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INFO-DRÁČEK je pozorovatel Českého fóra pro rozvojovou spolupráci

Úvodní slovo předsedkyně sdružení
Rok 2013 dle lunárního kalendáře je rokem vodního hada
(černého hada). Had je popisován jako záhadné, intuitivní,
introspektivní a rafinované zvíře.
Podle věštce Stanleyho Bradleyho skončila dvanáctiletá etapa
prvního tisíciletí, ve které se každé znamení z čínské astrologie
opakovalo a mohlo získat šanci na dobré období po dobu dvanácti
let, což je situace, která se opakuje pouze jedinkrát za století. V příštím roce však toto období výhod
končí a u většiny lidí se budou střídat špatná a dobrá období tak, jak je to v životě běžné. Had je pilný
tvor, v čínském zvěrokruhu je často přezdívaný jako “malý Drak”. Preferuje klidnou předvídatelnost
před kraválem a chaosem.
Horoskopy předpověděly, že je to skvělý rok, pokud hodláme začít s důležitou a detailní prací, ať už se
jedná o výzkum nebo vývoj. Had je obdivuhodným znamením, které v těchto oblastech můžeme beze
zbytku využít ve svůj prospěch. Had také reprezentuje hlubokou transformaci, znovuzrození a
uzdravení. Rok 2013 nám pomůže odhalit příčinné souvislosti, které jsme až dosud neviděli.
Had nás skutečně provázel celým rokem, a i když některá z jeho charakteristik se neprojevila v plné
míře, z velké části i když často nevědomky jsme se ubírali cestičkou, kterou on svojí klikatou
pohyblivostí nám nasměroval. Plnili jsme si plány, které jsme si dali již v roce 2009, rozjeté projekty
jsme začali vylepšovat do detailů, rozšířili jsme okruh našich dobrovolníků, spolupracovníků a taky
našich příznivců.
Pilnost hada dosáhla svých úspěchů, když vláda ČR na svém zasedání dne 3. července 2013 uznala
statut vietnamské menšiny a zařadila Vietnamce mezi vládou uznávané národností menšiny na území
České republiky. Následující roky ukážou, co jim tato změna přinese jak pozitivního, ale i někdy
negativního, jak to proběhlo u všech ostatních národnostních menšin.
Rok 2013 byl taky transformací občanského sdružení dle nového Občanského zákoníku 2014 na
spolek vedený u Obchodního rejstříku Městského soudu Praha pod oddílem L vložkou 20555.
Čeká nás Rok dřevěného koně, který bude rychlý, expanzivní a bujný. Prořítíme se jím cvalem.
Všechny nás odmění čestným smýšlením a smyslem pro disciplínu, neboť tu má kůň rád. Heslem roku
2014 bude týmová spolupráce. Pokud se budeme chtít prosazovat, dělejme to v týmu, jinak
nebudeme tak moc úspěšní. Bude jen a jen na nás, abychom se nenechali vyhodit ze sedla a úspěšně
procválali celým rokem a zastavili se až u cíle našich ročních plánů a předsevzetí.
Děkuji všem svým spolupracovníkům, partnerům, donorům, příznivcům za úspěšný rok 2013 a věřím,
že i divoký klus koně zvládneme a opratě budeme pevně držet v našich rukou po celý rok 2014.
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Workshopy českého jazyka – „MŮJ DRUHÝ DOMOV“
Worskhopy českého jazyka se setkaly s velkým zájmem účastníků, z důvodu kapacity nebylo možné
uspokojit všechny zájemce. Celkový počet přihlášených účastníků 38, průměrná docházka se
pohybovala kolem 30. Pro zvýšení pravidelné docházky byly zpřísněné pravidla pro vrácení vratné
zálohy z původných 70 % účasti na 80 %. Pro získání diplomu se taky zpřísnily pravidla, tj. docházka,
aktivita během hodiny a příprava na hodinu, celkem získalo diplom 10 účastníků. Workshopy českého
jazyka byly rozdělené do 3 tematických bloků: U lékaře, Úřady a Finanční gramotnost. Letošní
účastníci mají velký zájem pokračovat v dalším běhu v roce 2014.
Letošní workshopy českého jazyka se rozšířily o přípravu účastníků ke zkouškám A1, ze 4 přihlášených
účastníků zkoušek je úspěšně absolvovali 3. Během výuky byly využívané učebnice Čeština pro cizince
a modelové testy ke zkouškám a hlavně pracovní listy, které si připravovali jednotliví lektoři. Oproti
loňskému běhu se nastavila metodika pro každou hodinu, tj. opakování z předcházející hodiny,
poslech textů, slovíčka, diktáty, testy. Během příštího běhu chceme dopracovat jednotlivé témata a
výklad se zpracovanými slovníčky. K jednotlivým tématům bychom chtěli v další etapě zpracovat
krátké video pomůcky, např. konverzace lékař – pacient, úřad – klient, banka – klient apod. pro lepší
představivost dané problematiky jako doplněk obrázků používaných při výkladech. Velký úspěch měla
hodina v terénu – účastníci obdrželi úkoly, které během trasy historickým centrem Prahy museli
absolvovat, např. zeptat se na cestu, popsat zajímavé místa během trasy, zjistit dopravní prostředek
na místo určení apod.
Velkým problémem byla vysoká účast nad 25 v hodině, která ztížila možnost se zapojováním se
jednotlivců. Dalším velkým problémem byla rozdílnost znalostí – skuteční začátečníci a mírně
pokročilí. Pro další běh je nutno pracovat ve dvou skupinkách – začátečníci, mírně pokročilí s
maximálním počtem 15 účastníků v jednotlivých skupinách.
Úspěchem kurzu je že umí pojmenovat rodinu, rodinné vztahy, představit se, pojmenovat trvalé a
přechodné bydliště, pojmenovat základní nemoci, popis těla, vyplňovat složenky, formuláře, popsat
svůj denní režim, produkty, které prodávají (ovoce, zelenina, oblečení, oděvní doplňky, služby)
Tři účastníci, kteří nastoupili do kurzu po příjezdu do ČR (např. týden po příjezdu) se po skončení
domluví v základních situacích – jak se jmenuje, kde bydlí, co dělá (studuje, pracuje, podniká).
Oproti loňskému běhu byla ze strany účastníků úspěšnější příprava a zpracování domácích úkolů na
příští hodinu.
Z důvodu velkého zájmu o zdravotní pojištění, byla zajištěna návštěva pracovníka PVZP v rámci
tematického bloku U lékaře – hlavní dotazy nastávajících maminek o pojištění novorozeňat apod.
Pro medializaci se využila spolupráce s vydavatelem vietnamských týdeníků s nákladem á 3.000 ks
Viet Media s.r.o. http://www.vietmedia.eu, dále jsme navázali spolupráci s vietnamským
internetovým portálem Viet-info http://vietinfo.eu

