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Vážení přátelé,  
 právě se Vám dostala do ruky další výroční zpráva Správy 
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky, 
tentokrát za rok 2008. Tradičně v ní najdete základní údaje o 
naší práci a aktivitách v uplynulém kalendářním roce. Pro ty 
z Vás, kteří se s námi chtějí seznámit blíže, mohu doporučit 
zbrusu nové internetové stránky www.suz.cz.  
 Údaje, které naleznete na dalších listech, bych však chtěl ještě 
doplnit poděkováním těm, kteří pomáhají vytvářet 
podmínky pro důstojný pobyt klientů v našich zařízeních. 
Poděkování proto patří všem zaměstnancům Správy 
uprchlických zařízení MV ČR, spolupracujícím organizacím 
a osobám nabízejícím klientům v našich zařízeních doplňkové 
služby, zástupcům samosprávy, v jejichž regionu se naše 
zařízení nacházejí a všem dalším, kteří nás nejen v roce 2008, 
ale i v letech uplynulých, naší práci podpořili a věřím, že 
budou podporovat i nadále. 
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11..  ÚÚvvoodd    
 

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR (dále jen SUZ) je organizační složka státu zřízená 
Ministerstvem vnitra v roce 1996. Od doby jejího vzniku je hlavní činností SUZ péče o žadatele o 
mezinárodní ochranu (dále jen žadatele) a azylanty. Pojem péče zahrnuje široké spektrum služeb a činností, 
které vykonávají zaměstnanci SUZ. Jedná se zejména o poskytnutí ubytování, stravy, základních 
hygienických prostředků a kapesného. Péče SUZ se v průběhu let rozrostla ještě o další cílovou skupinu o 
zajištěné cizince v zařízeních pro zajištění cizinců (dále jen zajištění cizinci) a nově také o přesídlence.  

   
Během roku 2008 SUZ poskytla své služby 1656 žadatelům, kteří podali žádost o udělení mezinárodní 
ochrany. Nadále pokračoval trend (od roku 2004) snižování počtu příchozích žadatelů (viz graf č. 1) na 
území České republiky. V zařízeních pro zajištění cizinců (dále jen ZZC) naopak došlo k nárůstu počtu 
zajištěných a ubytovaných cizinců o cca 13 % (viz graf č. 2).  

 
          graf č. 1 Počet podaných žádostí o udělení mezinárodní ochrany 1       

         
                                                 
1 Zdroj: statistické zprávy odboru azylové a migrační politiky MV za příslušný kalendářní rok.   
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                         graf č. 2 Počet zajištěných a ubytovaných cizinců v ZZC 
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V roce 2008 SUZ disponovala sítí následujících zařízení:  

 
a) přijímací střediska 
 
V roce 2008 SUZ provozovala 2 přijímací střediska: Praha - Ruzyně a Vyšní 
Lhoty, s celkovou kapacitou 630 lůžek, která se v průběhu roku neměnila. 
Přijímací střediska slouží k prvotnímu ubytování žadatelů, kteří požádali o 
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mezinárodní ochranu. Jedná se o uzavřený typ zařízení, tzn. žadatelé jej nemohou svévolně opouštět. 
Povinnost žadatele setrvat v přijímacím středisku je stanovena povinností každého žadatele absolvovat 
vstupní zdravotní prohlídky, další pobyt v přijímacím středisku může být stanoven v souladu se zákonem 
č. 325/1999 Sb., o azylu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu) na základě rozhodnutí 
odboru azylové a migrační politiky MV (dále jen OAMP). Průměrná délka pobytu žadatele v přijímacím 
středisku byla v roce 2008 celkem 29 dnů. 

 
b) pobytová střediska  
 

V roce 2008 SUZ provozovala 4 pobytová střediska, a to Zastávka, 
Havířov, Kostelec nad Orlicí a Stráž pod Ralskem. Kapacita byla k 1.1.2008 
celkem 684 lůžek, v průběhu roku došlo ke změně ubytovací kapacity 
v pobytovém středisku Stráž pod Ralskem. K 31.12.2008 byla celková 
kapacita v pobytových střediscích 649 lůžek.  
Pobytová střediska slouží k ubytování žadatelů po dobu jejich řízení o 
udělení mezinárodní ochrany. Žadatelé mohou pobytová střediska opouštět 
za podmínek stanovených zákonem o azylu.  

  
c) zařízení pro zajištění cizinců  
 
SUZ v roce 2008 disponovala 484 lůžky v části s mírným režimem zajištění 
ve dvou zařízeních pro zajištění cizinců Poštorná a Bělá pod Bezdězem. 
Tato kapacita se v průběhu roku neměnila.  
ZZC jsou zařízení, ve kterých jsou ubytováni zajištění cizinci na základě 
rozhodnutí cizinecké policie, která je do ZZC přiveze. Jedná se o uzavřený 
typ zařízení, jehož vnější ostrahu zajišťuje cizinecká policie. Důvody pro 
zajištění cizince jsou stanoveny zákonem č. 326/1999 Sb., zákon o pobytu 
cizinců na území České republiky. Jeden z nejčastějších důvodů pro zajištění cizince je, že cizinec 
nedisponuje platným cestovním dokladem.  
 

d) integrační azylová střediska  
 
Integrační azylová střediska (dále jen IAS) slouží pro dočasné ubytování osob, 
kterým byl udělen azyl. V roce 2008 SUZ disponovala celkem 224 lůžky v IAS: 
v Havířově, Jaroměři, Předlicích, Stráži pod Ralskem a Zastávce.   
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22..  ZZaařříízzeenníí  SSUUZZ  
22..11..    AAzzyylloovváá  zzaařříízzeenníí    
aa))  PPřřiijjíímmaaccíí  ssttřřeeddiisskkoo  VVyyššnníí  LLhhoottyy    

 
Přijímací středisko se nachází v Moravskoslezském kraji v obci Vyšní Lhoty. Jedná se o areál, který 
poskytuje možnost ubytování pro 585 žadatelů. Počet zaměstnanců pracujících zde k 31.12.2008 byl 57 
osob.  
Celý areál je opticky rozdělen na několik zón 
podle aktuálního statusu cizince - žadatele. Po 
příchodu do zařízení jsou žadatelé nejdříve 
umístěni do tzv. čekárny, což je prostor, kde 
cizinci s projeveným úmyslem požádat o 
mezinárodní ochranu čekají na zajištění 
ubytování, výdej základních hygienických 
potřeb, získají základní informace o chodu 
zařízení a jsou seznámeni s ubytovacím řádem 
apod. Následně jsou ubytováni v příslušné části 
areálu - chráněné nebo standardní zóně.  
Po příchodu do přijímacího střediska je každý žadatel povinen podstoupit vstupní zdravotní prohlídku. 
Většina zdravotních úkonů je prováděna v přijímacím středisku, pro tyto účely je zde zřízena a vybavena 
ordinace lékaře se zdravotním personálem.  
V prvních dnech po příchodu do přijímacího střediska je s každým žadatelem zahájena sociální práce, a to 
formou vstupního sociálního pohovoru, od kterého se dále odvíjí následná péče.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřené středisko, 
je nabídka aktivit pro trávení volného času široká. Je 
zde zřízeno Multikulturní centrum, kde je 
soustředěna řada aktivit: stolní hry, stolní hokej, 
šipky, dále je zde k dispozici knihovna, cizojazyčné 
noviny a posilovna a také hodiny cvičení pro ženy. 
Pro děti je  zřízen dětský koutek, který je vybaven 
dětským hracím kobercem, hračkami, houpačkou 
apod. V blízkosti Multikulturního centra se nachází 
výtvarná a keramická dílna. Mimo tyto aktivity zde 
probíhají také další dílny – řezbářská a rukodělná 
dílna, které provozují nevládní organizace.  

 
Standardní a chráněná zóna  
Ve všech zařízeních SUZ  jsou pro ubytování našich klientů zřízeny 
dvě od sebe oddělené zóny. První – standardní zóna – slouží 
k ubytování zejména mužů jednotlivců, úplných rodin a apod. Druhá 
– chráněná zóna – slouží k ubytování osob, které patří do tzv. 
skupiny ohrožených  osob (samotné ženy, nezletilé osoby bez 
doprovodu, senioři, handicapované osoby apod.). Základní princip 
chráněné zóny je takový, že do této ubytovací části se fyzicky 
nedostanou jiní žadatelé než ti, kteří  jsou zde ubytováni. Na druhou 
stranu žadatelé z chráněné zóny ji mohou opouštět dle vlastního 
uvážení.      
 

 
Vstupní zdravotní prohlídka 
Vstupní zdravotní prohlídka je povinné penzum zdravotních 
úkonů, které je každý žadatel povinen podstoupit. Rozsah 
vstupních zdravotních prohlídek je určován rozhodnutím 
hlavního hygienika MV v souladu s ochranou veřejného zdraví. 
Děti jsou povinně očkovány proti dětské obrně, spalničkám, 
zarděnkám a příušnicím. Těhotné ženy podstupují test na HIV 
pozitivitu, ostatní žadatelé si mohou tento test rovněž 
dobrovolně vyžádat, což v současné době využívají zhruba dvě 
třetiny klientů. Tyto vstupní zdravotní prohlídky jsou také 
povinni podstoupit všichni zajištěni cizinci v zařízeních pro 
zajištění cizinců.  
Náklady na vstupní zdravotní prohlídku jedné osoby se  
pohybují mezi 640,- až 690,- Kč.  
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Děti využívají s oblibou dětské centrum, venkovní dětské hřiště a také venkovní prolézačky.  
Žadatelé mohou sportovat v tělocvičně přijímacího střediska a na venkovním volejbalovém nebo 
fotbalovém hřišti.  
 
V roce 2008 jsme spolupracovali s nevládními organizacemi, které nabízely pro žadatele různé aktivity:  
 
- Charita sv. Alexandra, Ostrava   

 zajišťovala provoz  humanitárního skladu šatstva,  
- Diecézní Charita Brno  
       organizovala pravidelné šicí a řezbářské dílny,  
- pracovníci Sdružení občanů zabývajících se emigranty (dále jen 

SOZE) 
       poskytovali právní poradenství  pro žadatele,  
- pracovníci Poradny pro uprchlíky (dále jen PPU) 
       vyučovali žadatele český jazyk.   
 
