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Vážení,
v České republice dnes žije rekordní počet cizinců. Nikdy v historii naší země tomu v takové míře nebylo. Je
to samozřejmě dáno bezprecedentní uprchlickou vlnou z Ukrajiny, nicméně i před ruskou agresí na Ukrajině
jsme se díky vyspělé ekonomice, struktuře průmyslu a nízké nezaměstnanosti stávali atraktivní cílovou zemí
pro cizince z okolních států Evropy, ale i některých asijských zemí. S narůstajícím počtem cizinců v zemi přirozeně roste i význam integrační politiky a jejích aktérů.
Integrační politika je důležitým nástrojem státu, jak zajistit sociální kohezi, prohlubovat důvěru ve společnosti a dlouhodobě i vnitřní bezpečnost. Pro integrační politiku v ČR bylo dlouho typické, že se do ní příliš
nezapojovali standardní aktéři, jako například samosprávy či zaměstnavatelé. Ale i to se pod pozitivním
tlakem a snaze vysvětlovat význam integrace cizinců na lokální úrovni, který prostřednictvím Center na podporu integrace cizinců (CPIC) vytváříme, mění k lepšímu.
Jednotlivá pracoviště CPIC se za několik posledních let etablovala na regionální úrovni a podařilo se jim
získat pro spolupráci celou řadu partnerů od jednotlivých krajů a obcí až po firmy, neziskové organizace či
již integrované komunity cizinců. Centrům se navíc daří v jednotlivých regionech tyto partnery propojovat
a tím přispívat k efektivnější integrační činnosti.
Integrační politika nepřináší výsledky bezprostředně. Jde o dlouhodobý proces, který nebývá mediálně vděčným tématem, ale o to je důležitější. O tom, jak může vypadat zanedbaná integrace, a jaké jsou důsledky
jejího podceňování, se můžeme přesvědčit i v některých státech západní Evropy. Integrační politika byla od
začátku koncipována také jako nástroj bezpečnostní politiky státu a musí být její integrální a významnou
součástí. Centra na podporu integrace cizinců jsou z tohoto pohledu klíčovými institucemi a nástroji státu
a samospráv k naplňování výše uvedených cílů.
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel Správy uprchlických zařízení MV

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou zpráva o činnosti Center na podporu integrace cizinců (CPIC) za rok 2021.
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra provozuje Centra v deseti krajích, Moravskoslezském,
Pardubickém, Plzeňském, Zlínském, Karlovarském, Libereckém, Jihočeském, Olomouckém, v Kraji Vysočina
a ve Středočeském kraji s pracovišti v pěti významných středočeských městech (Mladá Boleslav, Kladno,
Příbram, Benešov a Kutná Hora).
Centra a jejich činnost představují jeden z klíčových nástrojů vládní politiky integrace cizinců. Cílovou
skupinou Center jsou dlouhodobě legálně pobývající cizinci na území ČR a dále osoby, kterým byla udělena
mezinárodní ochrana. Centra těmto cizincům nabízejí zejména bezplatné kurzy českého jazyka, sociální
a právní poradenství, pořádají adaptačně-integrační kurzy, sociokulturní kurzy, provádí informační činnost
a poskytují další služby.
Důležitou aktivitou Center je pomoc jednotlivým městům a obcím prostřednictvím koordinace činnosti
regionálních platforem, kde se scházejí zástupci všech subjektů aktivních na poli integrace cizinců v regionu
(úřady práce, cizinecká policie, neziskové organizace, samosprávy, školy aj.). Platformy identifikují konkrétní
problémy a přispívají ke koordinaci jednotlivých aktérů, zajišťují lepší výměnu informací, reagují na aktuální
potřeby.
V této zprávě o činnosti Vám maximálně konkrétně a strukturovaně představujeme činnosti jednotlivých
Center za uplynulý rok, společně s konkrétními daty, ale i příklady dobré praxe. V samém závěru najdete
statistiky a grafické přehledy za všechna Centra.
Věřím, že Vám tato publikace pomůže zorientovat se v prostředí činnosti Center na podporu integrace
cizinců a v problematice integrace cizinců ve Vašem kraji obecně.
PhDr. Jiří Vesecký Ph.D.
vedoucí odboru Center na podporu integrace cizinců SUZ MV

Strakonice
přechodný 1290
trvalý 1203
celkem 2493

JSME TU PRO
25 200 CIZINCŮ
V JIHOČESKÉM KRAJI

Písek
přechodný 2053
trvalý 1272
celkem 3325

České Budějovice
přechodný 4765
trvalý 3571
celkem 8336

Prachatice
přechodný 1024
trvalý 817
celkem 1841

Počet cizinců s legálním pobytem v Jihočeském kraji
(dle statistiky OAMP ke dni 31.12.2021)

Tábor
přechodný 1588
trvalý 1443
celkem 3031

Český Krumlov
přechodný 1805
trvalý 1853
celkem 3658

Jindřichův Hradec
přechodný 1271
trvalý 1245
celkem 2516

CPIC
Jihočeský kraj

Služby Centra
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma.
Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské
město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje. V roce 2021 jsme služby poskytovali
v uvedených městech:

y Sociální poradenství (ambulantní i terénní

forma) – České Budějovice, Písek, Tábor,
Vodňany, Český Krumlov, Planá nad Lužnicí,
Čimelice, Jindřichův Hradec
y Právní poradenství – České Budějovice
y Kurzy českého jazyka – České Budějovice,
Písek, Tábor, Český Krumlov, Vodňany, online
kurzy pro klienty z celého kraje
y Adaptačně – integrační kurzy – Č. Budějovice

y Tlumočnické služby – zajistíme na základě
poptávky v celém kraji

y Sociokulturní kurzy – České Budějovice, Písek,
online kurzy
y Kulturní a společenské akce – České
Budějovice, Český Krumlov

Nejčastěji řešíme problémy spojené s druhy
a účely pobytů (trvalý, přechodný a dlouhodobý
pobyt za účelem zaměstnání či sloučení rodiny,
aj.), pracovně právní vztahy, nostrifikace, povinnost splnění adaptačně-integračních kurzů, zdravotní pojištění cizinců, bydlení, sociální dávky,
občanskoprávní vztahy, podnikání, vzdělávání
žáků-cizinců.

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od
1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační
kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení pobytu.
Adaptačně-integrační kurz cizinci umožní, aby se
rychle a co nejlépe zorientoval v české společnosti, získal základní informace, seznámil se základ-

ními hodnotami české společnosti a její kulturou
a znal svá práva a povinnosti. Hlavními tématy
kurzů jsou obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání,
vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení,
bydlení apod).
Kurzy organizují výhradně Centra na podporu integrace cizinců.

Nejdůležitější témata řešená v roce 2021
y Řešení složitých životních situací spojených se

zdravotním pojištěním cizinců, nové podmínky
komerčního pojištění cizinců
y Problematické nástupy do zaměstnání, ztráta
zaměstnání, dobrovolné návraty do země původů
y Zařazovaní dětí-cizinců do vzdělávacích
zařízení

y Podpora klientů s udělenou mezinárodní

ochranou z Afghánistánu a koordinace podpůrných činností
y Přesun aktivit Centra do online prostředí
v době, kdy nebyla v důsledku aktuálních epidemiologických opatření možná prezenční forma (především kurzy českého jazyka, konverzační kluby, sociokulturní kurzy).