Workshopy českého jazyka v terénu

Nejvíce se osvědčila sociální internetová síť Facebook, kde zveřejňujeme informace a fotografie na
stránce sdružení, skupině INFO-DRÁČEK, stránce Rodinného centra INFO-DRÁČEK a na stránkách Miss
Vietnam České republiky:
https://www.facebook.com/infodracek
https://www.facebook.com/groups/108342789310887/
https://www.facebook.com/missvietnamceskerepubliky.cz
https://www.facebook.com/pages/Rodinné-centrum-INFO-DRÁČEK

Lektorka Do Ngoc Anh (Zuzka)

O Workshopy českého jazyka je ze strany Vietnamců velký zájem a kromě Vietnamců žijících na území
MČ Praha 4 a Libuš začali navštěvovat kurz i Vietnamci z dalších městských částí Prahy, např. Praha 9,
10, 3, 2 (Bulovka, Hostivař, Zahradní město, Vinohrady…) Velice kladně hodnotíme přístup Městské
části Praha Libuš, která nám poskytla prostory k výuce a jejich osobní účast na akcích pořádaných v
rámci celého projektu. Velice jsme uvítali i přístup Městské části k propojování jednotlivých
realizátorů emergentního projektu, hlavně co se týče základních škol. Účastníci Česko-vietnamského
studentského večírku mají zájem o opakování akce i v příštím roce, po akci jsme obdrželi velký počet
děkovných e-mailů a velký ohlas na akci jsme zaznamenali i na sociální síti Facebook.

Úspěšní absolventi zkoušky A1 českého jazyka s vedoucí emergentního projektu
paní Šárkou Fruncovou Vlčkovou

V dalším běhu workshopů českého jazyka se zaměříme na cizinecký zákon a na podmínky pro získání
státního občanství, o které se zvýšil zájem Vietnamců z důvodu možnosti si ponechat dvojí občanství.

Slavnostní vyhodnocení proběhlo v zasedací místnosti Městské části Praha Libuš za účasti starosty
MČ Praha Libuš Mgr. Jiřího Koubka a dalších hostů.