Některé z volnočasových aktivit střediska pro žadatele v roce 2008:  

 
- uskutečnily se pravidelné přednášky a besedy zaměstnanců SUZ 

s žadateli na aktuální témata týkající se života v ČR (tradice, svátky, 
zákony, historie, geografie, kultura, zdravotnictví, školství, rodina),  

- proběhla řada sportovních turnajů - v šipkách, deskových hrách, 
stolním tenisu, stolním fotbalu, volejbale, kopané,  

- ženám byly nabízeny hodiny cvičení aerobiku a pilates,  
      -  ve Frenštátě pod Radhoštěm  proběhla  od 10. 1. 2008  do  15. 2. 2008  
         v prostorách čajovny knihovny výstava prací žadatelů,          

- další výstava děl žadatelů proběhla v krevním sanatoriu Sanaplasma 
s.r.o. v Ostravě od 9.12.2008 do ledna 2009, 

- od července do listopadu se uskutečnil ve středisku projekt výroby 
zeměkoule žadateli a pracovníky střediska. Zeměkoule byla dětmi 
navštěvující dětské centrum vyráběna kombinací několika výtvarných 
technik,  

- pro děti proběhla řada tématických besídek - mikulášská, vánoční aj.  
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bb))  PPřřiijjíímmaaccíí  ssttřřeeddiisskkoo  PPrraahhaa  --  RRuuzzyynněě    
 
Přijímací středisko Praha - Ruzyně se nachází 
v prostoru mezinárodního letiště v Praze. 
Kapacita střediska je 45 lůžek. Počet zaměstnanců 
pracujících zde k 31.12.2008 byl 14 osob.  
Do tohoto střediska se žadatel dostane pouze 
v doprovodu cizinecké policie poté, co projeví 
v prostoru mezinárodního letiště úmysl požádat o 
udělení mezinárodní ochrany.  
Pro ubytování žadatelů slouží místnosti pro 
ubytování, částečně odděleny jsou dva pokoje  
sloužící jako chráněná zóna.  
Pro žadatele je k dispozici jídelna, která také 
slouží jako společenská místnost, místnost pro 
volnočasové aktivity a v případě potřeby rovněž 
jako dětské centrum. Je zde zřízen „sportovní 
koutek“, kde jsou umístěny různé posilovací 
stroje. 
  

Pro trávení   volného  času mohou žadatelé  
využít i vycházkový prostor, který je 
vzhledem k tomu, že se nachází 
v zabezpečené zóně letiště, oplocen a 
zabezpečen proti případnému útěku.   
 
V roce 2008 v přijímacím středisku svoji 
činnost vykonávala Organizace pro pomoc 
uprchlíkům (dále jen OPU) zejména 
poskytovala právní poradenství a 
Arcidiecézní Charita Praha, která 
provozovala humanitární sklad šatstva, 
organizovala volnočasové aktivity a 
poskytovala právní poradenství.  
 

Sociální práce v  zařízeních SUZ 
Každý žadatel či zajištěný cizinec absolvuje při příchodu do 
zařízení vstupní pohovor, který je zaměřený na předání 
základních informací usnadňujících orientaci klienta a sociální 
pohovor zaměřený na zjištění sociální anamnézy a potřeb 
klienta.  
Seznámení klienta s právy a povinnostmi je zaměřeno na 
předání informací o kompetencích sociálního pracovníka a 
jednotlivých pracovišť v zařízení, o ubytovacím či vnitřním 
řádu zařízení a o právech a povinnostech klientů v zařízení, o 
způsobu stravování, o výdeji základních hygienických 
prostředků, o systému poskytování zdravotní péče a o dalších 
informací potřebných pro pobyt v zařízení.  Sociální pracovník 
dále klienta seznámí s nabídkou služeb v oblasti volnočasových 
aktivit, dobrovolného a hrazeného návratu do země původu, 
psychologického poradenství, činnosti nevládních organizací 
apod.  
Další sociální šetření se zaměřuje zejména na interakci klienta 
s okolím a hodnocení klientova emočního, kognitivního a 
sociálního fungování. V případě potřeby je prováděna sociální 
intervence, která je zaměřena zejména na zvládnutí možných 
adaptačních potíží a navození pocitu bezpečí, zvládání 
psychosociálních problémů klientů a  prevenci sociálně-
patologických jevů. V nezbytných případech je rovněž 
poskytována krizová intervence. 

      Hlavní cíle  sociální práce v průběhu pobytu klienta v zařízeních jsou : 
a) podpora schopnosti adaptace klienta na nároky a podmínky situace a 

prostředí – zejména podpora bezpečí klienta, rychlá adaptace na 
podmínky pobytu v zařízení i mimo něj, zajištění bazálních potřeb 
klienta, zajištění soukromí včetně nároku na vlastní psychosociální 
prožívání, poskytování emocionální podpory, usnadnění komunikace, 
individuální přístup se zásadou spravedlivého a transparentního 
postupu, podpora osobního rozvoje klienta, minimalizace rizika vzniku 
rozvoje sociálně – patologických jevů, minimalizace rizika vzniku a 
rozvoje syndromu „naučené bezmoci“, podpora klienta v jeho 
schopnosti řešit problémy, minimalizace patologických dopadů pobytu 
klienta v zařízení, příprava na způsob ukončení pobytu v zařízení 

b) zprostředkování zdrojů a služeb – podpora klienta ve využívání zdrojů 
podpory, nabídka kontaktů na sociální, zdravotní, právní a jiné služby  

        a další organizace 
c) efektivní způsob podpory klienta a jeho rozvoj- vytvoření důstojných a 

bezpečných podmínek pro pobyt klienta v zařízeních SUZ,  
        poskytování služeb ve smyslu etického kodexu sociální práce.   
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Některé z volnočasových aktivit střediska pro žadatele v roce 2008:  
 
- sportovní turnaje ve stolním tenisu, floorballu a fotbalové zápasy,  
- probíhala řada výtvarných činností ze strany žadatelů - výroba  
  děl z hlíny a moduritu, práce s textilem na tkalcovském stavu apod.  

 
  

cc))  PPoobbyyttoovvéé  aa  iinntteeggrraaččnníí  ssttřřeeddiisskkoo  ZZaassttáávvkkaa    
 
Pobytové a integrační středisko se nachází 
v Jihomoravském kraji v obci Zastávka, cca 20 
kilometrů od Brna. Ubytovací kapacita pobytového 
střediska je 227 lůžek. Ubytovací kapacita IAS je 63 
lůžek. Ke dni  31.12.2008 zde pracovalo 54 
zaměstnanců SUZ.  
Žadatelé jsou ubytovávání ve třech samostatných 
budovách, jedna budova je vyčleněna pro ubytování 
žadatelů z ohrožených skupin - chráněná zóna. Je  
zde zřízeno i několik pokojů, které slouží výhradně 
pro ubytování osob s tělesným postižením. Pro tyto 
účely je  vybudován bezbariérový přístup, speciálně 

upraven prostor  sprch a toalet a uzpůsobeno vnitřní vybavení pokojů.  
 
Ve středisku je pro trávení volného času žadatelů k dispozici dětské centrum, výtvarná dílna, internetová 
místnost, čajovna, knihovna, venkovní prolézačky, hřiště, sportovní místnost a posilovna, rukodělná a 
hudební dílna, televizní místnosti a učebna českého jazyka.  
Děti vykonávající povinnou školní docházku dochází do základní školy v obci Zastávka.  
 
 
 
 
 
 
 

Repatriace  
SUZ realizuje dobrovolné repatriace na základě § 54a zákona 
č.325/1999 Sb., o azylu. Dle něj může každý neúspěšný 
žadatel nebo žadatel, který se rozhodl vzít svou žádost zpět, 
požádat v zákonem stanovené lhůtě o uhrazení nákladů 
spojených s jeho návratem do země původu/třetí země.  
Při realizaci repatriací neposkytuje SUZ klientovi pouze 
letenku nebo jízdenku, ale v případech, kdy klient nevlastní 
platný cestovní doklad, mu pomáhá i s jeho zajištěním, 
v případě zájmu mu poskytuje ubytování a další nezbytnou 
asistenci.  
V roce 2008 požádalo o uhrazení nákladů spojených 
s repatriací 136 klientů, 96 z nich bylo repatriováno. V případě, 
že klientovi nebylo možné zajistit dopravu až do jím zvolené 
destinace, byl mu vyplacen příspěvek na dopravu v cílové 
zemi. V případě, že klient spadal do skupiny ohrožených 
osob, byl mu vyplacen i tzv. reintegrační příspěvek, případně  
nakoupeno materiální vybavení.  
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V roce 2008 do  střediska docházely a svoji činnost  pro žadatele vykonávaly tyto nevládní organizace:  
 
- Diecézní charita Brno 
       provozovala humanitární sklad šatstva,   
       rukodělnou a hudební dílnu,  
- pracovníci SOZE  
       realizovali volnočasové aktivity (výlety, návštěvy  
       kulturních a sportovních akcí apod.), poskytovali        
       právní a sociální poradenství, byl také realizován  
       projekt Berlička - finanční pomoc pro žadatele při  
       úhradách regulačních poplatků,  
- pracovníci NESEHNUTÍ Brno 
       organizovali volnočasové aktivity (zejména  
       sportovní aktivity a hry) pro žadatele,  
- Sbor Bratrské jednoty baptistů  
       poskytoval duchovní služby,  
- Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR  
       po dohodě se základní školou doučoval děti - hlavně český jazyk,  
- Občanské sdružení 8D  
       volnočasové aktivity a rukodělné práce (vyřezávání puzzle z překližky, sportovní aktivity).   
 