780

celkový počet
klientů centra
v roce 2021

347

účastníků
kurzů českého
jazyka

720

klientů využilo
sociálně právní
poradenství

Koordinační činnost CPIC České Budějovice

Příklad dobré praxe

y Spolupráce a koordinace činnosti

Cizinka, původem z Ukrajiny, se obrátila na Centrum v tíživé životní situaci.
Její manžel, který byl občanem ČR, bohužel zemřel a klientka zůstala s malým
dítětem sama. Klientka se potřebovala
zorientovat v nepříznivé životní situaci,
vyřešit příjmy rodiny a také potřebovala podporu při vyřizování osobních záležitostí, včetně pobytového oprávnění
klientky i pro dítě. Situaci také komplikovala pandemie, kdy byla většina záležitostí řešena telefonicky a písemně.
Postupně se objevovalo mnoho administrativních překážek, ale po téměř
roční spolupráci se podařilo vyřešit
příjmy rodiny (vdovský a sirotčí důchod) a v neposlední řadě také udělení
státního občanství ČR dceři. S klientkou
dále spolupracujeme při řešení jejích
záležitostí a snažíme se ji podporovat
v její samostatnosti.

hlavních aktérů v oblasti integrace
y Monitoring situace v kraji a předávání
informací v oblasti průmyslových zón,
ubytoven, situace na MŠ, ZŠ, SŠ, aktuální trendy ve společnosti

y Úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou při zařazování
děti s odlišným mateřským jazykem
do vzdělávacích zařízení

Spolupracující organizace v Jihočeském kraji
y krajský úřad
y odbor azylové a migrační politiky Miy
y
y
y
y
y

nisterstva vnitra
samosprávy měst a obcí
úřad práce
služba cizinecké policie
pedagogicko-psychologická poradna
hospodářská komora
mateřské, základní a střední školy

y Národní pedagogický institut
y oblastní inspektorát práce
y Jihočeská univerzita v Českých Buděy
y
y
y
y

jovicích
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
ICM Český Krumlov
nemocnice
Poradna pro cizince a migranty
Městská Knihovna Písek

Popis platforem
y Setkávání hlavních aktérů v oblasti in-

tegrace cizinců na krajské úrovni
y Cílem setkávání je předávání a výměna informací, sdílení dobré praxe a podávání podnětů na přijímaní opatření,
reagujících na aktuální potřeby v oblasti integrace cizinců

y Tematicky zaměřené (novela zákona

o pobytu cizinců, situace cizinců v kraji, zaměstnávání cizinců v ČR a další)
s intenzitou konání 2× ročně

Účast na komunitním plánování či jiných skupinách
y Komunitní plánování sociálních

služeb města České Budějovice,

y pracovní skupina strategického

plánování města České Budějovice

Klienti Centra dle národnosti a pohlaví
Ukrajina
(336)

Mongolsko (75)

ženy (414)

muži (366)

Vietnam (55)
Indie (42)
Rusko (42)
ostatní (229)

Centrum na podporu
integrace cizinců
pro Jihočeský kraj
Kněžskodvorská 2296/8A
370 04 České Budějovice
+420 387 202 508
icceskebudejovice@suz.cz
www.integracnicentra.cz
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JSME TU PRO 21 293 CIZINCŮ
V KARLOVARSKÉM KRAJI
Cheb
přechodný 3355
trvalý 5423
celkem 8778

Počet cizinců s legálním pobytem v Karlovarském
kraji (dle statistiky OAMP ke dni 31. 12. 2021)

Karlovy Vary
přechodný 3282
Sokolov
trvalý 6463
přechodný 1057 celkem 9745
trvalý 1713
CPIC
celkem 2770 Karlovarský kraj

Služby Centra
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma.
Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské
město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje. V roce 2021 jsme služby poskytovali
v uvedených městech:

y Sociální poradenství (ambulantní i terénní

forma) – Karlovy Vary, Cheb, všechny okresy

y Právní poradenství – Karlovy Vary
y Kurzy českého jazyka – Karlovy Vary, Cheb,

Chodov, Mariánské Lázně, Aš, online kurzy pro
klienty z celého kraje

y Adaptačně-integrační kurzy – K. Vary, Cheb
y Tlumočnické služby – zajistíme na základě
poptávky v celém kraji

y Sociokulturní kurzy – K. Vary, online kurzy
Nejčastěji řešíme problémy spojené s druhy a účely pobytů (trvalý, přechodný a dlouhodobý pobyt
za účelem zaměstnání či sloučení rodiny, aj.), sociálním a zdravotní pojištěním, zaměstnáním, exekucemi, nostrifikací, umisťování dětí do škol a povinným plněním Adaptačně-integračních kurzů.

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od
1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační
kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.
Adaptačně-integrační kurz cizinci umožní, aby se
rychle a co nejlépe zorientoval v české společnosti, získal základní informace, seznámil se základ-

ními hodnotami české společnosti a její kulturou
a znal svá práva a povinnosti. Hlavními tématy
kurzů jsou obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání,
vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení,
bydlení apod).
Kurzy organizují výhradně Centra na podporu integrace cizinců.

Nejdůležitější témata řešená v roce 2021
y Úbytek zahraničních pracovníků z důvodu uza-

vření velké části lázeňských a ubytovacích zařízení a služeb souvisejících s cestovním ruchem.
y Ztráta zaměstnání primárně agenturních zahraničních pracovníků, návraty do země původu.
y Zájem zaměstnavatelů především o kmenové
zahraniční pracovníky, firmy mají tendence
udržovat si zahraniční pracovní sílu i přes omezení provozu. Co se týče žádostí o zahraniční
pracovníky zejména z Ukrajiny, je zájem zaměstnavatelů stabilní.
y Problematika umístění žáků po splnění povinné školní docházky na SOU či SŠ z důvodu jazykové bariéry, což může mít vliv na riziko nárustu negativních jevů ve společnosti.

y Problematika zajištění praktického, dětského

lékaře a stomatologa, kterých je v našem kraji
nedostatek.
y Dotazy spojené s výskytem onemocnění
COVID-19, a to konkrétně na očkování proti
onemocnění COVID-19, rozdíl mezi antigenním
a PCR testem, možnosti cestování do zahraničí
a do jiných okresů v rámci opatření proti šíření
tohoto onemocnění, zjišťování stavu dle vládních omezení.
y Přesun aktivit Centra do online prostředí
v době, kdy nebyla v důsledku aktuálních epidemiologických opatření možná prezenční forma (především kurzy českého jazyka, konverzační kluby, sociokulturní kurzy).

577

celkový počet
klientů centra
v roce 2021

287

účastníků
kurzů českého
jazyka

557

klientů využilo
sociálně právní
poradenství

Koordinační činnost CPIC Karlovy Vary

Příklad dobré praxe

y spolupráce a propojení hlavních akté-

Obrátila se nás žákyně deváté třídy
společně se svým zákonným zástupcem, která řešila přihlášku na střední
školu. Klientka se měla v brzké době
přestěhovat, a tudíž potřebovala najít
školu v okrese jejího budoucího bydliště. Jelikož se jednalo o školy v jiném
kraji, nasměrovala nás výchovná poradkyně ZŠ, kam klientka docházela,
na úřad práce, kde by jim měl být předán atlas škol daného kraje. Klientce jsme následně pomohly dle jejího
preferovaného zadání vyhledat školu
a dané obory.

rů v oblasti integrace
y monitoring a výměna informací k aktuální situaci v kraji v oblasti průmyslových zón, ubytoven, sociálně vyloučených lokalit, bezpečnostní situace,
ZŠ, SŠ, aktuální nálady většinové společnosti

y prevence negativních jevů, které mo-

hou mít za následek napětí mezi cizinci a většinovou společností, zvládnutí
prudkého nárustu zahraničních pracovníků v kraji

Spolupracující organizace v Karlovarském kraji
y
y
y
y
y

krajský úřad
samosprávy měst a obcí
národní pedagogický institut
oblastní inspektorát práce
odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR
y pedagogicko-psychologické poradny
y policie ČR

y
y
y
y
y
y
y

služba cizinecké policie
úřad práce
hospodářská komora
finanční úřad
okresní správa sociálního zabezpečení
základní školy, střední školy
neziskové organizace

