Dejme jim stejnou šanci.
InBáze, o.s. založila fond na podporu mimoškolních aktivit dětí
cizinců.
Tisková zpráva o.s. InBáze
11. 11. 2014, Praha

InBáze, o.s., je jediná pražská nevládní organizace, která již 8 let soustavně pracuje s dětmi cizinců.
V červnu 2014 se rozhodla založit fond Mozaika na podporu integrace dětí cizinců v obtížné životní
situaci, pocházejících nejčastěji z třetích zemí (Bělorusko, Kuba, Sýrie, Ukrajina, Vietnam, Mongolsko
atd.). Rodiny podporovaných dětí musely opustit zemi původu z důvodu válečného konfliktu,
rasového, náboženského a politického pronásledování nebo chudoby a do České republiky přišly
hledat nový domov. V českém prostředí jsou děti cizinců znevýhodněné, především kvůli odlišnému
jazyku, kulturně–náboženskému zázemí, existenčním problémům rodiny. Migrací přišly také o užší
sociální vazby (širší rodinu, kamarády).
Fond Mozaika přispívá těmto dětem na mimoškolní aktivity – ať již odpolední zájmové kroužky nebo
školní akce (školní výlety apod.). InBáze, o.s. vychází ze své dlouholeté zkušenosti, že právě díky
takovýmto aktivitám mají děti cizinců možnost vystoupit z izolace, více se zapojit do kolektivu svých
vrstevníků, zlepšit své jazykové dovednosti a především rozvíjet svou osobnost a zažívat radost s
ostatními.
Fond podpořil známý reportážní fotograf pan Jan Šibík, nafocením série snímků dětí, které InBáze,
o.s. v jejich mimoškolních aktivitách již podpořila.
Patronství nad fondem Mozaika převzal módní návrhář kubánského původu pan Osmany Laffita.
Pan Osmany Laffita k patronství fondu dodává: „ Musím říct, že když jsem byl InBází osloven, abych se
stal patronem fondu Mozaika, zaskočila mě především skutečnost, že uprchlíci nebo lidé, kteří migrují
do České republiky, migrují i se svými dětmi. Odcházet ze své země kamkoliv je těžké pro kohokoliv,
ale pro děti to musí být opravdu dramatické. Stěhovat se, pod tlakem a snad do lepšího prostředí,
opustit vše co znám, to je podle mě velmi nelehká situace. Já jsem se do České republiky stěhoval před
27 lety. Dobrovolně, ale nebylo lehké se přizpůsobit. Proto jsem s radostí přijal nabídku InBáze stát se
patronem fondu Mozaika. Mně samotnému se mnohokrát dostalo pomoci od různých lidí, abych mohl
jít krok za krokem kupředu. Vždy mi působí radost, když můžu tuto pomoc vrátit potřebným.“
„Na mimoškolní aktivity jsme dětem doposud přispívali prostřednictvím grantů a jednorázových
darů,“ říká Parisa Zargari, vedoucí komunitního oddělení InBáze, „v červnu 2014 ale došlo k ukončení
grantové podpory. Nastalá situace byla impulzem k založení Fondu, který by umožnil systematické
dárcovství a zajistil dlouhodobější podporu.“
V současné době je ve fondu Mozaika 10 800 Kč a bylo z něj podpořeno už patnáct rodin.
Karolína Tučková, sociální pracovnice InBáze, o.s. pro rodiny s dětmi, udává příklady: „Dvě rodiny
uprchlíků z Afghánistánu a Čečenska jsme podpořili nákupem školních pomůcek pro prvňáčky. Chlapce
původem z Ukrajiny jsme podpořili příspěvkem na školné v Základní umělecké škole – učí se hrát na

trubku. Dívce, která k nám přišla z Běloruska a obstála u náročných přijímacích zkoušek na taneční
konzervatoř, jsme přispěli na povinné soustředění před začátkem školního roku.“
Fond má samostatný variabilní symbol na sbírkovém kontu InBáze, o.s. (Č.j.S – MHMP/584065/2014,
č.ú. 633756/5500, v.s. 4444). Je určen na pokrytí nákladů spojených s mimoškolní vzdělávací a
zájmovou činností dětí cizinců v tíživé sociální situaci, se kterými InBáze, o.s. dlouhodobě
spolupracuje.

KONTAKTY

Fond Mozaika
… fond na podporu integrace dětí cizinců v tíživé životní situaci
číslo účtu: 633756/5500 , variabilní symbol: 4444

www.inbaze.cz/Mozaika
Parisa Zargari, vedoucí komunitního oddělení InBáze, o.s. : +420 605 514 881, zargari@inbaze.cz
Kristýna Fantová, fundraising: +420 775 012 745, fantova@inbaze.cz
Barbora Gallová, PR manažerka: +420 736 763 178, gallova@inbaze.cz