Některé z volnočasových aktivit pobytového střediska v roce 2008: 
- oslavy Dne dětí v areálu střediska - stanoviště s pohádkovými bytostmi a plnění úkolů 
- výlet do ZOO a planetária v Brně, 
- několikadenní výtvarný workshop v Koněšíně  v rámci činnosti výtvarné dílny, 

- malování na plátna, 
- pohádkový večer - noční putování střediskem  

s plněním úkolů, 
- Den otevřených dveří - prohlídka střediska pro                       

veřejnost a společné hry pro děti, 
- výstava výtvarných prací v restauraci Krmítko      

v Brně, 
- tématické besídky pro děti - vánoční, mikulášská 

      

Strava v zařízeních SUZ  
V zařízeních SUZ  je strava klientům zabezpečována dvěma 
způsoby, a to buď hromadné stravování v jídelně zařízení či je 
zaveden režim samostatného vaření žadatelů.  
Hromadné stravování je v přijímacích střediscích a zařízeních 
pro zajištění cizinců a v pobytovém středisku Zastávka. V rámci 
tohoto typu stravování dostávají žadatelé stravu 3 x denně, děti 
do 18 let 5 x denně. V rámci hromadného stravování nabízí 
aktuální jídelníček vždy 3 druhy jídel  – s vyloučením vepřového 
masa, vegetariánské jídlo a „klasické“ evropské jídlo.  
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       besídka apod.  
dd))  PPoobbyyttoovvéé  ssttřřeeddiisskkoo  KKoosstteelleecc  nnaadd  OOrrlliiccíí    
 
Pobytové středisko se nachází v Královéhradeckém kraji ve městě 
Kostelec nad Orlicí, které je vzdáleno 36 kilometrů od Hradce Králové. 
Kapacita zařízení je 275 lůžek. Ke dni 31.12.2008 zde pracovalo 45 
zaměstnanců SUZ.  
Žadatelé zde ubytovaní si připravují stravu samostatně, je tu zaveden 
režim samostatného vaření. 
Pro trávení volného času je žadatelům k dispozici výtvarná dílna, 
čajovna, tělocvična, posilovna, knihovna, dětské centrum a žadatelé 
mají také možnost používat internet v  internetové místnosti. Dále mohou žadatelé ke sportování využít 

venkovní multifunkční hřiště. 
Děti vykonávající povinnou školní docházku navštěvují 
základní školu v Kostelci nad Orlicí. V areálu střediska 
je vyrovnávací třída, kam dochází děti po nezbytně 
nutnou dobu než si dostatečně osvojí český jazyk, poté 
přecházejí do základní školy v Kostelci nad Orlicí. 

   
 
V roce 2008 do střediska dojížděly nevládní organizace a 
vykonávaly následující aktivity:  
 
- Charita Ústí nad Orlicí  
       provozovala humanitární sklad šatstva,  
- Charita Hradec Králové  
       organizovala šicí, řezbářskou a hudební dílnu, poskytovala právní a sociální poradenství, 
- pracovníci PPU  
       poskytovali právní poradenství žadatelům.  
 
 

Samostatné vaření – tato možnost je pro klienty zavedena ve 
3 pobytových střediscích (Havířov, Stráž pod Ralskem a 
Kostelec nad Orlicí). Žadatelé si samostatně připravují 
stravu dle svých zvyklostí a tradic, tímto způsobem jsou 
posilovány jejich tradiční rodinné vazby a žadatelé, kteří 
vyžadují speciální úpravu stravy, tak mohou činit podle 
svých potřeb. V těchto střediscích jsou zřízeny kuchyňky, 
které jsou vybaveny moderními elektrospotřebiči a 
kuchyňským vybavením. Žadatelé dostávají na základě 
ustanovení § 42 zákona o azylu, finanční příspěvek na 
úhradu stravy, který je odvozen od částky životního minima. 

 

Finanční příspěvek na samostatné vaření v roce 2008 byl 
následující:  
jednotlivci – dospělé osoby – 103,- Kč na den, 

       první dospělý člen rodiny – 95,- Kč na den,  
druhý a další dospělý člen rodiny – 85,- Kč na den,  
dítě do 6 let – 52,50 Kč na den,  
dítě 6-15 let – 64,- Kč na den,  
dítě 15 – 26 let, nezaopatřené dítě 74,- Kč na den.  
Výplata finančních příspěvků je prováděna vždy na 5 dní 
dopředu, částky stanovené právním předpisem mohou být 
navýšeny o náklady na dietní stravování, které stanoví lékař.     
Žadatelé,  kteří pobírají finanční příspěvek namísto stravy, 
nemají dle § 42 odst. 4  zákona o azylu nárok na kapesné. 
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Některé z volnočasových aktivit střediska v roce 2008:  
 

- zaměstnanci SUZ zorganizovali řadu výletů pro žadatele za 
památkami České republiky,   

- probíhala dopravní výchova pro děti žadatelů na dopravním hřišti ve 
spolupráci se základní školou a Muzeem Policie Praha,  

- proběhly výstavy výtvarných prací žadatelů na Městském úřadě 
v Kostelci nad Orlicí od 4.6. do 21.7.2008 a v Městském informačním 
centru od 4.9. do 18.9.2008, 

- ve výtvarné dílně proběhl kurz keramiky pro žadatele a veřejnost,  
- žadatelé se zúčastnili soutěže a předávání cen akce „Spravedlivý svět 

pro všechny“ pořádané organizací Amnesty International,  
- v průběhu roku probíhaly tématické besídky pro děti - vánoční, mikulášská besídka apod.,  
- děti žadatelů byly na lyžařských zájezdech. 
 
ee))  PPoobbyyttoovvéé  aa  iinntteeggrraaččnníí  ssttřřeeddiisskkoo  SSttrráážž  ppoodd  RRaallsskkeemm    
 
Pobytové a integrační středisko se nachází ve městě 
Stráž pod Ralskem v Ústeckém kraji. Ke dni 
31.12.2008 zde pracovalo 15 zaměstnanců SUZ. 
Středisko Stráž pod Ralskem je jedním z tzv. 
kombinovaných typů středisek, kdy je pobytové a 
integrační středisko v jednom areálu. Kapacita 
pobytového střediska se během roku 2008 měnila 
vzhledem ke specifické skupině azylantů z Myanmaru 
(Barmy), kteří zde od konce října 2008 žili. Původní 
kapacita pobytového střediska byla 70 lůžek, po 
příjezdu této skupiny osob se kapacita snížila na 35 
lůžek s tím, že o tento počet byla navýšena ubytovací 
kapacita IAS. Jeho původní kapacita byla 48 lůžek, po 
této změně 80 lůžek.  

Zdravotní péče pro naše klienty  
Žadatelé jsou od 1.9.2006  na základě ustanovení § 7 odst. 1 
písm. p) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, pojištěnci, za něž je plátcem pojistného stát. To 
znamená, že žadatelé mají po dobu řízení o udělení 
mezinárodní ochrany stejný přístup ke zdravotní péči jako 
občané ČR a stejně tak se na ně vztahuje povinnost úhrady 
regulačních poplatků.    
Výjimku představují vstupní zdravotní prohlídky, které zcela 
hradí Správa uprchlických zařízení.  
Cizinci, kteří jsou zajištěni ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území České republiky a jsou umístěni 
v zařízení pro zajištění cizinců, mají dle § 176 zákona o 
pobytu cizinců nárok na poskytnutí neodkladné a akutní 
zdravotní péče při stavech bezprostředně ohrožujících jejich 
život a zdraví nebo v souvislosti s nařízenou karanténou čí 
léčbou v rámci zajištění ochrany veřejného zdraví. Úhradu 
zdravotní péče za zajištěné cizince v zařízení pro zajištění 
cizinců provádí stát prostřednictvím Správy uprchlických 
zařízení.  
Azylanti – jsou pojištěnci v rámci veřejného zdravotního 
pojištění, stejně jako občané ČR.    
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Žadatelé žijící ve středisku jsou také zařazeni do režimu samostatného vaření. Zdejší ubytování se svým 
charakterem liší od většiny ostatních středisek.  
Jedná se o jeden panelový dům, místnosti pro ubytování mají charakter bytů (dva pokoje, kuchyňka, 
sociální zařízení). Pro přípravu stravy jsou k dispozici také vybavené společné kuchyňky na jednotlivých 
patrech střediska.     
Pro trávení volného času je v pobytovém středisku zřízeno dětské centrum, výtvarná dílna, čajovna, 
společenská místnost, hovorna a internetové pracoviště.  
 
V roce 2008 do střediska dojížděly a pro žadatele vykonávaly činnosti následující nevládní organizace:  

 
- Farní charita Česká Lípa  
       provozovala humanitární sklad šatstva a nabízela žadatelům různé 
volnočasové aktivity,   
- pracovníci PPU 
       poskytovali právní a sociální poradenství,  
- pracovníci OPU  
       poskytovali právní poradenství a zajišťovali volnočasové aktivity,  
- YWAM Plzeň  
       realizovala volnočasové aktivity a poskytovala duchovní služby,  
- Islámská nadace  
       poskytovala duchovní služby.   
 

 
Některé z volnočasových aktivit pobytového střediska v roce 2008:  
 
- uskutečnila se setkání žadatelů z Arménie a Iráku - v rámci nich 

byly ostatním žadatelům představeny národní zvyky a tradice 
těchto národů, včetně ochutnávky tradičních jídel apod., další 
podobné setkání se zaměřilo na klienty z Barmy a následně bylo 
zaměstnanci SUZ představeno typické české pohoštění,  

- proběhl „Výtvarný ateliér pod širým nebem“, kde si pod 
vedením akademického malíře J. Kováře děti mohly vyzkoušet 
různé výtvarné techniky, v průběhu roku se ve výtvarné dílně 
ve středisku učily pracovat s hlínou, glazovat apod., 
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- uskutečnil se turnaj ve stolním tenisu a  sportovní klání se stanováním, 
- žadatelé navštívili labyrinty na zámku Loučeň,  
- v rámci dopravní výchovy bylo pro děti pronajaté dopravní hřiště, kde se učily základní principy 

silničního provozu,  
- byl zrealizován Den otevřených dveří pro veřejnost, 
- proběhla řada tématických besídek např. mikulášská a vánoční besídka apod.  

 
ff))  PPoobbyyttoovvéé  aa  iinntteeggrraaččnníí  ssttřřeeddiisskkoo  HHaavvíířřoovv    
 
Pobytové a integrační středisko se nachází ve městě Havířov 
v Moravskoslezském kraji. Stejně jako ve Stráži pod Ralskem je pobytové 
a integrační středisko Havířov kombinací zařízení pobytového střediska a 
integračního střediska. Kapacita pobytového střediska je 112 lůžek, 
integračního střediska je 33 lůžek. K datu 31.12.2008 pracovalo v tomto 
zařízení 18 zaměstnanců.  
Žadatelům je v pobytovém středisku poskytováno ubytování 
v místnostech, které mají charakter bytů (dva pokoje a sociální zázemí – 

ubytovací buňka). Žadatelé se stravují sami, je 
zaveden režim samostatného vaření, každá 
ubytovací buňka má vlastní kuchyni, která je 
dostatečně vybavena pro přípravu stravy – lednice, 
sporák, mikrovlnná trouba, mixer apod. 
Pro trávení volného času je ve středisku zřízeno 
dětské centrum a internetové pracoviště. Pro 
sportovní vyžití je k dispozici sportovní kout 
(streetbasketball) a dětské hřiště. Další sportovní 
aktivity jsou pro žadatele zajišťovány mimo 
středisko, mohou navštěvovat krytý bazén, fitness 
centrum, bowling a v létě i koupaliště.  