Slavnostní vyhodnocení proběhlo formou oslav TET a českých Vánoc

Česko-vietnamský studentský večírek
Druhý ročník úspěšného Česko-vietnamského studentského večírku byl realizován vietnamskými
studentkami, které si poprvé vyzkoušely celou přípravu, medializaci a realizaci akce. Celkový počet
účastníků akce byl ca 300 studentů. Vybrané vstupné ve výši Kč 5.000,- bylo předáno panu Danielu
Svobodovi, předsedovi o.s. Development Worldwide k uložení do zapečetěné kasičky, která je
součástí registrované sbírky MHP na projekt Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu. Kromě
kulturního programu největší úspěch měl opět kvíz, kterého se účastnily družstva českých a
vietnamských studentů, kteří si vyzkoušeli svoje znalosti o historii a kultuře Vietnamu a České
republiky. Mezi vzácnými hosty byl euro poslanec Jan Zahradil, zpravodaj pro Vietnam v EP, který
pozval vietnamské studenty na návštěvu EP ve Štrasburku v dubnu , v roce 2014. Obdobná akce se
bude realizovat pro české studenty studujících na území Městské části Praha Libuš, Praha 12 a Praha
4.

Soutěžní družstva českých a vietnamských studentů během soutěžního kvízu

Europoslanec pan Jan Zahradil při vyhlášení exkurze EP ve Štrasburgu pro vietnamské studenty

Protidrogová prevence „Peníze z drog nechci“
Projekt „Peníze z drog nechci!“ jsme realizovali na základě rozhodnutí č. 13D9 o poskytnutí
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR – Prevence drogové kriminality v příhraničí na rok 2013,
který reagoval na zvýšený nárůst drogové kriminality v regionech sousedících s SRN. Kromě pěstování
marihuany a vaření pervitinu začínají být Vietnamci i sami uživatelé drog, což v předcházejících letech
nebyl úplně běžný jev. Projekt byl zaměřen na Vietnamce žijících v Jihočeském, Plzeňském a
Karlovarském kraji, formou přednášky-workshopu a soutěží se zaměřením na drogovou
problematiku. Projekt jsme realizovali ve spolupráci se společností DROP IN za odborné konzultace
PhDr. Ivana Doudy.
Personálně se na něm podíleli jak Češi, tak i Vietnamci v celkovém počtu 10 osob. Tři pracovní pozice
byly v kategorii administrativního zajištění projektu a zbývajících 10 pozic bylo vyčleněno pro přímý
kontakt a oslovování v terénu. Propojení smíšených týmů se ukázalo jako velmi přínosné, protože
došlo k propojení českých pracovníků, kteří měli zkušenosti s realizací projektů zaměřených na
cizineckou problematiku a vietnamských pracovníků, kteří dokázali komunikovat ve vietnamštině a
navázat důvěryhodnou atmosféru s Vietnamci.
Projekt jsme realizovali ve 3 krajích – Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském. V Karlovarském kraji a
Jihočeském kraji byla našemu projektu udělena záštita ze strany hejtmana kraje. V každém z
dotčených krajů jsme ve spolupráci s integračními pracovníky vytipovali 4 města, ve kterých následně
proběhly workshopy. Celkem jsme realizovali 12 workshopů v městech – České Budějovice, Kaplice,
Strakonice, Vimperk, Plzeň, Domažlice, Klatovy, Tachov, Ostrov, Karlovy Vary, Cheb, Aš.
Prostřednictvím facebooku, webových stránek INFO-DRÁČEK a Viet media, informačního letáků jsme
informovali o projektu a workshopu, který bude v daném městě probíhat. Zároveň koordinátoři a
integrační pracovníci jednotlivých krajů (Vietnamci) osobně na tržnicích, v obchůdcích apod.
oslovovali Vietnamce, informovali je o projektu, vysvětlovali jim účel workshopu a důležitost účasti.
Současně jsme oslovili místní Vietnamské podnikatele s myšlenkou, aby se v rámci svých možností
pokusili Vietnamce, kteří jsou ohroženi kriminalitou související s drogami, zaměstnat. Oslovili jsme
zástupce místní samosprávy měst, v kterých se realizoval workshop, někteří zástupci se následně
samotného workshopu zúčastnili.