Popis platforem
y Setkávání hlavních aktérů v oblasti in-

tegrace cizinců na krajské úrovni
y Cílem je výměna informací a podávaných podnětů na přijímání opatření,
reagujících na aktuální potřeby v oblasti integrace cizinců

y Tematicky zaměřené (novela zákona

Klientka se snažila svou úroveň znalosti českého jazyka stále zdokonalovat
a pravidelně se účastnila dětských kurzů češtiny, které jsme pořádali.
V květnu 2021 jsme e-mailem obdrželi
poděkování od matky klientky, která
nás informovala, že byla na zvolenou
školu přijata a byla velmi vděčná za poskytnutou pomoc dceři ohledně výběru
školy a také za možnost účastnit se kurzů českého jazyka.

o pobytu cizinců, nelegální zaměstnávání, nelegální migrace, vzdělávací
systém a jeho problematika, dobrovolné návraty, situace cizinců v kraji,
Režim Ukrajina a další) s intenzitou
konání 2× ročně

Účast na komunitním plánování či jiných skupinách
y Výbor pro národnostní menšiny

zastupitelstva Karlovarského kraje,
y Komise pro národnostní menšiny ve
městě Cheb,
y Komunitní plánování sociálních
služeb města Karlovy Vary,

y pracovní skupina Rovný přístup ke

kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání

Klienti Centra dle národnosti a pohlaví
Ukrajina
(268)

Mongolsko (100)

ženy (316)

muži (261)

Rusko (69)

Vietnam (49)
Bělorusko (15)
ostatní (76)

Centrum na podporu
integrace cizinců
pro Karlovarský kraj
Závodu Míru 876/3a
360 17 Karlovy Vary
+420 353 892 559
ickarlovyvary@suz.cz
www.integracnicentra.cz
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JSME TU PRO
24 562 CIZINCŮ
V LIBERECKÉM KRAJI

Česká Lípa
přechodný 2263
trvalý 3075
celkem 5338

Počet cizinců s legálním pobytem v Libereckém kraji
(dle statistiky OAMP ke dni 31. 12. 2021)

Liberec
přechodný 6263
trvalý 6173
celkem 12433
CPIC
Liberecký
kraj

Jablonec n. Nisou
přechodný 1657
trvalý 2916
celkem 4573
Semily
přechodný 981
trvalý 1234
celkem 2215

Služby Centra
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma.
Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské
město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje. V roce 2021 jsme služby poskytovali
v uvedených městech:

y Sociální poradenství (ambulantní i terénní forma) – Liberec, Česká Lípa, všechny okresy

y Právní poradenství – Liberec, Česká Lípa
y Kurzy českého jazyka – Liberec, Česká Lípa,

Jablonec nad Nisou, Turnov, online kurzy pro
klienty z celého kraje
y Adaptačně-integrační kurzy – Liberec, Č. Lípa

y Tlumočnické služby – zajistíme na základě poptávky v celém kraji

y Sociokulturní kurzy – Liberec, Česká Lípa
y Kulturní a společenské akce – Liberec, Č. Lípa
Nejčastěji řešíme problémy spojené s druhy a účely pobytů (trvalý, přechodný a dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání či sloučení rodiny, aj.),
sociálním a zdravotní pojištěním, zaměstnáním,
exekucemi, nostrifikací, umisťování dětí do škol
a povinným plněním Adaptačně-integračních
kurzů.

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od 1. 1.
2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu
či trvalému pobytu na území České republiky, je
povinen absolvovat adaptačně-integrační kurz,
a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu
o povolení k pobytu.
Adaptačně-integrační kurz cizinci umožní,
aby se rychle a co nejlépe zorientoval v české
společnosti, získal základní informace, seznámil

se základními hodnotami české společnosti a její
kulturou a znal svá práva a povinnosti. Hlavními
tématy kurzů jsou obecné otázky, se kterými se
jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém
každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, bydlení apod).
Kurzy organizují výhradně Centra na podporu integrace cizinců.

Nejdůležitější témata řešená v roce 2021
y Zájem zaměstnavatelů o zahraniční pracovní-

ky, a to i přes dopady lockdownu na automobilový průmysl. Firmy mají tendence udržovat si
zahraniční pracovní sílu, i přes nucené odstávky. Současně se počty žádostí o další zahraniční
pracovníky, zejména z Ukrajiny, nesnižují.
y Ztráta zaměstnání primárně agenturních zahraničních pracovníků, návraty do země původu. Jedná se zejména o cizince ze zemí EU.
y Distanční výuka komplikovaná nejen pro žáky
cizince, ale i zástupce škol. Žáci cizinci nebyli
v přímém kontaktu s českým jazykem, prohloubila se jazyková bariéra. Naopak školy řešily situace, kdy se žáci cizinci nepřipojovali k výuce,
neplnili domácí úkoly a následně byla obtížná

jejich klasifikace. Velký dopad na žáky devátých
tříd, kteří díky nedostatečné jazykové znalosti
neuspěli při přijímacích zkouškách na střední
školy.
y V průmyslových zónách je zaměstnáno velké
množství cizinců, což má dopad na dostupnost
bydlení, zdravotní péče a školství. Zvyšuje se
riziko nárustu negativních jevů a kriminality,
zejména ve vyloučených lokalitách a v blízkosti
ubytoven.
y Přesun aktivit Centra do online prostředí
v době, kdy nebyla v důsledku aktuálních epidemiologických opatření možná prezenční forma (především kurzy českého jazyka, konverzační kluby, sociokulturní kurzy).

1612

celkový počet
klientů centra
v roce 2021

279

účastníků
kurzů českého
jazyka

1587

klientů využilo
sociálně právní
poradenství

Koordinační činnost CPIC Liberec
y spolupráce a sjednocení hlavních

aktérů v oblasti integrace
y monitoring a výměna informací
k aktuální situaci v kraji v oblasti
průmyslových zón, ubytoven, sociálně
vyloučených lokalit, bezpečnostní
situace, situace na MŠ, ZŠ, SŠ, aktuální
nálady většinové společnosti

Příklad dobré praxe

y prevence negativních jevů, které mo-

hou mít za následek napětí mezi cizinci a většinovou společností, zvládnutí
prudkého nárůstu zahraničních pracovníků v kraji

Spolupracující organizace v Libereckém kraji
y krajský úřad
y mateřské školy, základní školy, střední
školy

y národní pedagogický institut
y oblastní inspektorát práce
y odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR

y
y
y
y
y
y
y

orgán sociálně-právní ochrany dětí
pedagogicko-psychologické poradny
policie ČR
samosprávy měst a obcí
služba cizinecké policie
Technická univerzita Liberec
úřad práce

Popis platforem
y Setkávání hlavních aktérů v oblasti in-

tegrace cizinců na krajské úrovni
y Cílem je výměna informací a podávání
podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální potřeby v oblasti
integrace cizinců
y Tematicky zaměřené (novela zákona
o pobytu cizinců, inspektorát práce,

nelegální migrace, vzdělávací systém
a jeho problematika, obchodování
s lidmi, situace cizinců v kraji, agenturní zaměstnávání a další) s intenzitou
konání 2× ročně

S ohledem na vysoké počty dětí žáků
cizinců na Českolipsku probíhá intenzivní koordinační činnost v oblasti
vzdělávání. Zajišťujeme vzájemnou
spolupráci samosprávy, zástupců MŠ,
ZŠ, SŠ a Pedagogicko-psychologické
poradny. Organizujeme integrační
aktivity pro mongolskou komunitu
formou poradenství, výuky kurzů českého jazyka a specificky zaměřených
přednášek z oblasti školství – zápis do
první třídy, povinnosti rodičů vůči škole,
školský systém v ČR, komunikace škola
a rodič.