 
V roce 2008 vykonávalo pro žadatele v pobytovém 
středisku aktivity zejména SOZE. Jeho činnost se 

Volnočasové aktivity  

Dětské centrum - je vedené kvalifikovaným lektorem 
s pedagogickým vzděláním a dětem je k dispozici každý 
pracovní den. Dopoledne je navštěvují děti předškolního věku 
a maminky s batolaty, odpoledne je vyhrazeno pro děti 
školního věku. Dopolední činnost je zaměřena především na 
adaptaci dětí na prostředí zařízení, rozvoj motorických 
dovedností, kognitivních schopností, sociálně-kulturních 
návyků a případně na nástup do školy. Školáci zde mohou 
odpočívat, hrát si, dělat školní úkoly apod.  

 Výtvarná dílna slouží dětem i dospělým. Dílna je vždy 
vybavena na  tradiční  výtvarné techniky (např. keramická pec, 
lis na grafiku, malířské stojany a plátna apod.) i na moderní 
multimediální tvorbu. Díla, která vznikají v dílně, jsou často 
vystavována na akcích pro veřejnost a zároveň se klienti podílí 
i na vzhledu a výzdobě samotného  zařízení.  

 
Nabídku volnočasových aktivit dále rozšiřují čajovny a 
knihovny, které jsou zřízeny ve většině azylových zařízeních. 
Jedná se po prostory, kde se mohou žadatelé posadit, vypít si 
šálek čaje, půjčit si cizojazyčnou literaturu, hrát deskové hry 
apod. V azylových zařízeních byly v roce 2008 zřízeny 
internetové místnosti. Do standardní nabídky pro trávení 
volného času jsou v našich zařízeních zakomponovány také 
„cvičební koutky“, které jsou vybaveny posilovacími stroji, 
rotopedy a dalším sportovním náčiním.    
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zaměřovala převážně na realizaci volnočasových aktivit pro žadatele a poskytování právní pomoci.  
Některé z volnočasových aktivit střediska v roce 2008:  
 

- výlety do ZOO Lešná, na hrad Helfštýn a návštěva aragonitových jeskyní,  
- návštěva cirkusu CARINI v Ostravě,  
- oslava Mezinárodního dne dětí na nově otevřeném dětském hřišti před střediskem 

Havířov dne 29.5.2008, 
- mikulášská a vánoční besídka pro děti.  

  
gg))  AAzzyylloovvéé  zzaařříízzeenníí  VVeellkkéé  PPřříílleeppyy    

 
Azylové zařízení Velké Přílepy v průběhu roku 2008 
fungovalo jako přijímací středisko pro mezinárodní 
letiště zejména v souvislosti s příchodem a pobytem 
žadatelů z Turecka. Po odchodu této skupiny osob 
nebylo již azylové zařízení Velké Přílepy využíváno. 
Ke dni 31.7.2008 byla ukončena jeho činnost a 
uvedeno do stavu „záložní kapacity“.   

 
22..22..  ZZaařříízzeenníí  pprroo  zzaajjiiššttěěnníí  cciizziinnccůů   
aa))  ZZaařříízzeenníí  pprroo  zzaajjiiššttěěnníí  cciizziinnccůů  PPooššttoorrnnáá    

Zařízení pro zajištění cizinců je umístěno v části 
Břeclavi - Poštorná v Jihomoravském kraji. Kapacita 
ZZC Poštorná je 164 lůžek v mírném režimu 
zajištění a 6 lůžek v přísném režimu zajištění. Na 
konci roku 2008 (k 31.12.2008) zde pracovalo 37 
zaměstnanců SUZ. Zařízení, které má ubytovací 
prostory uspořádané ve třech podlažích, slouží 
výhradně pro ubytování mužské klientely. Každé 
patro má samostatnou společenskou místnost, která 
zároveň slouží jako jídelna, a samostatný vchod do 
vycházkového prostoru. Vycházkový prostor je 
dělený do tří částí s možností jejich oddělování nebo 

 Informační servis v našich zařízeních  

Informační servis slouží k usnadnění orientace v daném 
zařízení.  Důvodem pro vytvoření  jednotného 
informačního servisu byl v minulosti fakt, že v každém 
zařízení žijí osoby rozličných národností, s odlišnými 
vyjadřovacími a dorozumívacími schopnostmi a jazyky.  
Jedná se o soubor informací, které jsou klientům 
předávány a zprostředkovány. Hlavní část informačního 
servisu tvoří obrázkové piktogramy, které jsou 
používány zejména pro označení jednotlivých místností, 
zón, činností apod. Pro tvorbu  těchto piktogramů byla 
v minulosti využita pomoc samotných žadatelů, s cílem 
co nejjednodušeji a nejvýstižněji popsat danou činnost.  

Vedle piktogramů slouží pro informování žadatelů také 
informační tabule, které jsou zřízeny ve všech azylových 
zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců. Zde jsou 
zveřejňovány a obměňovány aktuální informace a 
poučení pro naše klienty, a to v širokém spektru 
jazykových mutací (jedná se např. o kontakty na 
nevládní organizace, informace o jednotlivých 
aktivitách v zařízení apod.).Pro zprostředkování dalších 
informací našim klientům, či pro vedení sociálních a 
jiných pohovorů jsou  zaměstnanci SUZ běžně 
využívány  tlumočnické služby, v roce 2008 jsme naši 
nabídku tlumočení rozšířili i o možnost tlumočení 
prostřednictvím telefonu. Tato ekonomicky výrazně 
výhodnější metoda poskytování srozumitelných 
informací klientům byla hojně využívána (celkem cca 70 
hodin tlumočení po telefonu).  
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propojení. Celková rozloha vycházkového prostoru je cca 800 m2.  
V průběhu roku 2008 pro cizince v ZZC SOZE zejména poskytovalo právní poradenství a realizovalo  
volnočasové aktivity, dále Charita Břeclav, která provozovala humanitární sklad šatstva.  
  
bb))  ZZaařříízzeenníí  pprroo  zzaajjiiššttěěnníí  cciizziinnccůů  BBěělláá  ppoodd  BBeezzdděězzeemm    
 

Zařízení pro zajištění cizinců se nachází ve 
Středočeském kraji 20 km od Mladé Boleslavi v obci 
Bělá pod Bezdězem.  
Kapacita zařízení je 320 lůžek v mírném režimu 
zajištění a 18 lůžek v přísném režimu zajištění. Počet 
zaměstnanců, kteří zde k 31.12.2008 pracovali, byl 63 
osob.  
ZZC Bělá svojí dispozicí (několik budov, které slouží 
pro ubytování) umožňuje vytvoření naprosto 
oddělených zón pro ubytování cizinců. Z tohoto 
důvodu zde jedna budova slouží pro ubytování 
rodin, samotných žen a je zde vytvořeno i oddělené 
ubytování nezletilých osob bez doprovodu.  
Pro děti je k dispozici dětské centrum, které 
vykonává obdobnou činnost jako v azylových 
zařízeních, a venkovní dětské hřiště. Pro trávení 

volného času všech cizinců funguje výtvarná dílna, knihovna, místnost s posilovacími stroji a tělocvična 
zejména pro míčové sporty, prostor pro promítání filmů apod. Sportovat mohou cizinci také na 
multifunkčním hřišti.  
 
V roce 2008  ZZC spolupracovalo s následujícími nevládními  organizacemi:  
 
- Charita Česká Lípa  
       provozovala humanitární sklad šatstva a organizovala volnočasové aktivity pro cizince,  
- pracovníci Diakonie, Farnosti sv. Terezičky a OPU 
       se zaměřovali převážně na organizaci volnočasových aktivit pro cizince,  
- pracovníci Charity Praha  
       poskytovali právní poradenství a preventivní programy,  
- do ZZC za klienty dojížděl také pravoslavný kněz.    

Psychologické služby v zařízeních SUZ 

Zajištění psychologických služeb pro klienty (v přijímacích 
a pobytových střediscích a v zařízeních pro zajištění 
cizinců) má pozitivní dopad na klienty v nezvyklé životní 
situaci. Psychologická služba je vždy poskytována na 
základě individuálních potřeb klientů. Vytvoření systému 
komplexní a souvislé psychologické služby pro klienty, kteří 
ji potřebují, se promítá nejen do kvality života jednotlivých 
klientů, ale také do jejich vzájemného soužití v jednotlivých 
zařízeních. Vzhledem k obtížné životní situaci, ve které se 
někteří klienti mohou nacházet, má zajištění psychologické 
pomoci a podpory dopad na individuální prožívání situace 
klientem, může vést k jeho aktuálnímu zklidnění (krizová 
intervence) či k dlouhodobějším psychologickým efektům 
(poradenství, terapie). Zároveň diagnostické postupy a 
doporučení psychologa vedou k rozšíření spolupráce mezi 
ním  a sociálním pracovníkem a ke zkvalitnění 
poskytovaných sociálních služeb.   
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Některé z aktivit zařízení pro zajištění cizinců v roce 2008:  
 

- byla vybudována posilovna, která se mezi cizinci stala brzy 
velice oblíbeným místem pro trávení volného času,   

- byl vybudován společenský prostor pro hry, malování, besedy, 
sledování filmů apod.,  

- bylo vybudováno multifunkční sportovní hřiště, na kterém 
mohou cizinci hrát basketbal, volejbal, nohejbal, badminton a 
petanque. Je zde také k dispozici boxovací pytel.   