Samotnou přednášku jsme realizovali ve spolupráci s panem Doudou z organizace DROP-IN. Panu
Doudovi jsme vysvětlili specifika vietnamské komunity, jejího tabualizovaného přístupu k drogové
problematice a nutnosti vést přednášku nenásilnou, zábavnou formou.
Velmi pozitivně hodnotíme podíl Vietnamců na samotné realizaci projektu a jejich práci v terénu.
Možnost přímého oslovování a možnost osobně hovořit a upozorňovat na drogovou problematiku.
Tímto způsobem jsme se dověděli spoustu zajímavých informací jako např. vznik pěstíren marihuany
je financován především ze zahraničního kapitálu z Německa, Holandska, Belgie. Drogový problém
přivezli s sebou Vietnamci, kteří přišli pouze za účelem dealerství drog z důvodu nižších trestů. Ve
Vietnamu hrozí za drogové dealerství až trest smrti a samozřejmě podmínky ve vězení jsou s
vietnamskými nesrovnatelné. Mladí Vietnamci místo kouření marihuany se uchylují k tvrdým drogám
(kokain), pěstění marihuany je pro ně hlavně obchod.
Drogová problematika začíná být pro samotné Vietnamce zajímavá, vzhledem k tomu, že stále
hlouběji zasahuje-poškozuje celou komunitu, se pomalu více snaží o problematice informovat. Na
druhou stranu je toto téma stále problematické, především u starší generace a Vietnamci nechtějí být
s tímto tématem spojování veřejně. Tento fakt jsme zaznamenali na jednotlivých workshopech, kdy
Vietnamci odmítli focení nebo jakýkoliv písemný projev (vyplnění dotazníku nebo kvízu).
Projekt jsme realizovali v období od května do prosince 2013. Oslovili jsme celkem 3800 osob a
uspořádali jsme 12 workshopů informujících o drogové problematice. Na projektu pracovalo 10
osob. Do projektu byli aktivně zapojeni i samotní Vietnamci. Všechny členy realizačního týmu jsme
informovali o účelu projektu, důvodech realizace a cíli. V průběhu projektu jsme realizovali schůzky
projektového týmu a plánovali jednotlivé postupy oslovování cílové skupiny ve vybrané oblasti.
Vypracovali jsme dotazník a kvíz pro získání zpětné vazby průběhu workshopu. Navázali jsme
úspěšnou spolupráci s panem Doudou z organizace Drop-In, který nám nabídnul jako bonus
uspořádat besedu o drogách v obchodním centru SAPA Praha Libuš.

Drakiáda na Libuši

Rodinné centrum INFO-DRÁČEK
V červenci jsme otevřeli Rodinné centrum INFO-DRÁČEK. Centrum poskytuje rodinám s dětmi prostor
k trávení volného času, vzdělávání se a zábavě. Zároveň je místem vzájemného poznávání evropské a
asijské kultury.
Na základě pěti leté zkušenosti s prací s vietnamskou komunitou chceme prostřednictvím cílených
prointegračních aktivit pomoci se začleňováním do české společnosti.
Centrum se zaměřuje na aktivity pro děti ve věku od 3- 10 let. Dětem nabízíme prostor pro trávení
času, doučování, pomoc s úkoly, kurzy českého a vietnamského jazyka, tradic a zvyků. V neposlední
řadě také přípravu do první třídy a do školky.
V centru se věnujeme také činnostem pro dospělé, pro které organizujeme kurzy a workshopy
českého jazyka a přednášky na aktuální témata jako je např. mateřství, porod, daňové přiznání,
pobyty pro cizince.
V rámci tematických výletů se může celá rodina seznámit s historií a kulturou české republiky.

Oslava 5. výročí sdružení v Rodinném centru INFO-DRÁČEK

Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu
Projekt realizujeme od roku 2009, kdy mladí vietnamští studenti přineslo reportáž natočenou
vietnamskou televizí VTV 4. Touto reportáží oslovuji vietnamská nezisková organizace VAVA
donory na celém světě. V tomto roce jsme taky oslovili neziskovou organizaci Development
Worldwide, se kterou jsme navázali spolupráci a projekt realizujeme společně. V roce 2010
jsme zapojili do projektu další neziskovou organizaci Svaz Vietnamců v České republice.
Registrovaná sbírka u MHMP se v roce 2013 obnovila na další 3 roky.
Na projekt jsme přispěli částkou Kč 5.000,- z výtěžku vstupného na Česko-vietnamský
studentský večírek.

Dárcovské SMS je možné posílat na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DETIVIETNAM nebo DMS ROK
DETIVIETNAM.

Miss Vietnam České republiky 2014 Open for Europe
Organizační tým vyhlásil další ročník soutěže, který se bude konat 28. září 2014. Od návrhářky paní
Olgy Kopalové, majitelky společnosti Šenýr Bijoux s.r.o. jsme obdrželi korunku pro vítězku, která je
k vidění v Rodinném centru INFO-DRÁČEK, Tyršova 1, 120 00 Praha 2.

Výsledky hospodaření