Výsledek spolupráce
Centra a krajského úřadu
Vznik preventivní brožury pro cizince
„Pravidla, která Vás chrání“ v českém,
anglickém, ruském, ukrajinském, mongolském a vietnamském jazyce. Brožura preventivně působí v oblasti zaměstnání, bydlení, zdravotnictví nebo
bezpečnosti. Není opomenuta ani
otázka sociálně právní ochrany dětí,
rodinná politika a oblast drog společně s užitečnými kontakty v každém ze
čtyř okresů Libereckého kraje. Brožura
je k dispozici v tištěné i elektronické
podobě.

Účast na komunitním plánování či jiných skupinách
y Rada pro cizince, národnostní men-

šiny a další etnika (Magistrát města
Liberec),
y Komise pro národnostní menšiny,
cizince a sociální začleňování Rady
Libereckého kraje,
y Komise pro cizince a národnostní
menšiny města Česká Lípa,
y pracovní skupina prevence kriminality
Statutárního města Liberec,

y Školská inkluzivní koncepce Libereckého kraje

y NAKAP II (Rovné příležitosti ve vzdělávání),

y projekt Města a inkluzivní strategie
y komunitní plánování sociálních služeb
města Jablonec nad Nisou a Liberec

Klienti Centra dle národnosti a pohlaví
Mongolsko
(785)

Ukrajina (561)

Rusko (46)
Indie (42)
Vietnam (28)
ostatní (162)

ženy (844)

muži (768)

Centrum na podporu
integrace cizinců
pro Liberecký kraj
Voroněžská 144/20
460 01 Liberec
+420 482 313 064
icliberec@suz.cz
www.integracnicentra.cz
8|9

JSME TU PRO 29 278 CIZINCŮ
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Počet cizinců s legálním pobytem v Moravskoslezském kraji
(dle statistiky OAMP ke dni 31. 12. 2021)

Bruntál
Opava
přechodný 512
přechodný 900
trvalý 671
trvalý 1202
celkem 1183
celkem 2102 Ostrava
přechodný 6484
trvalý 6497
celkem 12981

Karviná
přechodný 2150
trvalý 3487
celkem 5637

CPIC
Moravskoslezský kraj
Nový Jičín
přechodný 1833
trvalý 1341
celkem 3147

Frýdek-Místek
přechodný 1923
trvalý 2278
celkem 4201

Služby Centra
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma. Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje.
V roce 2021 jsme služby poskytovali v uvedených městech:

y sociální poradenství (ambulantní i terénní forma)
– Ostrava, všechny okresy

y právní poradenství – Ostrava
y kurzy českého jazyka – Frýdek-Místek,

Kopřivnice, Mošnov, Ostrava, online kurzy pro
klienty z celého kraje
y adaptačně-integrační kurzy – Bruntál,
Kopřivnice, Mošnov, Odry, Ostrava

y tlumočnické služby – zajišťujeme na základě
poptávky v celém kraji

y sociokulturní kurzy – Ostrava, online kurzy
Nejčastěji řešíme problémy spojené se změnou zaměstnavatele, získání přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU, sociálními systémy,
druhy a účely pobytů (trvalý, přechodný a dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání či sloučení rodiny, aj.), změnou úrovně zkoušky z českého jazyka
k získání trvalého pobytu, zdravotním pojištěním,
povinností splnění adaptačně-integračních kurzů

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od
1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je
povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to
do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

hodnotami české společnosti a její kulturou a znal
svá práva a povinnosti. Hlavními tématy kurzů jsou
obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě
(pobytové náležitosti, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, bydlení apod).

Adaptačně-integrační kurz cizinci umožní, aby se
rychle a co nejlépe zorientoval v české společnosti,
získal základní informace, seznámil se základními

Kurzy organizují výhradně Centra na podporu integrace cizinců.

Nejdůležitější témata řešená v roce 2021
y Firmy řeší nedostatek pracovní síly na trhu práce

najímáním zahraničních pracovníků. V regionu
převládají přeshraniční pracovníci, kteří za prací dojíždějí z Polska a Slovenska. Zbývající místa
pak obsazují především cizinci ze zemí mimo EU
– Ukrajinci, Srbové, Filipínci. Především Ukrajinci pak využívají možnosti pracovních povolení
v rámci svého bezvízového styku.
y V době lockdownu pak firmy řešily nedostatek
zakázek propouštěním agenturních pracovníků.
y V řádu jednotek výskyt domácího násilí, realita
může být však i vyšší.
y Neférové jednání některých zaměstnavatelů –
zadržování mzdy, nevyplácení zákonných položek platu – příplatky za přesčas, noční či víkendy
apod. Nelegální zaměstnávání spojené s vydanými zaměstnaneckými kartami na jiná pracovní
místa

y Řešení pobytové problematiky rodinných pří-

slušníků občanů ČR na území, jejich zařazení do
systému zdravotnictví, sociálního či školského.
y Distanční výuka komplikovaná nejen pro žáky cizince, ale i zástupce škol. Žáci cizinci nebyli v přímém kontaktu s českým jazykem, prohloubila
se jazyková bariéra. Naopak školy řešily situace,
kdy se žáci cizinci nepřipojovali k výuce, neplnili
domácí úkoly a následně byla obtížná jejich klasifikace. Velký dopad na žáky devátých tříd, kteří
kvůli nedostatečné jazykové znalosti neuspěli při
přijímacích zkouškách na střední školy.
y Přesun aktivit Centra do online prostředí v době,
kdy nebyla v důsledku aktuálních epidemiologických opatření možná prezenční forma (především kurzy českého jazyka, konverzační kluby,
sociokulturní kurzy).

858

celkový počet
klientů centra
v roce 2021

297

účastníků
kurzů českého
jazyka

839

klientů využilo
sociálně právní
poradenství

Koordinační činnost CPIC Ostrava

Příklady dobré praxe

y spolupráce a propojení hlavních akté-

Na CPIC se obrátila s žádostí o asistenci
občanka Filipín, která byla v tíživé životní situaci. Nebyla spokojená se současným zaměstnáním ani s tím, že byla
ubytovaná u svého zaměstnavatele.
Podala výpověď a byla již v polovině
dvouměsíční výpovědní lhůty. Zároveň byla na dlouhodobé nemocenské,
která následovala po předchozí hospitalizaci a potřebovala i nadále řešit
svůj zdravotní stav. Dosud neobdržela
náhradu mzdy za dočasnou pracovní
neschopnost od zaměstnavatele ani
dávky nemocenského pojištění, které
měly být vyplaceny OSSZ. S pomocí sociálních pracovnic CPI klientka úspěšně
nalezla nového zaměstnavatele v souladu se zákonem. Podařila se také změna bydliště. Klientka obdržela dávky
nemocenského pojištění za několik měsíců zpětně. Před vstupem do nového
zaměstnání klientka úspěšně dokončila léčbu své nemoci a v tuto chvíli je
s osobní situací spokojená.

rů v oblasti integrace
y monitoring a výměna informací k aktuální situaci v kraji v oblasti průmyslových zón, ubytoven, sociálně vyloučených lokalit, bezpečnostní situace,
situace na MŠ, ZŠ, SŠ, aktuální nálady
většinové společnosti

y prevence negativních jevů, které mo-

hou mít za následek napětí mezi cizinci a většinovou společností, zvládnutí
prudkého nárůstu zahraničních pracovníků v kraji

Spolupracující organizace v Moravskoslezském kraji
y
y
y
y
y
y

krajský úřad
samosprávy měst a obcí
úřad práce
finanční úřad
oblastní inspektorát práce
odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR
y služba cizinecké policie

y policie ČR
y městská policie
y mateřské školy, základní školy, střední
školy

y pedagogicko-psychologické poradny
y Národní pedagogický institut
y orgány sociálně-právní ochrany dětí