 
 
  

  
22..33..    IInntteeggrraaččnníí  aazzyylloovváá  ssttřřeeddiisskkaa    
  
IAS slouží pro dočasné ubytování osob, kterým byl udělen azyl (azylantů) a které 
vstoupí do Státního integračního programu2. Doba pobytu ve středisku je určena 
k tomu, aby se azylant naučil komunikovat v češtině, zorientoval se v českém prostředí 
a našel si samostatné bydlení a zaměstnání.  
V IAS bydlí azylanti na základě smlouvy o ubytování a pobyt zde si hradí. Nejdéle 
mohou ve středisku bydlet 18 měsíců - tato doba je stanovena proto, aby azylanti byli 
motivováni k vlastní iniciativě při hledání bydlení a nespoléhali se pouze na pomoc státu či nevládních 
organizací.  
V každém středisku je sociální pracovník připravený poskytnout ubytovaným azylantům potřebné sociální 
poradenství a asistenci. Na práci s azylanty se podílí také nevládní organizace.  
Integrační střediska Havířov, Stráž pod Ralskem a Zastávka jsou přičleněna ke pobytovým střediskům, kde 
jsou ubytováni žadatelé. Středisko Předlice se nachází ve čtvrti Předlice v Ústí nad Labem. Středisko 
Jaroměř je ve stejnojmenné obci nedaleko Hradce Králové.  
V roce 2008 přišlo do IAS  celkem 48 nových azylantů a 116 jich střediska opustilo. Z tohoto počtu 81 
osoba (26 domácností) odešla bydlet do integračních bytů poskytnutých v rámci Státního integračního 
programu a 35 osob (19 domácností) do jiných bytů nebo ubytovacích zařízení.  

                                                 
2 Státní integrační program zajišťuje pro osoby s uděleným azylem bezplatné kurzy češtiny, usnadňuje jim přístup k nájemnímu 
bydlení a získání zaměstnání. 

Podpora azylantů při hledání bydlení  

Hlavním posláním sociálního pracovníka 
v IAS je poskytnout azylantům při hledání 
bydlení patřičnou pomoc a poradenství. 
V roce 2008 v hledání bydlení byli azylanti 
spolu se sociálním pracovníkem 
nejúspěšnější v IAS Jaroměř, kde se podařilo 
získat 5 integračních bytů v tzv. variantě 2 
Státního integračního programu – azylant si 
sám najde bydlení, po dobu 8 let dostává 
příspěvek na úhradu nájemného.     
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Na počátku roku 2008 bylo v pěti střediscích ubytováno 156 osob, ke dni 31. 12. 2008 jich zde 
zůstávalo 87. Přiložený graf udává složení ubytovaných azylantů podle země původu během sledovaného 
období.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Azylanti ubytovaní v integračních azylových střediscích podle země původu (31. 12. 2008)

ostatní - 12 osob, 12,5%
Somálsko - 3 osoby, 3,1%

Kyrgyzstán - 3 osoby, 3,1%

Ukrajina - 6 osob, 6,3%

Pákistán - 6 osob, 6,3%

Irák - 6 osob, 6,3%

bez státní příslušnosti - 9 osob, 
9,4%

Bělorusko - 9 osob, 9,4%
Kazachstán - 10 osob, 10,4%

 Arménie - 10 osob, 10,4%

Rusko - 22 osob, 22,9%
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33..  VVýýzznnaammnnéé  pprroojjeekkttyy  aa  aakkttiivviittyy  vv  rrooccee  22000088  
 
aa))  PPřřeessiiddlloovvaaccíí  pprrooggrraammyy    
 
Přijetím usnesení vlády č. 745 ze dne 27. června 2008 se Česká republika trvale zapojila to tzv. 
přesídlovacích programů.  
Smyslem přesídlování je poskytnout útočiště osobám, které splňují kritéria mezinárodních právních norem 
pro udělení statutu uprchlíka a které se po opuštění země původu zároveň nachází v rizikové nebo jinak 
neuspokojivé situaci. Nejčastěji se jedná o lidi, kteří utekli do země (tzv. země prvního azylu), kde jim 
hrozí ze strany státních orgánů vydání zpět do země původu, anebo země prvního azylu nemůže zajistit 
dostatečně účinnou ochranu před státními orgány země původu. Nebo - protože nemohou legalizovat svůj 
pobyt - nemají v zemi, do níž uprchli, žádnou perspektivu integrace a smysluplného dalšího života.  
Přesídlení do třetí země je pak často jediným způsobem, jak situaci těchto lidí vyřešit. Přesídlence přijímají 
některé rozvinuté země - v Evropě jsou to například severské státy a Nizozemí, mimo Evropu USA, 
Kanada a Nový Zéland. Nyní se k této skupině připojila i Česká republika, což můžeme jedině uvítat. Pro 
uprchlíky v nouzi se otevřela další možnost útočiště a náš stát tím zároveň vyslal signál, že se řadí mezi 
fungující země schopné a ochotné aktivně se podílet na řešení problému azylové migrace na globální 
úrovni.  
Zapojení státu do přesídlovacích programů znamená samozřejmě nové výzvy i pro SUZ, která se na 
přijímání přesídlenců podílí. Již v roce 2007 se její pracovníci podíleli na aktivitách v rámci projektu 
spolufinancovaného EU a zaměřeného na přípravu nových členských zemí na přesídlování.  

Projekt, probíhající ve spolupráci s nizozemskou organizací, 
pokračoval i v roce 2008. V lednu se proto dva pracovníci SUZ 
zúčastnili mezinárodního semináře k problematice přesídlování, který 
proběhl v Praze. Pracovníci SUZ tak mohli zblízka sledovat kulturně 
orientační školení pro přesídlence, jejich přílet do Nizozemí i činnost 
speciálního střediska určeného k jejich dočasnému ubytování. Pro 
SUZ, která na toto pole teprve vstupuje, mělo předání nizozemských 
zkušeností velký význam; některé poznatky jsme mohli uplatnit již 
v roce 2008, další přijdou ke slovu v roce 2009, kdy budeme 
s nizozemskými partnery nadále spolupracovat. 
V první polovině roku 2008 SUZ přispěla k tvorbě Koncepce 
národního přesídlovacího programu, což je vládní materiál stanovující 
základní a zásadní pravidla pro realizaci přesídlovacích akcí 
v následujících letech. 
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V červnu schválila vláda ČR přesídlení skupiny barmských uprchlíků z Malajsie. Byli vybráni příslušníci 
etnické menšiny Čjinů, která žije horách západní Barmy při hranicích s Indií. Všechny osoby navržené 
UNHCR k přesídlení do České republiky měly za sebou zkušenost pronásledování a šikany ze strany 
barmské armády a více či méně dramatického útěku ze země.  
Pracovník SUZ se proto v červenci podílel na tzv. výběrové misi do Malajsie, kde 
se setkal s osobami navrženými k přesídlení do České republiky, předal jim 
základní informace o naší zemi a vysvětlil, jak bude jejich přijetí a integrace 
probíhat. S každou rodinou také vedl pohovor, abychom měli s předstihem 
k dispozici údaje důležité pro sociální práci s přesídlenci po jejich příjezdu. Ta 
splnila svůj účel, měli jsme možnost v praxi si vyzkoušet zatím jen teoretické 
znalosti a získali jsme cenné zkušenosti a podněty pro další práci. Pobyt a činnost 
v Malajsii velmi usnadnila vstřícnost a profesionalita pracovníků českého 
zastupitelského úřadu a místní mise UNHCR.  
První část přesídlenců dorazila do České republiky na konci října. Bylo to pět rodin s dětmi, celkem 23 
osob. Transfer druhé části vybrané skupiny (14 osob) bylo nutné ze zdravotních důvodů odložit; tyto čtyři 
rodiny přiletěly z Malajsie až počátkem roku 2009.  
Přesídlence jsme po příjezdu ubytovali v integračním středisku ve Stráži pod Ralskem do doby než se 
přestěhují do míst trvalého bydlení. Po příjezdu do střediska obdrželi přesídlenci potraviny na dobu, než 
jim jako azylantům (tj. podle příslušných zákonů oprávněným osobám) byly poskytnuty finanční 
prostředky na živobytí v rámci systému pomoci v hmotné nouzi. Ve spolupráci Farní charitou Česká Lípa 
jsme jim zajistili nabídku vhodného ošacení a obuvi, neboť na zdejší chladné počasí nebyli příliš vybaveni.  
V dalších dnech je pracovníci střediska seznámili s okolím a poskytli jim základní informace 
o životě v České republice. Znamenalo to vysvětlit jim i takové věci, které nám připadají 
poměrně samozřejmé, jako například způsob hospodaření s penězi, nakupování potravin a 
nutnost dodržování dohodnutých termínů. Některá pro nás běžná a všeobecně uznávaná 
pravidla a skutečnosti představují pro obyvatele jihovýchodní Asie překvapivé novinky a 
jejich vysvětlení vyžaduje trpělivé opakování.  

Po absolvování vstupních zdravotních prohlídek v liberecké nemocnici začali přesídlenci 
navštěvovat kurz českého jazyka. Výuka probíhala ve třech skupinách; dvě tvořili dospělí a 
starší děti, v poslední skupině byly menší děti, které vyžadují specifický přístup a jejich 
výuka společně s dospělými by proto nebyla vhodná.  Dospělé a starší děti vyučovala 
lektorka Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, což je pracoviště 

specializující se mimo jiné na výuku češtiny jako cizího jazyka. Skupinu menších dětí vedla místní učitelka, 
která má rovněž zkušenosti s výukou cizinců.  
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Ve druhé polovině listopadu začaly menší děti (ve věku do 15 let) chodit do místní školy, která pro ně 
zřídila speciální vyrovnávací třídu, v níž se připravují na zařazení do běžného vyučování. Pro dospělé jsme 
ve spolupráci s OPU připravili kurz českých reálií a lektorka je postupně seznámila s důležitými aspekty 
života v naší zemi. Při svém výkladu navázala na informace, které přesídlenci dostali bezprostředně po 
příjezdu od pracovníků střediska.  

