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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. 
 

 



 
 
 
 

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE K 31. 12. 2011 
 
 
 
Občanské sdružení INFO-DRÁČEK bylo registrované Ministerstvem vnitra dne 26. srpna 2009 pod j.č. 
VS/1-1/76642/09-R 
 
IČO: 228 37 558 
 
DIČ:  CZ22837558 
 
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, pobočka Libušská, Praha 4 
Číslo účtu: 232619750/0300 
 
Předseda občanského sdružení INFO-DRÁČEK: Zdenka Dubová 
 
1.místopředseda občanského sdružení INFO-DRÁČEK: Vũ Thị Hiền 
 
Místopředseda občanského sdružení INFO-DRÁČEK: Nguyễn Văn Cảnh 
 
Tiskový mluvčí občanského sdružení INFO-DRÁČEK: Marián Sloboda  
 
 
Počet členů k 31. 12. 2011: 20 
 
Partneři: 

 

                                                     
 
 

                                                
 

 
 
 



 
 
 
 

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 Thai 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.  
 

 
 

 

 
Mai Anh Nguyen předává výtěžek finanční sbírky zástupci neziskové organizaci VAVA 

 

 
Výstavba nového rehabilitačního centra Thai Binh – navazující na stávající budovy 

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



 
 
KULTURNÍ DEN SOKOLOV – KVĚTEN 2011 
 
Naše sdružení bylo osloveno Městskou knihovnou v Sokolově a ve spolupráci s dalšími neziskovými 
organizacemi Klub Hanoi a Development Worldwide jsme zajistili kulturní vystoupení vietnamské 
taneční skupiny a pro děti výrobu dráčku. Děti i přes nepřízeň počasí vyráběli dráčky s plným 
nasazením a s radostí si domů odnášeli vlastnoručně vyrobené létající dráčky.  
 

 
 

 
 
 
VIETNAMSKÝ KULTURNÍ DEN  
S podporou Magistrátu hlavního města Praha společně se Svazem Vietnamců v České republice se 
poprvé realizoval Vietnamský kulturní den. Na Náměstí míru 8. 9. 2012 se na pódiu představili 
vietnamští umělci žijící v České republice a taky umělecký soubor přímo z Vietnamu. Na volném 
prostranství byla ke shlédnutí výstava fotografií o životě Vietnamců, kterou věnovalo Ministerstvo 
informatiky Vietnamu. Největší zájem českých návštěvníků byl o tradiční vietnamské pokrmy, 
produkty. Pro návštěvníky byl velkým zážitkem tradiční kaligrafie a zájemci si odnášeli obrázky, 
případně si nechali napsat svoje jména.  
 
 

 
 
 
MISS VIETNAM ČESKÉ REPUBLIKY 2011, PŘÍPRAVA MISS VIETNAM 2012  
 
Po úspěšném ročníku 2010, konaný v lednu 2011 byla věnovaná činnost sdružení na přípravu dalšího 
ročníku Miss Vietnam České republiky 2012. Již během roku se domluvili hlavní partnery soutěže, 



Všeobecná zdravotní pojišťovna, AAA Auto Praha (logistika), ALO DIAMONDS (korunky pro dekorování 
soutěžících), Alois Dallmayr Automaten Service (kávový catering). 
Během jednání prezidenta soutěže pana Mgr. Tran Quang Hunga ve Vietnamu novinkou soutěže je 
dohoda o spolupráci s organizátory Miss Vietnam World ve Vietnamu a finalistky Miss Vietnam České 
republiky se účastní soutěže ve světové soutěži ve Vietnamu. Záštitu Miss Vietnam 2011 a 2012 
poskytl ministr zahraničních věcí pan Karel Schwarzenberg, primátor hlavního města Prahy pan MUDr. 
Bohuslav Svoboda, předsedkyně poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová, ministr životního 
prostředí pan Tomáš Chalupa, ředitel České rozvojové agentury pan Michal Pastvinský a poslanec EP 
pan Jan Zahradil.  
 