Popis platforem
y Setkávání hlavních aktérů v oblasti in-

tegrace cizinců na krajské úrovni
y Cílem je výměna informací a podávání
podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální potřeby v oblasti
integrace cizinců

y Tematicky zaměřené (novela zákona

o pobytu cizinců, inspektorát práce,
nelegální zaměstnávání, vzdělávací
systém a jeho problematika, obchodování s lidmi, situace cizinců v kraji,
agenturní zaměstnávání a další) s intenzitou konání 3× ročně

Účast na komunitním plánování či jiných skupinách

S ohledem na počty dětí žáků cizinců
studujících na středních školách a jejich
neúspěchu při skládání maturitních
zkoušek z českého jazyka, proběhly ve
spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ MSK přípravné
kurzy k maturitě z českého jazyka pro
studenty závěrečných ročníků. Úspěšnost frekventantů kurzu byla cca 90%.

y Komunitní plánování sociálních
služeb Ostrava

Klienti Centra dle národnosti a pohlaví
Ukrajina
(274)

Vietnam (216)

ženy (389)

muži (469)

Indie (37)
Filipíny (30)
Korea (28)

ostatní (273)

Centrum na podporu
integrace cizinců pro
Moravskoslezský kraj
Českobratrská 2227/7
702 00 Ostrava
+420 596 112 626
icostrava@suz.cz
www.integracnicentra.cz
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JSME TU PRO 13 760 CIZINCŮ
V OLOMOUCKĚM KRAJI

Jeseník
přechodný 305
trvalý 434
celkem 739

Šumperk
přechodný 754
trvalý 988
celkem 1742

Olomouc
přechodný 3336
trvalý 3124
celkem 6460
Přerov
CPIC
Olomoucký kraj přechodný 1102
Prostějov
trvalý 1511
přechodný 1029
trvalý 1177
celkem 2613
celkem 2206

Počty cizinců s legálním pobytem v Olomouckém kraji
(dle statistiky OAMP ke dni 31. 12. 2021)

Služby Centra
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma.
Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské
město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje. V roce 2021 jsme služby poskytovali
v uvedených městech:

y Sociální poradenství (ambulantní i terénní

forma) – Olomouc, Šumperk, všechny okresy

y Právní poradenství – Olomouc
y Kurzy českého jazyka – Olomouc, Prostějov,

Hranice, online kurzy pro klienty z celého kraje

y Sociokulturní kurzy – Olomouc, online kurzy

y Adaptačně-integrační kurzy – Olomouc,
Prostějov, Šumperk, Uničov

y Tlumočnické služby – zajistíme na základě
poptávky po celém kraji

Nejčastěji řešíme problémy spojené s druhy a účely pobytů (trvalý, přechodný a dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání či sloučení rodiny, aj.),
zaměstnání, lékařská péče, bydlení, rodinná problematika, umísťování dětí do škol, nostrifikace,
sociální a zdravotní pojištění, povinnost splnění
adaptačně-integračních kurzů

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od
1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační
kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.
Adaptačně-integrační kurz cizincům umožní,
abyste se rychle a co nejlépe zorientovali v české
společnosti, získali základní informace, seznámili

se základními hodnotami české společnosti a její
kulturou a znali svá práva a povinnosti. Hlavními
tématy kurzů jsou obecné otázky, se kterými se
jako cizinci mohou setkat ve svém každodenním
životě (pobytové náležitosti, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, bydlení
apod).
Kurzy organizují výhradně Centra na podporu integrace cizinců

Nejdůležitější témata řešená v roce 2021
y Přetrvávající zájem zaměstnavatelů o zahranič-

ní pracovníky, a to i přes dopady pandemické
situace na automobilový průmysl. Firmy mají
tendence udržovat si zahraniční pracovní sílu
i v případě omezení výroby nebo nucené odstávky. Pokud zaměstnavatelé přikročili k propouštění, jednalo se především o agenturní
pracovníky nebo pendlery. V posledním čtvrtletí 2021 byl opět výrazný nárůst poptávky po
zahraničních pracovnících.
y Upřednostnění agenturního zaměstnávání cizinců před kmenovými pracovníky

y Podpora dětí/žáků cizinců při jejich integraci

do školského prostředí a české společnosti.
Snížení jazykové bariéry u nezletilých cizinců
i v souvislosti s problémy způsobenými distanční výukou. Distanční výuka je komplikovaná nejen pro žáky cizince, ale i zástupce škol.
Žáci cizinci nebyli v přímém kontaktu s českým
jazykem, prohloubila se jazyková bariéra.
y Přesun aktivit Centra do online prostředí
v době, kdy nebyla v důsledku aktuálních epidemiologických opatření možná prezenční forma (především kurzy českého jazyka, konverzační kluby, sociokulturní kurzy).

534

celkový počet
klientů centra
v roce 2021

188

účastníků
kurzů českého
jazyka

516

klientů využilo
sociálně právní
poradenství

Koordinační činnost CPIC Olomouc

Příklady dobré praxe

y Spolupráce a sjednocení hlavních

S ohledem na zvyšující se počty dětí/
žáků cizinců v regionech probíhá intenzivní koordinační činnost v oblasti
vzdělávání. Aktivně se účastníme vzájemné spolupráce samosprávy, NPI, zástupců MŠ, ZŠ, SŠ a pedagogicko-psychologických poraden. Dále rozvíjíme
spolupráci s Olomouckým dobrovolnickým centrem JIKA, především v oblasti doučování dětí nebo komunitního
tlumočení. V naléhavých případech
zajišťujeme v součinnosti s rodiči a ZŠ
podpůrnou výuku českého jazyka pro
děti/žáky cizince.

aktérů v oblasti integrace
y Monitoring a výměna informací
k aktuální situaci v kraji v oblasti
průmyslových zón, ubytoven, sociálně
vyloučených lokalit, bezpečnostní
situace, epidemické situace, situace
ve školských zařízeních

y Prevence negativních jevů, které mo-

hou mít za následek napětí mezi cizinci a většinovou společností

Spolupracující organizace v Olomouckém kraji
y
y
y
y
y
y
y
y

krajský úřad
samosprávy měst a obcí
Národní pedagogický institut
odbor azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra ČR
služba cizinecké policie
úřad práce
oblastní inspektorát práce
policie ČR

y pedagogicko-psychologické poradny
y krajská hygienická stanice
y JIKA – olomoucké dobrovolnické
centrum

y Univerzita Palackého Olomouc
y CARITAS VOŠ-s Olomouc
y základní školy, mateřské školy, střední
školy

Popis platforem
y Setkávání hlavních aktérů v oblasti in-

tegrace cizinců na krajské úrovni
y Cílem je výměna informací a podávání
podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální potřeby v oblasti
integrace cizinců

y Tematicky zaměřená setkání (novela

zákona o pobytu cizinců, situace cizinců v kraji, krajská situace cizinců na
trhu práce, agenturní zaměstnávání,
integrace dětí/žáků cizinců, adaptačně integrační kurzy a další) s intenzitou konání 2× ročně

Účast na komunitním plánování či jiných skupinách
y Pracovní skupina „Etnické menšiny

a cizinci“ v rámci střednědobého plánování sociálních služeb Olomouckého kraje

y Pracovní skupina „Etnické menšiny“
v rámci komunitního plánování sociálních služeb magistrátu města Olomouce

Národnostní a genderové zastoupení klientů Centra
za rok 2021
ženy (271)

Ukrajina
(250)