S jednáním na úřadech, při návštěvách lékařů a při řešení dalších problémů pomáhali 
přesídlencům naši sociální pracovníci ve spolupráci s tlumočnicí. Její pomoc byla 
samozřejmě nezbytná i při výkladu v uvedeném kurzu. Za velmi důležitou pomoc při naší 
práci považujeme také spolupráci s občanským sdružením Barmské centrum Praha.  
Pro lidi pocházející z venkovských oblastí vzdálené asijské země a mající za sebou 

zkušenost pronásledování není adaptace ve střední Evropě jednoduchá. Děti si samozřejmě zvykají rychleji 
než jejich rodiče (a proto je nespornou výhodou, že se většinou jedná o rodiny s dětmi) a již v prosinci 
dokázaly pod vedením paní učitelky velmi pěkně česky zazpívat. I dospělí se ale s radikální změnou 
prostředí postupně vyrovnávají, v rámci svých možností se snaží naučit tak složitý jazyk, jakým český jazyk 
beze sporu je.  
 
bb))  EENNAARROO  
 
SUZ je zapojena do neformální sítě evropských organizací, které zajišťují přijímání 
žadatelů. Tato síť vznikla již v roce 2002, přičemž SUZ je společně s partnerskými 
organizacemi z Nizozemí, Švédska, Dánska a Belgie členem od samého začátku. V současné době síť 
sdružuje 11 organizací.   
Smyslem sítě ENARO (European Network of Asylum Reception Organisations) je výměna znalostí a 
zkušeností mezi zaměstnanci participujících organizací během výměnných pobytů, které probíhají na jaře a 
na podzim.  
Jednou ročně se formálně setkávají zástupci členských zemí zastoupených v ENARO. Při této příležitosti 
jsou zejména naplánovány programy a termíny výměnných stáží, jejich hlavní témata a jsou zde 
diskutovány praktické problémy spojené s přijímáním žadatelů v jednotlivých zemích. Dále jsou na 
programu informace o trendech v oblasti přijímání žadatelů a diskuse nad praktickými problémy 
spojenými s touto kategorií cizinců.  
V roce 2008 se zapojili pracovníci jednotlivých organizací do výměnných stáží na přelomu května a června 
a na přelomu září a října. Tématem jarních stáží byl určen přístup a práce s cizincem s nepřijatelným 
chováním, podzimní stáž byla zaštítěna tématem podpory cizinců v oblasti integrace nebo návratů. Za 
SUZ se v roce 2008 zúčastnili výměnných stáží dva pracovníci (jeden na jaře byl u partnerské organizace 
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v Nizozemí, druhý pracovník byl na podzim na Maltě). Všichni účastníci pak sepisují zprávy, které jsou 
k dispozici na internetových stránkách sítě ENARO (www.enaro.eu).  
Účastníci výměnných stáží se na podzim setkávají na společné akci, která je již tradičně organizována SUZ 
v České republice.  
Ve dnech 26. - 27. listopadu  jsme přivítali zahraniční hosty v Kašperských horách na  pravidelné 
závěrečné konferenci, kde byly zkušenosti jednotlivých účastníků diskutovány a analyzovány. Jedním 
z hlavních přínosů tohoto setkání je zpětná vazba pro země, které přivítaly zahraniční stážisty u své 
organizace.    

 
cc))  EERRIITT  UUkkrraajjiinnaa  

 
Pracovníci SUZ se v průběhu roku 2008 zapojili do projektu sítě GDISC (General 
Directorś Immigration Services Konference) Capacity Building and Technical Support to 
Ukrainian Authorities to Effectively Respond to Irregular Transit-Migration (ERIT).  
Tento projekt je realizován v průběhu let 2008 až 2010 z podpory Evropské komise 
v rámci dotačního titulu AENEAS 2006 a za pomoci států působících v síti GDISC.  
Projekt je, jak vyplývá z jeho názvu, zaměřen na Ukrajinu a na budování a rozvoj kapacit 
spojených s bojem proti nelegální migraci, azylovým řízením, infrastrukturou pro 
migranty, vízovou politikou atd. Každá ze zapojených zemí (Česká republika, Maďarsko, Polsko, 
Slovensko, Velká Británie a Nizozemsko) je zodpovědná za realizaci jednoho tématu. Česká republika 

realizuje modul zaměřený na detenční centra, respektive za návrhy v oblasti 
materiálního vybavení a za oblast školení personálu těchto zařízení.  
V dubnu 2008 se zástupce SUZ zúčastnil zejména přípravných prací při 
plánování projektových aktivit tohoto modulu. V praxi spočívala tato 
příprava v monitorovací návštěvě na Ukrajině, v rámci které byla navštívena 
dvě vznikající detenční zařízení v Rozsudivě v Černigovské oblasti a 
Zhuravichi ve Volyňské oblasti. Cílem monitorovací mise bylo připravit 
návrh, na základě kterého budou realizována školení personálu těchto 
zařízení a dále na analýzu možností při vybavení těchto center. Bylo 
rozhodnuto, že prioritně bude finanční podpora směřovat do oblasti 

bezpečnosti a zabezpečovacích prvků v zařízení.  
V návaznosti na doporučení pak v září došlo k první projektové aktivitě, při které zaměstnanci SUZ 
uskutečnili vzdělávací seminář pro pracovníky detenčního zařízení v Rozsudivě a definovali rozsah a 
povahu bezpečnostních prvků, které vhodně doplní personální a bezpečnostní pravidla ukrajinské strany. 
Zástupce SUZ strávil v detenčním zařízení Rozsudiv pracovní týden, v rámci kterého se seznamoval 
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s chodem zařízení a konzultoval s ukrajinskými kolegy nejlepší doporučené postupy při provozu a 
nastavování bezpečnostních pravidel chodu zařízení.  
V říjnu 2008 byly aktivity projektu pro tento kalendářní rok završeny studijním pobytem zástupců 
ukrajinského ministerstva vnitra a řídících pracovníků detenčních center v České republice. V rámci jejich 
pobytu jsme pro ně připravili pracovní program, který se skládal z návštěv zařízení pro zajištění cizinců a 
dále v další detailní diskusi nad jednotlivými oblastmi spojenými s provozem zařízení, kde pobývají 
nelegální migranti.  
V roce 2009 je v plánu při realizaci projektu proškolit pracovníky druhého detenčního centra ve 
Zhuravichi a navrhnout technická opatření, která by v rámci projektu mohla být v tomto zařízení 
zrealizována. Předpokladem je, že technická část projektu bude v souladu se standardem nastaveným 
v detenčním zařízení Rozsudiv. 

 
dd))  OOlliivvoovvaa  llééččeebbnnaa    
  

V roce 2008 byl poprvé realizován Olivovou dětskou léčebnou (ODL) projekt 
„Ozdravné pobyty pro nezletilé žadatele“. Cílem projektu bylo nabídnout 
kapacitu léčebny v termínech mimo letní období dětem pobývajícím 
v azylových zařízeních formou ozdravných, relaxačních a rekondičních pobytů. 
SUZ byla v projektu zapojena jako partner (zajistila zprostředkování kontaktu 
klienty, dopravu klientů do ODL, několikadenní asistenci vychovatelky SUZ 
v ODL).  

Cílovými skupinami byly děti od 1 - 6 let s doprovodem a děti od 6 - 18 let s doprovodem i bez 
doprovodu rodičů. Ozdravného pobytu se ve dvou čtrnáctidenních turnusech zúčastnilo celkem 93 dětí a 
30 rodičů jako doprovod.  
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ee))  PPrroojjeekkttyy  ssppoolluuffiinnaannccoovvaannéé  zz  pprroossttřřeeddkkůů  EEvvrrooppsskkééhhoo  uupprrcchhlliicckkééhhoo  ffoonndduu    
 
V roce 2008 měla SUZ schváleno čerpání finančních prostředků Evropské unie (Evropského uprchlického 
fondu) na celkem 9 projektů v celkové částce 10 311 000,- Kč (z toho kofinance SUZ 2 577 750,- Kč).  
Jednalo se o následující projekty:  
 
e. 1) EUF 2007 - 1  
Podpora azylantů ubytovaných v IAS při hledání bydlení a zaměstnání 
  
Cílem projektu bylo podpořit azylanty ubytované v IAS při 
hledání a získávání integračních bytů a při profesním uplatnění, 
a tak maximálně urychlit jejich osamostatnění. Projekt proto 
předpokládal jak přímé poskytování služeb osobám z cílové 
skupiny, tak i dodání potřebných znalostí a dovedností 
pracovníkům, kteří budou tyto služby poskytovat.  

 
Aktivity projektu byly: 
 

a) poradenství a asistence na podporu osobní aktivity azylantů především při zajišťování integračních 
bytů a zaměstnání, 

b) kurzy reálií pro poskytnutí znalostí a dovedností potřebných pro získání bydlení a zaměstnání a pro 
následnou nezávislou existenci,  

c)  rekvalifikační kurzy práce s PC,  
d) další kurzy zvyšující kvalifikaci (řidičský výcvik, svářečský kurz apod.) umožňující azylantům získat 

nezbytné předpoklady pro práci v oboru, v němž mohou získat uplatnění ve svém budoucím 
bydlišti,  

e) proplácení výdajů za nostrifikace dokladů o vzdělání, 
f) školení o nejčastějších zemích původu azylantů určená pro osoby pracující v rámci projektu s 

azylanty.  
 
 
 
 
 

Čerpání projektu EUF 2007 - 1 
 
        V rámci projektu bylo zajištěno zejména :  

- poradenství a  asistence při hledání bydlení 
(zajišťovali pracovníci nevládních 
organizací) – nalezeno celkem 8 
integračních bytů,   

- přednášky pro zaměstnance o zemích 
původu azylantů (Asie, Kavkaz, Blízký a 
střední východ)  
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 e.2) EUF 2007 - 2  
Rozšíření přístupu žadatelů k informacím, zřízení internetových pracovišť pro žadatele a nákup 
audiovizuální techniky 
 
Projekt zahrnoval následující cíle:  
 

a) zajistit žadatelům v přijímacích a pobytových střediscích 
rozšířené možnosti pasivní komunikace s vnějším světem 
jednak prostřednictvím příjmu satelitního vysílání, jednak 
nabídkou poslechu hudby či promítáním videonahrávek a 
filmů z různých kulturních prostředí v rámci 
volnočasových aktivit. Také byla doplněna skladba 
satelitního vysílání v PoS Zastávka a Stráž pod Ralskem,   

b) zajistit žadatelům v pobytových střediscích možnost 
aktivní komunikace s okolním světem, s rodinnými příslušníky, blízkými či přáteli prostřednictvím 
internetu. To znamenalo vybavit pobytová střediska potřebnou výpočetní technikou a dalším 
nutným materiálním vybavením internetových pracovišť,  

c) umožnit komunikaci po příchodu žadatelů do přijímacího střediska mezi pracovníky středisek a 
žadateli v jejich rodném jazyce či v jazyce, v němž jsou schopni se dorozumět prostřednictvím 
telefonického tlumočení. To znamenalo nakoupit digitální telefony s hlasitým odposlechem do 
přijímacích středisek.     

 
e.3) EUF 2007 - 3 
Zkvalitnění materiálně-technického vybavení pobytových středisek 
 
Tento projekt byl předložen se základním cílem postupně 
zlepšovat podmínky pobytu žadatelů v pobytových 
střediscích zvyšováním kvality materiálně-technického 
vybavení ubytovacích prostor i dalších prostor azylových 
zařízení společně užívaných žadateli (např. návštěvní 
místnosti, televizní místnosti, místnosti pro poskytování 
psychologických služeb, sociálních služeb a právní pomoci). 
V rámci tohoto základního záměru byla věnována zvýšená 
pozornost žadatelům zařazeným do tzv. ohrožených skupin, 

Čerpání projektu EUF  2007 – 2 
 

    V rámci projektu bylo nakoupeno a dáno do   
užívání:  
- internetová pracoviště ve střediscích  

Havířov, Kostelec nad Orlicí, Stráž pod 
Ralskem, Zastávka – celkem 15 pracovišť,   

- 12 televizorů,  
- 5 hifi věží,  
- 2 satelity,  
- 4 digitální telefony pro tlumočení po 

telefonu apod.  
   