 
 
 

 
 

 
 
ASISTENČNÍ SLUŽBY PRO MIGRANTY INBÁZE BERKAT 
 
Občanské sdružení INFO-DRÁČEK je partnerem InBáze BERKAT o.s. v realizaci projektu Evropského 
integračního fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Asistenční služby pro migranty 
InBáze BERKAT. Projekt je realizován od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2012. Pro informaci uvádíme základní 
cíle projektu. 
 
Cílem projektu je poskytovat asistenční služby na území hlavního města Prahy pro cizince z třetích 
zemí se zaměřením na lokality, kde se migranti přirozeně vyskytují. Asistenční tým bude sestávat ze 
zkušené sociální pracovnice, právníka a kulturních mediátorů migrantů ze zemí, odkud přichází nejvíce 
cizinců a se kterými dlouhodobě spolupracujeme. V týmu bude kulturní mediátor z Mongolska, Ruské 
Federace, Sýrie a v rámci partnerství s INFO-DRÁČEK o.s. z Vietnamu. Obsah práce bude vytýčen 
následujícími činnostmi – zmapovat terén, informovat o službě, asistovat migrantům při komunikaci s 
úřady a dalšími institucemi, konzultovat problém klienta se sociálním pracovníkem, či právníkem v 
centru a vytvářet network s dalšími organizacemi (cizinecká policie, OAMP MVČR, úřady práce, 
finanční úřady, živnostenské úřady, ČSSZ, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty 
aj.). Lokality jsou určeny primárně na základě doporučení kulturních mediátorů a informací od klientů 
centra. Tým kulturní mediátor a sociální pracovník budou v pravidelných intervalech (2xtýdně) 
navštěvovat vytipované lokality, oslovovat cizince, distribuovat informační letáky s nabídkou služeb 
projektu, asistovat na úřady a nabízet možnost konzultace případu v kanceláři sociálního oddělení s 
právníkem, či sociálním pracovníkem.  
 
Součástí projektu bude i vytváření spolupráce s relevantními institucemi, včetně Konsorcia nevládních 
organizací pracujících s migranty. 
 
Navázání kontaktu s migranty v jejich přirozeném prostředí, nabídka asistenčních služeb včetně 
sociálního a právního poradenství představuje jeden z efektivních způsobů prevence sociálního 
vyloučení migrantů a podporuje jejich integraci do české společnosti. 
 



V rámci propagace projektu a jeho anoncování mezi cílovou skupinou budou vytvořeny propagační 
materiály v českém, ruském, mongolském, vietnamském, arabském a anglickém jazyce. Tyto 
propagační materiály s dodrženou publicitou projektu budou distribuovány v lokalitách, kde budou 
pracovat kulturní mediátoři, dále prostřednictvím všech spolupracujících organizací se stejnou cílovou 
skupinou, dále v institucích, kde bude prováděna asistence (např. na úřadech práce, cizinecké policii) 
a přímo mezi klienty. O projektu budou také pravidelně podávány zprávy prostřednictvím webových 
stránek organizace, na stránkách určených cílové skupině a české veřejnosti www.domavcr.cz; 
www.migraceonline.cz; www.info-dracek.cz atd. 
 
INFO-DRÁČEK o.s. v rámci projektu zajistí kulturního mediátora z Vietnamu, který zajistí oslovení 
vietnamské klientely s nabídkou služeb projektu, primárně na tržnice Sapa, ale i v dalších částech 
Prahy a mimo Prahu. Bude asistovat vietnamským klientům při vyřizování jejich záležitostí na úřadech, 
školách atd. Bude se účastnit pracovních porad týmu a spolupracovat zejména se sociálním 
pracovníkem, právníkem a vedoucím projektu. Přínos občanského sdružení INFO-DRÁČEK pro projekt 
je v rámci oslovování vietnamské klientely zásadní. 
 
 
Projekty ve spolupráci Městské části Praha Libuš 
 
INFO-DRÁČEK se zapojili do projektu Městské části Praha Libuš vypsaný MV ČR v rámci integrace 
cizinců. V projektu se zaměří na workshopy českého jazyka spojený se základním výkladem o 
pravidlech, normách a zákonech České republiky. Projekt se bude realizovat v druhém pololetí roku 
2012.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 