V souvislosti s našimi aktivitami v oblasti podpory začleňování nezletilých klientů do vzdělávacího systému
a české společnosti obecně byla v roce
2021 úspěšně realizována podpora
moldavského chlapce, který přicestoval do ČR v srpnu 2021. Chlapec měl
již v zemi původu dokončenou povinnou školní docházku. Byl v situaci
kdy ho velmi limitovala jeho tehdejší
neznalost ČJ. Vzhledem ke studijním
předpokladům a hrozícímu nebezpečí
opuštění vzdělávacího systému bylo
zásadní chlapce podpořit při začlenění
do školského systému. Situace se řešila
v rámci poradenské činnosti CPIC, kdy
za pomoci sociálních pracovníků byla
hledána vhodná SŠ/SOU, kde by mohl
nastoupit ke studiu i přes aktuální jazykovou bariéru. Tento nelehký úkol
byl nakonec splněn a chlapec začal
navštěvovat SOU, které ho svým zaměřením zaujalo a kde mu vyšli vstříc. Pro
zdárnou adaptaci chlapce ve školském
prostředí byla dále ze strany CPIC realizována i podpora ve formě doplňující
výuka ČJ v rámci individuálního kurzu.
Zvýšení jazykových kompetencí napomohlo jeho začlenění do vzdělávacího
systému ČR a současně i jeho integraci
v rámci české společnosti obecně.

muži (263)

Vietnam (37)
Rusko (26)
Bělorusko (20)
Indie (22)
ostatní (179)

Centrum na podporu
integrace cizinců
pro Olomoucký kraj
Hálkova 171/2
779 00 Olomouc
+420 585 204 686
icolomouc@suz.cz
www.integracnicentra.cz
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Pardubice
přechodný 9208
trvalý 4030
celkem 13238

JSME TU PRO
22 122 CIZINCŮ
V PARDUBICKÉM KRAJI

CPIC
Pardubický kraj
Chrudim
přechodný 1769
trvalý 1209
celkem 2978

Počet cizinců s legálním pobytem v Pardubickém kraji
(dle statistiky OAMP ke dni 31. 12. 2021)

Ústí nad Orlicí
přechodný 2140
trvalý 1632
celkem 3772
Svitavy
přechodný 1221
trvalý 913
celkem 2134

Služby Centra
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma.
Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské
město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje. V roce 2021 jsme služby poskytovali
v uvedených městech:

y Sociální poradenství (ambulantní i terénní for-

ma) – Pardubice, Ústí nad Orlicí, a dále všechny
okresy dle potřeb klientů
y Právní poradenství – Pardubice
y Kurzy českého jazyka – Pardubice, Ústí n. Orlicí,
Letohrad, online kurzy pro klienty z celého kraje
y Adaptačně-integrační kurzy – Pardubice

y Tlumočnické služby – zajistíme na základě poptávky v celém kraji

y Sociokulturní kurzy – Pardubice, online kurzy
y Kulturní a společenské akce – Pardubice
Nejčastěji řešíme problémy spojené s druhy a účely pobytů (trvalý, přechodný a dlouhodobý pobyt
za účelem zaměstnání či sloučení rodiny, aj.), zdravotní pojištění, zaměstnání a jeho změny, sloučení a vzdělávání dětí, sociální dávky, výchovné
problémy dětí, problémy spojené s těhotenstvím
a porodem v ČR.

910

celkový počet
klientů centra
v roce 2021

238

účastníků
kurzů českého
jazyka

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od
1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační
kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. Adaptačně-integrační
kurz cizinci umožní, aby se rychle a co nejlépe
zorientoval v české společnosti, získal základní informace, seznámil se základními hodnotami české

společnosti a její kulturou a znal svá práva a povinnosti. Hlavními tématy kurzů jsou obecné otázky,
se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete
setkat ve svém každodenním životě (pobytové
náležitosti, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví,
sociální zabezpečení, bydlení apod).
Kurzy organizují výhradně Centra na podporu integrace cizinců.

Nejdůležitější témata řešená v roce 2021
y Velkým tématem roku 2021 byly v Pardubic-

kém kraji děti – řešili jsme slučování dětí, děti
přijíždějící na turistická víza a jejich zapojení
do vzdělávacího systému, výchovné problémy
a šikanu, problémy ve školách způsobené distanční výukou, problémy s nepřijetím na střední školy, děti z různých důvodů bez legálního
pobytu, ale také děti narozené s postižením
nebo vážnější případ násilí mezi dětmi.
y V kraji jsme zaznamenali nárůst nejen slučovaných ale také nově narozených dětí. Oproti
předchozím letům jsme řešili nově také děti
narozené s postižením.

y Firmy v Pardubickém kraji zásadním způsobem

nepropouštěly, naopak po celý rok probíhaly
nábory pracovníků ze zahraničí – zejména pak
z Ukrajiny.
y Přesun aktivit Centra do online prostředí
v době, kdy nebyla v důsledku aktuálních epidemiologických opatření možná prezenční forma (především kurzy českého jazyka, konverzační kluby, sociokulturní kurzy).

898

klientů využilo
sociálně právní
poradenství

Koordinační činnost CPIC Pardubice

Příklady dobré praxe

y spolupráce a sjednocení hlavních ak-

S narůstajícím počtem dětí v kraji probíhá častější spolupráce se školami,
pedagogicko-psychologickými poradnami a rodinami. V řadě případů bylo
Centrum svolavatelem interdisciplinárních jednání, které vedly ke zlepšení situace dítěte ve škole a nastartování užší
spolupráce zainteresovaných subjektů.
Úspěšně se nám daří propojovat děti
a dobrovolníky v aktivitě doučování,
kde máme průměrně 10 dětí (převážně
v online formě). Některé z takto doučovaných dětí přijely na území Pardubického kraje s již základní znalostí jazyka
i reálií, a měly tak usnadněn vstup do
vzdělávacího systému, což pozitivně
hodnotili nejen rodiče, ale rovněž školy.
Intenzivní individuální jazykovou přípravou jsme umožnili nástup na střední školu dvěma mladistvým klientům.

térů v oblasti integrace
y monitoring a výměna informací k aktuální situaci v kraji v oblasti průmyslových zón, ubytoven, sociálně vyloučených lokalit, bezpečnostní situace,
situace na MŠ, ZŠ, SŠ, aktuální nálady
většinové společnosti

y prevence negativních jevů, které mo-

hou mít za následek napětí mezi cizinci a většinovou společností, zvládnutí nárůstu zahraničních pracovníků
v kraji

Spolupracující organizace v Pardubickém kraji
y
y
y
y
y
y

krajský úřad
samosprávy měst a obcí
úřady práce
oblastní inspektorát práce
krajská hospodářská komora
odbor azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra ČR
y městské policie

y
y
y
y

policie ČR
cizinecká policie
národní pedagogický institut
mateřské, základní a střední školy,
vysoké školy i mimo kraj
y pedagogicko-psychologické poradny
y orgán sociálně-právní ochrany dítěte
y sociální služby

Popis platforem
y Setkávání hlavních aktérů v oblasti

integrace cizinců na krajské úrovni
y Cílem je výměna informací a podávání
podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální potřeby v oblasti
integrace cizinců

y Tematicky zaměřené (novela zákona

o pobytu cizinců, vzdělávací systém
a jeho problematika, situace cizinců v kraji, agenturní zaměstnávání,
adaptačně-integrační kurzy a další)
s intenzitou konání 2× ročně

Účast na komunitním plánování či jiných skupinách
y pracovní skupina „Cizinci, menšiny

a osoby ohrožené sociálním
vyloučením“
y komise Rady Pardubického kraje pro
integraci romské menšiny a dalších
etnických skupin
y MAP – pracovní skupina Rovné
příležitosti ve vzdělávání

y pracovní skupina pro integraci cizinců

při Magistrátu města Pardubice – výstupem práce této skupiny v loňském
roce je zapojení města do projektu
obcí na podporu integrace na lokální
úrovni (projekt MV), v rámci nějž bude
pro cizince ve spolupráci s CPIC vytvořena brožura s kontakty a základními
informacemi pro pobyt v ČR.