Čerpání projektu EUF  2007 – 3
 

        V rámci projektu bylo nakoupeno zejména:  
- matrace 350 ks, přikrývka 350 ks, polštář 

525 ks, postele 50 ks, 
- lůžka a sada vybavení pro handicapované 

osoby - 6 ks,  
- pračky 20 ks, sušičky 8 ks, žehličky 17 ks, 

mikrovlnné trouby – 14 ks, varné konve 40 
ks,  

- jídelní stůl 71 ks, šatní skříně 50 ks apod.  
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zejména pak ubytovacím a materiálně-technickým podmínkám pobytu nezletilých žadatelů a žadatelů - 
seniorů či žadatelů s handicapem. Jednalo se zejména o obměnu materiálně-technického vybavení, do 
každého pobytového střediska bylo zakoupeno vybavení a pomůcky pro žadatele s fyzickým handicapem 
usnadňující mobilitu a nezávislost na druhých osobách.  
 
e.4) EUF 2007 - 4  
Zefektivnění sociální práce s důrazem na volnočasové aktivity v přijímacích a pobytových 
střediscích 
 
Cílem projektu bylo zkvalitnění technického a 
sociálního zázemí tvořícího předpoklad pro efektivní 
práci s žadateli.  
Projekt počítal mj. s nákupy spotřebního a 
evidenčního materiálu umožňujícího obsahově 
pestřejší práci. Bez pořízení nového materiálu by 
nebylo možné projekt plnohodnotně realizovat. 
Žadatelé rozvíjejí pod pedagogickým vedením 
výtvarné nadání a manuální zručnost ve výtvarných 
dílnách. Ve střediscích jsou i dětská centra.   

Hřiště a tělocvičny jsou vybavovány dle zájmu žadatelů, jsou 
pořádány kulturní a sportovní akce, v Kostelci nad Orlicí bylo 
postaveno dětské hřiště. Čtenářské koutky a knihovny s nabídkou 
knih i tisku podporují vzájemnou komunikaci a zejména přinášejí 
informace žadatelům o zemi, v níž zažádali o udělení mezinárodní 
ochrany.  
V rámci projektu byly  
úspěšně provozovány 
řezbářské, šicí a hudební 
dílny. Ty jsou spolu 

s dalšími volnočasovými aktivitami a humanitárními sklady 
šatstva smluvně zajišťované nestátními neziskovými 
organizacemi. Výstavy a jiné PR aktivity vytvářejí prostor pro 
setkání žadatelů s veřejností.  
 

Čerpání projektu EUF 2007 – 4 
 

    V rámci projektu byly zrealizovány zejména  následující     
akce:  

- zajištění provozu dílen – řezbářská dílna (Vyšní Lhoty, 
Kostelec nad Orlicí) – čerpáno cca 210 000,- Kč, 
hudební dílna v Kostelci nad Orlicí  a Zastávce – 
čerpáno cca 230 000, Kč,  

- kulturní a sportovní akce – čerpáno cca 125 000 Kč,  
- humanitární sklad šatstva – čerpáno cca 220 000,- Kč. 

 

 
Čerpání projektu EUF  2007 – 5 

 
       V rámci projektu  bylo zrealizováno: 

- nákup 39 letenek v celkové výši cca, 
570 000,- Kč  

- 7 klientům byl vyplacen motivační 
příspěvek v celkové výši 40 000,- Kč,  

- vyřízení cestovního dokladu a asistence 
při repatriace – pro 18 klientů v celkové 
výši 42 500,- Kč.  
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e.5) EUF 2007 - 5  
Návratový program pro občany zemí ASIE 
 
Cílem projektu bylo komplexní zajištění dobrovolných návratů odmítnutých žadatelů ze zemí Asie.  Ve 
snaze o zajištění maximální úspěšnosti dobrovolných návratů měl projekt pokrýt všechny tři fáze procesu 
repatriace:  
 

a) přípravu na dobrovolný návrat, kde byl projekt  zaměřen na podávání informací o dobrovolných 
návratech a dalších informací spojených s úspěšnou realizací návratu (např. poskytování informací 
o situaci v zemi původu),  

b) realizaci dobrovolného návratu, tedy na nákup letenek a vyřizování náhradních cestovních 
dokladů, asistenci před odletem ve spolupráci s Mezinárodní organizaci pro migraci, 

c) poskytnutí reintegrační pomoci ve formě reintegračního příspěvku a poskytnutí materiálního 
vybavení repatriantům s komplikovanou prognózou reintegrace. 

 
e.6) EUF 2007 - 6  
Zajištění psychologických, supervizních, tlumočnických a překladatelských služeb 
  
Cílem projektu bylo zlepšení kvality sociálních služeb poskytovaných žadatelům ve všech azylových 
zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců SUZ prostřednictvím psychologických služeb a rozšíření 
nabídky tlumočnických a překladatelských služeb 
určených žadatelům. V rámci projektu byla rovněž 
poskytována  supervize zaměstnancům azylových zařízení 
pracujícím v přímém kontaktu s žadateli, což přispělo 
k dalšímu zlepšení kvality nabízených sociálních služeb.  
  
 
 
 
 
 
 

 

Čerpání projektu EUF  2007 – 6 
 

        V průběhu realizace projektu bylo čerpáno:  
- 296 hodin psychologických konzultací pro 

150 žadatelů,  
- 168 hodin  supervizích služeb pro 

zaměstnance,  
- 404 hodin tlumočení,   
- bylo přeloženo 775 stran textu do různých 

jazykových mutací pro žadatele.    
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e.7) EUF 2007 - 7  
Zkvalitnění materiálně-technického vybavení přijímacích středisek 
 
SUZ předkládala tento projekt se základním cílem postupně 
zlepšovat podmínky pobytu žadatelů v přijímacích střediscích 
zlepšováním kvality materiálně-technického vybavení 
ubytovacích prostor i dalších prostor azylových zařízení 
společně užívaných žadateli (např. návštěvní místnosti, televizní 
místnosti, místnosti pro poskytování psychologických služeb, 
sociálních služeb a právní pomoci).   
Tento projekt byl svým charakterem podobný projektu EUF 
2007 - 3 s tím, že cílovou skupinou byli žadatelé v přijímacích střediscích.  
 
e.8) EUF 2007 - 8  
Návratový program pro občany zemí AFRIKY 
 
Cílem předkládaného projektu bylo komplexní zajištění 
dobrovolných návratů neúspěšných žadatelů ze zemí 
Afriky. Tento projekt nabízel stejné možnosti jako projekt 
EUF 2007 - 5, tentokrát pro klienty pocházející 
z afrického kontinentu.  
 
e.9) EUF 2007 - 9  
Návratový program pro občany zemí EVROPY 
Cílem předkládaného projektu bylo komplexní zajištění 
dobrovolných návratů neúspěšných žadatelů ze zemí Evropy. 
Tento projekt nabízel stejné možnosti jako projekty EUF 
2007 - 5 a EUF 2007 - 8, tentokrát pro klienty z Evropy.   
  
  
  
  
  

Čerpání projektu EUF  2007 – 7 
 

        V rámci projektu bylo nakoupeno zejména:  
- 50 ks nočních stolků, 30 ks šatních skříní,   
- 2 lůžka  a sady pro handicapované osoby  
- 80 ks postelí,  
- 99 ks školních židlí,  
- 10 ks mikrovlnných trub, 25 ks varných 

konvicí,  
- 24 jídelních stolů apod.  

Čerpání projektu EUF  2007 – 8 
 

        V rámci projektu bylo zrealizováno:  
- nákup 6 letenek v celkové výši 95 500,- Kč,  
- byly vyplaceny  motivační příspěvky pro 3 

klienty v celkové výši 24 000,- Kč,  
- proběhla školení o zemi původu „Blízký 

východ a Afrika“, „Mongolsko“ a 
„Vietnam“ s náklady v celkové výši 20 000,- 
Kč.   

