení živnostenského listu. Formou 
dotazů, testů se seznámili s úřady a institucemi, kde se jednotlivé žádosti podávají, kde se přihlašují 
v rámci zdravotního a sociálního pojištění, kde se podávají žádosti o uzavření sňatku apod. Největší 
absence je v rámci finanční gramotnosti, ze všech účastníků má jen 2 bankovní účty, naprostá 
neznalost DPH, odvádění daní a pravidelných plateb. Nerozlišují klasické zdravotní a komerční 
pojištění – je jen VZP.  
Získání základních vědomostí pravidel a norem ČR 
U Vietnamců je velká absence základních vědomostí z důvodu, že veškeré „zařizování“ jim zajišťují 
agentury za úplatu z důvodu jejich jazykové bariéry. Výklady a hlavně příklady z různých situací byly 
velkou motivací pro jejich vlastní aktivitu pro osobní zařizování svých záležitostí (např. řešení pokut za 
nepřihlášené přijímače, exekuce z nedoplatků daní, zdravotního pojištění apod.). 
Poznávání českých tradic, významných státních svátků a českých zvyklostí z důvodu dvou naprosto 
odlišných kultur 
Rodiče již zde narozených dětí převzali české Vánoce s upravenými vlastními tradicemi (vietnamské 
jídlo, dárky formou peněz). Projevili velký zájem o průběh příprav a celého období vánočních svátků a 
vítání Nového roku. Slavnostní vyhodnocení kurzu proběhlo formou oslav českých Vánoc, které se 
spojily s vítáním nového lunárního roku (vietnamská strana připravila tradiční jídlo podávané během 
vítání Nového lunárního roku, organizační tým připravil tradiční českou vánoční večeři. Většina 
Vietnamců poprvé ochutnala rybí polévku a cukroví. Mají zájem o kurz přípravy českých jídel, protože 
jejich děti se již více kloní k českým zvyklostem.  
Přínos projektu 
Velice kladně se hodnotilo, že vedoucí tematických bloků byli Vietnamci, studenti a absolventi 
vysokých škol, kteří mají výbornou znalost českého a vietnamského jazyka a znají problémy svých 
krajanů žijících v ČR.  ímto se odbourala i jejich ostýchavost a zvýšila se důvěra k přednášejícím a 
celkově vůči občanskému sdružení INFO-DRÁČEK.  
 
Problémy během realizace 
Hlavní problém byl v docházce z důvodu pracovní vytíženosti účastníků (práce jim končí kolem 20.00 
hod.) Projekt probíhal 2 x týdně od 20.00 – 22.00 hod., někteří docházeli i v 21.00 hod a často se 
končilo i po 22.00 hod. INFO-DRÁČEK nedisponuje prostory z důvodu financí, činnost probíhá hlavně 
v terénu, museli jsme využít zapůjčení prostor v restauraci LO US, většina účastníků má pracoviště 
v Sapě. Dle vyplněných dotazníků jsou ochotni docházet na kurz i mimo Sapu, což ještě před rokem 
bylo pro některé naprosto nemožné.  
Hlavním přínosem je větší orientace v rámci vyřizování si osobních i pracovních záležitosti na 
úřadech, běžná komunikace a osvojení si základních výrazů v osobním a pracovním životě 
 - umí se představit a říct o sobě základní údaje 
- umí vyplňovat formuláře, složenky, orientovat se v základních situacích 
- získali základní informace o finanční gramotnosti 
- umí popsat svůj denní režim 
- umí nabízet a pojmenovat produkty, které prodávají 
-rozeznávají již rozdíl mezi trvalým bydlištěm a kontaktní adresou 
-mají zájem o více informací v rámci finanční gramotnosti (daně, DPH) 
- během kurzu se již obraceli na přednášející se svými problémy (žádost o rodičovský příspěvek, 
exekuce, nedoplatky) 
Nedostatky 



Z časových důvodů nebyla možnost se více zaměřit na základní pravidla českého jazyka, někteří 
účastníci kurzu by uvítali „nultý kurz českého jazyka“ před účasti na jazykovém kurzu pro získání 
certifikátu A1 pro trvalý pobyt (celkem 4 účastníci).  
Z 5-ti tematických bloků: Vzdělání, Úřady, Pracovní aktivity, Finanční gramotnost, U lékaře byl 
největší zájem účastníků o tyto tematické bloky: Úřady, Finanční gramotnost a U lékaře, na které se 
zaměříme při dalším pokračování projektu. 
Nové poznatky k integraci cizinců, možnost dalšího rozvíjení 
Využívat mladé vietnamské absolventy vysokých škol pro práci na projektech, kteří mají 
automatickou důvěru účastníků kurzů z důvodu znalosti vietnamských tradic, zvyklostí a hlavně jejich 
odlišností v chování, které český lektor nezná. Využívat co nejvíce osobních setkání s českými občany 
pro vzájemné poznávání a působení českých lidí na cizince pro pochopení pravidel a zvyklostí České 
republiky. 
Během realizace kurzu účastníci pracovali s pracovními listy, každou hodinu formou soutěže (první tři 
dle zadaných parametrů) vyplnili test, v závěru kurzu byl zpracován pracovní sešit, který obdrželi 
společně s certifikátem o účasti kurzu úspěšní absolventi projektu.  
Jednotlivé materiály jsou k dispozici pro poskytnutí dalším zájemcům o realizaci daného typu 
projektu.  
Fotky jsou k dispozici na stránkách Facebooku: 
http://www.facebook.com/#!/groups/108342789310887/photos/ 
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