Mezi naše klienty patří rodina s doplňkovou ochranou, kterou provázíme
integračním procesem od samého začátku jejich pobytu v České republice.
V rámci této práce se nám podařilo
úspěšně integrovat do zaměstnání oba
rodiče, děti do škol. Také díky individuální přípravě s našimi dobrovolníky
a intenzivnímu kurzu českého jazyka
se podařilo nejstaršímu z dětí nejen
úspěšně složit maturitní zkoušku, ale
také v minulém roce nastoupit na vysokou školu. Rodinu jsme úspěšně připravili na zkoušku k trvalému pobytu,
pomohli jim s podáním žádostí a ještě
v roce 2021 celá rodina změnila svůj
pobytový statut.

Klienti Centra dle národnosti a pohlaví
Ukrajina
(470)

Mongolsko (240)

Srbsko (40)
Vietnam (36)
Rusko (21)
ostatní (102)

ženy (510)

muži (400)

Centrum na podporu
integrace cizinců
pro Pardubický kraj
Pernerova 444
530 02 Pardubice
+420 466 989 228
icpardubice@suz.cz
www.integracnicentra.cz
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Tachov
přechodný 2918
trvalý 2627
celkem 5545

JSME TU PRO
43 654 CIZINCŮ
V PLZEŇSKÉM KRAJI

Plzeň-sever
přechodný 1476
trvalý 1544
celkem 3020

Plzeň-město
přechodný 13125
trvalý 9523
celkem 22648

Domažlice
přechodný 1354
trvalý 1966
celkem 3320

CPIC
Plzeňský kraj

Klatovy
přechodný 1701
trvalý 1655
celkem 3356

Rokycany
přechodný 1458
trvalý 1298
celkem 2846
Plzeň-jih
přechodný 1512
trvalý 1407
celkem 2919

Počet cizinců s legálním pobytem v Plzeňském kraji
(dle statistiky OAMP ke dni 31. 12. 2021)

Služby Centra
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma.
Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské
město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje. V roce 2021 jsme služby poskytovali
v uvedených městech:

y Soc. poradenství (ambulantní i terénní forma)
– Plzeň, Klatovy, Rokycany, Domažlice, Tachov

y Právní poradenství – Plzeň
y Kurzy českého jazyka – Plzeň, Klatovy, Roky-

cany, Tachov, Přimda, online kurzy pro klienty
z celého kraje
y Adaptačně-integrační kurzy – Plzeň, Domažlice

y Tlumočnické služby – na základě poptávky
v celém kraji

y Sociokulturní kurzy – Plzeň, online kurzy
y Kulturní a společenské akce – Plzeň
Nejčastěji řešíme problémy spojené s druhy a účely pobytů (trvalý, přechodný a dlouhodobý pobyt
za účelem zaměstnání či sloučení rodiny, aj.), zaměstnání, bydlení, sociální a zdravotní pojištění,
zajištění lékařské péče, umisťování dětí do škol
a školek, povinnost splnění Adaptačně-integračních kurzů.

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od
1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační
kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.
Adaptačně-integrační kurz cizinci umožní,
aby se rychle a co nejlépe zorientoval v české
společnosti, získal základní informace, seznámil

se základními hodnotami české společnosti a její
kulturou a znal svá práva a povinnosti. Hlavními
tématy kurzů jsou obecné otázky, se kterými se
jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém
každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, bydlení apod).
Kurzy organizují výhradně Centra na podporu integrace cizinců.

Nejdůležitější témata řešená v roce 2021
y Podpora klientů v oblasti zaměstnávání, po-

moc při odstraňování jazykové bariéry a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, pomoc při
řešení změny zaměstnavatele v případě propuštění
y Pomoc cizincům při zajištění zdravotní péče
(podpora při hledání lékaře a komunikace
s ním)
y Slučování rodin a s tím spojená integrace dětí.
Podpora rodin při komunikaci se školami či
školkami, zajištění kurzů českého jazyka pro
děti či jiných volnočasových aktivit

y V jednotkách případů, přesto však s nárůstem

oproti minulému období bylo řešeno domácí
násilí a také dobrovolné návraty do země původu
y Přesun aktivit Centra do online prostředí
v době, kdy nebyla v důsledku aktuálních epidemiologických opatření možná prezenční forma (především kurzy českého jazyka, konverzační kluby, sociokulturní kurzy).

1425

celkový počet
klientů centra
v roce 2021

511

účastníků
kurzů českého
jazyka

1395

klientů využilo
sociálně právní
poradenství

Koordinační činnost CPIC Plzeň

Příklady dobré praxe

y spolupráce a sjednocení hlavních ak-

Ve spolupráci s mongolským komunitním pracovníkem se nám v roce 2021
podařilo navázat bližší spolupráci
s mongolskou komunitou v regionu.
Zájem o služby ze strany těchto klientů
byl opravdu velký. Klientům byla poskytována podpora při řešení problémů ve všech oblastech života. Řešeno
bylo například zajištění vzdělání pro
děti, bydlení, pomoc při řešení pracovněprávních problémů či při hledání
práce. Nejpalčivějším problémem se
však ukázalo zajištění lékařské péče.
Ve spolupráci s tlumočníkem se nám
podařilo odstranit jazykovou bariéru
a přispět tak ke vzájemnému porozumění klientů a lékařů.

térů v oblasti integrace a výměna informací
y monitoring aktuální situace cizinců
v kraji především v oblasti průmyslových zón, ubytoven, sociálně vyloučených lokalit, ale také situace na
školách a aktuální naladění a postoje
většinové společnosti

y prevence negativních jevů, které mo-

hou mít za následek napětí mezi cizinci a většinovou společností, zvládnutí
prudkého nárůstu zahraničních pracovníků v kraji
y podařilo se nám navázat velmi dobrou
spolupráci s OSPOD ve městech Klatovy, Stod, Domažlice, Přeštice. Zajišťujeme především tlumočení

Spolupracující organizace v Plzeňském kraji
y odbor azylové a migrační politiky Miy
y
y
y

nisterstva vnitra
služba cizinecká policie
krajský úřad
magistrát města
mateřské školy, základní školy, střední
školy

y
y
y
y
y

Západočeská univerzita
oblastní inspektorát práce
Národní pedagogický institut
správy měst a obcí
neziskové organizace

Popis platforem
y Setkávání hlavních aktérů v oblasti in-

tegrace na krajské úrovni
y Cílem je výměna informací a podávání
podnětů na přijímání opatření, reagujících na potřeby v oblasti integrace
cizinců

y Tematicky zaměřené (novela zákona

o pobytu cizinců, nelegální migrace,
vzdělávání dětí cizinců, agenturní zaměstnávání, situace cizinců v kraji)
s intenzitou konání 2× ročně

Účast na komunitním plánování či jiných skupinách
y zapojení do komunitního plánování
sociálních služeb v kraji (Rokycany,
Klatovy, Sušice, Domažlice, Kralovice)
y pravidelná setkání se zástupci odboru
azylové a migrační politiky MV

y pravidelná setkání s organizacemi pomáhající cizincům v Plzeňském kraji

y konference Národního pedagogického institutu

Dobrovolný návrat – na přelomu měsíců srpna a září jsme řešily případ
klientky z Mongolska, která musela ze
závažných rodinných důvodů ukončit
na vlastní žádost pobyt v ČR a vrátit se
zpět do své vlasti. Bohužel v souvislosti
s nepříznivou situací spojenou s kovidovou epidemií v této době docházelo
k velmi častým rušením leteckých spojů, klientka opětovně rezervovala a rušila jednotlivé termíny odletu. V této
době byla bohužel již bez zaměstnání,
které ukončila se zaměstnavatelem
dohodou v měsíci červenci, neboť počítala se svým odjezdem z ČR, a tudíž
se ocitla v nepříznivé finanční situaci
– neměla dostatek peněz na zajištění
letenek a zajištění cesty domů. Navázali jsme proto spolupráci s oddělením
dobrovolných návratů MV ČR a podařilo se nám klientku zařadit do programu
dobrovolného návratu a zrealizovat její
úspěšný návrat do vlasti.