Čerpání projektu EUF 2007 – 9 
 

        V rámci projektu byla uhrazena: 
- repatriace pro celkem 25 osob (zakoupeno 

24 letenek a 7 jízdenek) v celkové výši 
253 000,- Kč,  

- byl vyplacen motivační příspěvek pro 7 
klientů v celkové výši 24 000,- Kč.   
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ff))  VVzzdděělláávváánníí  zzaamměěssttnnaannccůů  SSUUZZ  vv  rrooccee  22000088  
 

SUZ organizovala pro své zaměstnance kurzy, školení a pracovní stáže tak, aby byli připraveni pro výkon 
náročných činností především při práci s klienty. Na základě Plánu vzdělávání 2008 se uskutečnilo 45 
vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo celkem 612 zaměstnanců.  
Všichni noví zaměstnanci prošli během svého adaptačního procesu úvodním školením a dle svého 
profesního zařazení se následně na základě rozhodnutí svých vedoucích zúčastňovali vybraných 
vzdělávacích aktivit, organizovaných za účelem prohlubování, obnovování a udržování profesních 
kompetencí a odborných způsobilostí stanovených pro dané pracovní pozice.  
Pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, 
ubytovatele, zdravotní personál a vychovatele se uskutečnila 
řada specificky zaměřených akcí. Ve spolupráci s Institutem 
vzdělávání Vězeňské služby proběhla tři dvoudenní školení 
(Rozpoznávání agresivních tendencí a postojů), další 
spolupracující organizace realizovaly kurz prevence 
drogových závislostí a sociálně patologických jevů, 
přednášky o zemích původu klientů a interkulturní 
komunikaci, kurz poskytnutí krizové intervence s důrazem 
na intervence v případech domácího násilí, kurz poskytnutí 
první pomoci a blok přednášek pro pracovníky 
v nelékařských profesích. Ve spojení s interními 
vzdělávacími akcemi proběhla i pracovní setkání zaměstnanců stejného profesního zařazení – workshopy 
(pedagogů volného času, zaměstnanců ekonomické služby a vychovatelů). 
Pro svoji náročnost, interaktivní charakter a způsob provedení si získal oblibu kurz Zvládání obtížných 
situací při spolupráci s klientem, který byl vzhledem k velkému zájmu zaměstnanců  rozšířen na tři stupně.  
Technický personál (svářeči, topiči, elektrikáři, obsluha tlakových nádob a plynových kotelen) si svoje 
odborné znalosti průběžně doplňoval účastí na předepsaných kurzech a školeních, která zakončil 
osvědčením nebo prodloužením doby platnosti průkazu. V jednotlivých zařízeních se pod vedením 

proškolených pracovníků uskutečňovala školení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a požární ochrany. 
V souvislosti s potřebou udržet si odborné znalosti v dynamickém vývoji 
procesů výpočetní techniky zajistila SUZ školení nejen pro správce 
informačních a komunikačních technologií, kteří odpovídají za správu sítí a 
serverů, ale i pro zaměstnance, kteří nové metody práce s PC potřebují ve své 
každodenní činnosti. 
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Členové středního a vrcholového managementu si v roce 2008 mohli vybrat externí 
vzdělávací akci v souladu se svými manažerskými potřebami, na jejíž úhradu 
přispěla SUZ stanovenou částkou. SUZ trvale podporuje iniciativu zaměstnanců při 
udržování a rozšiřování jejich profesních i osobních kompetencí formou 
poskytování částečné finanční spoluúčasti a pracovního volna k účasti na 
schválených externích vzdělávacích akcích. 
Celková výše nákladů vynaložených na vzdělávání v roce 2008 dosáhla částky 510 
tis.Kč, tj. cca 1 335,- Kč/zaměstnanec SUZ.  

 

gg))  SSuuppeerrvviizzee  pprroo  zzaamměěssttnnaannccee  SSUUZZ    
Dalším způsobem zajištění poskytování 
kvalitních služeb klientům je péče o 
odbornou úroveň dovedností a 
schopností zaměstnanců SUZ. 
Supervize pracovníků v pomáhajících 
profesích náleží k základnímu nástroji 
prevence syndromu vyhoření, přispívá 
ke zvládání obtížných situací při práci 
s klientem a je rovněž nástrojem 
dlouhodobého rozvoje dovedností 
pracovníků. Supervizní služby jsou 
v zařízeních SUZ poskytovány 
zaměstnancům v přímém kontaktu 
s klientem.  
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hh))  ZZaamměěssttnnaannccii  SSUUZZ    
  
2008 
1) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 
31.12.2008 

2) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 
31.12.2008 

          
věk muži ženy celkem % dosažené vzdělání muži  ženy celkem % 
do 20 let 0 0 0 0 základní 1 14 15 4,12
21-30 10 31 41 11,26 vyučen 0 2 2 0,55
31-40 41 72 113 31,04 střední odborné 45 43 88 24,18
41-50 32 62 94 25,82 úplné střední 6 16 22 6,04
51-60 51 45 96 26,37 úplné střední odborné 43 93 136 37,36
61 let a více 9 11 20 5,49 vyšší odborné 4 11 15 4,12
celkem 143 221 364 100 vysokoškolské 44 42 86 23,63
% 39,29 60,71 100   celkem 143 221 364 100
          
3) Celkový údaj o průměrných platech v roce 2008 5) Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2008 
          
  celkem    Doba trvání počet %   

   do 5 let 168 46,15   průměrný 
hrubý měsíční 

plat 21 441    do 10 let 109 29,95   
     do 15 let 61 16,76   
4) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů  do 20 let 22 6,04   
zaměstnanců v roce 2008   nad 20 let 4 1,1   

 celkem 364 100   
 počet        

nástupy 63         
odchody  104 
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33..  HHoossppooddaařřeenníí  SSUUZZ    
 

Správa uprchlických zařízení vynaložila v roce 2008 na svou činnosti finanční prostředky v celkové výši 
309 750 tis. Kč v následujícím členění: 
 

a) na provozní výdaje (ostatní běžné výdaje, mzdy a zákonné odvody z mezd) celkem 286 463 tis. Kč, 
z toho na realizaci programů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie (Evropského 
uprchlického fondu) celkem 7 972 tis. Kč,  

b) na financování reprodukce majetku (kapitálové a nekapitálové) celkem 23 286 tis. Kč. 
 
V následujících tabulkách jsou detailně rozepsány jednotlivé druhy výdajů tak, jak byly čerpány 
jednotlivými odbory (zařízeními) SUZ. V případě prostředků vynaložených se spolufinancováním 
z Evropského uprchlického fondu je rozpis proveden dle čerpání na jednotlivé realizované projekty. 
 
Ostatní běžné výdaje jsou výdaje, které SUZ vynakládá na služby poskytované žadatelům o udělení 
mezinárodní ochrany, zajištěným a ubytovaným cizincům a azylantům (ubytování, strava, kapesné a další 
služby), a dále např. energie, platby za zajištění ostrahy v zařízeních, nájmy atd. 
 

Odbor (zařízení) ostatní běžné 
výdaje

Mzdy a povinné 
odvody CELKEM

SUZ Praha 14 658,4 36 036,8 50 695,2
Přijímací středisko Praha-Ruzyně 11 473,6 5 016,4 16 490,0
Přijímací středisko Vyšní Lhoty 19 348,0 17 924,0 37 272,0
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí 19 634,1 13 322,9 32 957,0
Pobytové a integrační středisko Zastávka 18 394,6 15 878,5 34 273,1
Pobytové a integrační středisko Havířov 7 201,6 5 083,2 12 284,8
Pobytové a integrační středisko Stráž p.Ralskem 8 018,9 4 163,8 12 182,7
Azylové zařízení Velké Přílepy 9 324,6 8 764,7 18 089,3
Zařízení pro zajištění cizinců Bělá 28 858,1 20 087,5 48 945,6
Zařízení pro zajištění cizinců Poštorná 12 430,1 10 843,5 23 273,6
CELKEM 149 342,0 137 121,3 286 463,3

Provozní výdaje (v tis. Kč)
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V rámci provozních výdajů byly v roce 2008 realizovány v azylových 
zařízeních (přijímacích a pobytových střediscích) Programy spolufinancované 
z Evropského uprchlického fondu tak, že 75% nákladů projektu bylo 
financováno z evropských prostředků a 25% nákladů projektu byla 
kofinance, kterou SUZ zajišťovala v rámci svého rozpočtu. 
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Označení a název projektu Podíl financování z 
prostředků EU

Podíl financování z 
rozpočtu SUZ CELKEM

EUF 2007-01 Podpora azylantů ubytovaných v IAS 
při hledání bydlení a zaměstnání 

129,0 43,0 172,0

EUF 2007-02 Rozšíření přístupu žadatelů k 
informacím, zřízení internetových pracovišť pro 
žadatele a nákup audiovizuální techniky

501,4 167,2 668,6

EUF 2007-03 Zkvalitnění materiálně technického 
vybavení pobytových středisek 

1 638,0 546,0 2 184,0

EUF 2007-04 Zefektivnění sociální práce s důrazem 
na volnočasové aktivity v přijímacích a pobytových 
střediscích 

1 714,7 571,7 2 286,4

EUF 2007-05  Návratový program pro občany zemí 
Asie 

512,3 170,8 683,1

EUF 2007-06 Zajištění psychologických, 
supervizních, tlumočnických a překladatelských 
služeb

538,6 179,6 718,2

EUF 2007-07 Zkvalitnění materiálně technického 
vybavení přijímacích středisek

588,6 196,2 784,8

EUF 2007-08  Návratový program pro občany zemí 
Afriky

115,0 38,3 153,3

EUF 2007-09  Návratový program pro občany zemí 
Evropy 241,3 80,5 321,8

CELKEM 5 978,9 1 993,3 7 972,2

Projekty spolufinancované z Evropského uprchlického fondu (v tis. Kč)

 
 

V rámci ostatních běžných výdajů byly v roce 2008 rovněž vypláceny 
obcím, na jejichž území jsou umístěna azylová zařízení, příspěvky dle 
§ 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu v platném znění. Celkem bylo 
obcím v roce 2008 vyplaceno 2 254 tis. Kč 
 
Výdaje na financování programů reprodukce majetku v roce 2008 
zahrnovaly nejen investiční - kapitálové akce (stavby, nákupy 
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movitého majetku), ale i další položky sledované v rámci programového financování (provozní výdaje 
ICT, nákupy výpočetní techniky, opravy atd.). 
 
 
 
 

Odbor (zařízení) Kapitálové výdaje Nekapitálové 
výdaje CELKEM

SUZ Praha 4 737,0 5 449,3 10 186,3
Přijímací středisko Praha-Ruzyně 0,0 1 446,0 1 446,0
Přijímací středisko Vyšní Lhoty 0,0 92,5 92,5
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí 1 203,3 167,4 1 370,7
Pobytové a integrační středisko Zastávka 253,1 1 234,9 1 488,0
Pobytové a integrační středisko Havířov 1 243,3 1 871,3 3 114,6
Pobytové a integrační středisko Stráž p.Ralskem 0,0 562,6 562,6
Azylové zařízení Velké Přílepy 0,0 354,8 354,8
Zařízení pro zajištění cizinců Bělá 2 637,1 1 335,0 3 972,1
Zařízení pro zajištění cizinců Poštorná 199,6 499,5 699,1
CELKEM 10 273,4 13 013,3 23 286,7

Výdaje na financování programů reprodukce majetku (v tis. Kč)
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