
programy  
pro děti  
a rodiny

komunitní centrum  
pro migranty  
a českou veřejnost

Pravidelné aktivity pro děti  
od 5 do 11 let
×  výtvarný ateliér Mozaika pro děti od 5 do 11 let 
×  kreativní kurzy „Česky hrou – učíme se česky 

a tvoříme“ pro děti od 5 do 7 let
×  tvůrčí soboty pro děti od 5 do 11 let a jejich rodiče
×  návštěvy zájmových a kulturních akcí pro děti 

(divadla, muzea, festivaly, atd.)
×  výlety do přírody v Praze a okolí

Klub ClubIn pro starší od 12 do 16 let
×  pravidelné workshopy s různými odborníky zaměřené 

na výběr kroužků nebo povolání
×  návštěvy kulturních a sportovních akcí v Praze 

a v blízkém okolí
×  výlety do přírody
×  výroba vlastních novin „ClubIn Times“

Akce ve venkovském komunitním centru 
Rakovice v jižních Čechách
×  tematické víkendové pobyty pro mladší děti
×  letní tábor s celotáborovou hrou pro mladší děti
×  tematické víkendové pobyty s klubem ClubIn  

pro mládež
×  letní pobyt klubu ClubIn
×  oslavy svátků pro celou rodinu (advent, masopust, 

Velikonoce) s celodenním dětským programem
×  multikulturní festival RefuFest 

Spolupráce s rodinou –  
poradenství, podpora mimoškolní 
činnosti, doučování
×  spolupráce se sociálním pracovníkem v rámci 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(pomoc se zajištěním vhodných školek a škol, 
sociálních dávek, terapeutických služeb, asistence 
rodině při orientaci v novém prostředí, apod.) 

×  pravidelné individuální doučování dětí i dospělých 
dobrovolníky 

×  vyhledávání vhodných zájmových kroužků (zpěv, 
tanec, hra na hudební nástroj, sportovní kroužek, 
apod.) pro děti a jejich finanční podpora
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Projekt Mozaika III – podpora mimoškolní činnosti „druhé 
generace“ cizinců ze třetích zemí je podpořen Evropským 
fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí 
a Ministerstvem vnitra ČR.

Komunitní centrum InBáze nabízí také podpůrné 
multikulturní skupiny pro ženy a seniory, sociální, právní 
a terapeutické poradenství, přednáškové večery, pobyty 
v komunitním centru v Rakovicích, sociální podnikání 
Ethnocatering a možnost zapojit se jako dobrovolník. 
Rádi vás v komunitním centru InBáze přivítáme.