Klienti Centra dle národnosti a pohlaví
Ukrajina
(790)

Vietnam (115)

ženy (739)

muži (686)

Mongolsko (97)
Bělorusko (86)
Nepál (73)
ostatní (268)

Centrum na podporu
integrace cizinců
pro Plzeňský kraj
Americká 39
301 00 Plzeň
+420 377 223 157
icplzen@suz.cz
www.integracnicentra.cz
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JSME TU PRO
13 965 CIZINCŮ
V KRAJI VYSOČINA

Pelhřimov
přechodný 1828
trvalý 1135
celkem 2963

Počet cizinců s legálním pobytem v Kraji Vysočina
(dle statistiky OAMP ke dni 31. 12. 2021)

Havlíčkův Brod
přechodný 1675
trvalý 1030
celkem 2705

Žďár nad Sázavou
přechodný 1019
trvalý 879
celkem 1898

Jihlava
přechodný 2998
trvalý 1840
celkem 4838
CPIC
Kraj Vysočina

Třebíč
přechodný 654
trvalý 907
celkem 1561

Služby Centra
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma.
Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské
město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje. V roce 2021 jsme služby poskytovali
v uvedených městech:

y Adaptačně – integrační kurzy – Jihlava,

y Sociální poradenství (ambulantní i terénní

Nejčastěji řešíme problémy spojené s druhy a účely pobytů (trvalý, přechodný a dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání či sloučení rodiny, aj.),
pracovně-právní vztahy, umisťování dětí do škol,
nostrifikace, svěření dětí do péče, rozvody, povinnost splnění Adaptačně-integračních kurzů.

forma) – Jihlava, Havl. Brod, všechny okresy
y Právní poradenství – Jihlava
y Kurzy českého jazyka – Jihlava, Pelhřimov,
Havlíčkův Brod, online kurzy pro klienty
z celého kraje

Havlíčkův Brod, Třebíč

y Tlumočnické služby – zajistíme na základě
poptávky v celém kraji
y Sociokulturní kurzy – Jihlava, online kurzy

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od
1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační
kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.
Adaptačně-integrační kurz cizinci umožní, aby se
rychle a co nejlépe zorientoval v české společnosti, získal základní informace, seznámil se základ-

ními hodnotami české společnosti a její kulturou
a znal svá práva a povinnosti. Hlavními tématy
kurzů jsou obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání,
vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení,
bydlení apod).
Kurzy organizují výhradně Centra na podporu integrace cizinců.

Nejdůležitější témata řešená v roce 2021
y Zájem zaměstnavatelů o zahraniční pracovní-

ky, a to i přes dopady lockdownu na automobilový průmysl.
y Zájem cizinců o sloučení rodiny a legální příjezd blízkých rodinných příslušníků a popříjezdová podpora nově příchozích (zajištění školy,
lékaře).
y Nový systém MŠMT na podporu výuky českého
jazyka u dětí/žáků cizinců a s ním související
jednání se školami pověřenými výukou cizinců.

y Pomoc se sháněním lékařů pro cizince a také
pomoc s překonáním jazykové bariéry při jednání s lékaři.
y Přesun aktivit Centra do online prostředí
v době, kdy nebyla v důsledku aktuálních epidemiologických opatření možná prezenční forma (především kurzy českého jazyka, konverzační kluby, sociokulturní kurzy).

865

celkový počet
klientů centra
v roce 2021

173

účastníků
kurzů českého
jazyka

847

klientů využilo
sociálně právní
poradenství

Koordinační činnost CPIC Jihlava

Příklad dobré praxe

y spolupráce a sjednocení hlavních ak-

Sociální pracovnice řešily situaci stoleté
klientky, které skončila platnost cestovního dokladu. Klientka byla dlouhodobě hospitalizovaná. Bylo třeba spolupracovat s ambasádou klientčiny země,
nemocnicí, matričními úřady v různých
městech, Ústavem pro studium totalitních režimů, odborem cizinecké policie
a odborem azylové a migrační politiky MV. Spolupráce všech zapojených
aktérů byla úspěšná. Klientka získala
cestovní doklad i odpovídající pobytové oprávnění. Situace byla velmi specifická nejen kvůli věku klientky, ale také
v tom, že se jednalo o bývalou občanku
Československé republiky.

térů v oblasti integrace
y monitoring a výměna informací k aktuální situaci v kraji v oblasti průmyslových zón, ubytoven, sociálně vyloučených lokalit, bezpečnostní situace,
situace na MŠ, ZŠ, SŠ, aktuální nálady
většinové společnosti

y prevence negativních jevů, které mo-

hou mít za následek napětí mezi cizinci a většinovou společností, zvládnutí
prudkého nárůstu zahraničních pracovníků v kraji

Spolupracující organizace v Kraji Vysočina
y krajský úřad
y mateřské školy, základní školy, střední
školy

y Národní pedagogický institut
y oblastní inspektorát práce
y odbor azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra ČR

y orgán sociálně-právní ochrany dětí
y finanční a živnostenské úřady

y
y
y
y
y
y
y
y

policie ČR
samosprávy měst a obcí
hospodářská komora
zaměstnavatelé
služba cizinecké policie
Vysoká škola polytechnická Jihlava
úřady práce
nestátní neziskové organizace

Popis platforem
y Setkávání hlavních aktérů v oblasti in-

tegrace cizinců na krajské úrovni
y Cílem je výměna informací a podávání
podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální potřeby v oblasti
integrace cizinců

y Tematicky zaměřené (novela zákona

o pobytu cizinců, inspektorát práce,
nelegální migrace, vzdělávací systém
a jeho problematika, obchodování
s lidmi, situace cizinců v kraji, agenturní zaměstnávání a další) s intenzitou
konání 2× – 3× ročně

Účast na komunitním plánování či jiných skupinách
y Komunitní plánování sociálních

služeb v Kraji Vysočina
y Komise pro bezpečnost a prevenci
kriminality města Jihlavy
y Účast na projektu Vytvoření
střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb pro ORP Jihlava

y Prezentace činnosti na setkáních pra-

covních skupin ostatních organizací
s cílem předat relevantní informace
z oblasti cizinecké problematiky a nastavit či prohloubit spolupráci jednotlivých aktérů integrace – ředitelé škol,
zdravotníci, sociální pracovníci apod.

Klienti Centra dle národnosti a pohlaví
Ukrajina
(468)

Mongolsko (112)

ženy (397)

muži (468)

Bulharsko (77)
Srbsko (41)
Gruzie (28)
ostatní (139)

Centrum na podporu
integrace cizinců
pro Kraj Vysočina
Tolstého 15
586 01 Jihlava
+420 567 212 257
icjihlava@suz.cz
www.integracnicentra.cz
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JSME TU PRO
12 891 CIZINCŮ
VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Kroměříž
přechodný 610
trvalý 878
celkem 1488

Zlín
přechodný 3006
trvalý 2290
celkem 5296

Vsetín
přechodný 1767
trvalý 1163
celkem 2930

CPIC Zlínský kraj
Uherské Hradiště
přechodný 1616
trvalý 1559
celkem 3175

Počty cizinců s legálním pobytem ve Zlínském kraji
(dle OAMP k 31. 12. 2021)

Služby Centra
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma.
Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské
město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje. V roce 2021 jsme služby poskytovali
v uvedených městech:

y Sociální poradenství (ambulantní i terénní forma) – Zlín, Val. Meziříčí, terén všechny okresy

y Právní poradenství – ambulantně Zlín
y Kurzy českého jazyka – Zlín, Vsetín, Valašské

Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž,
Uherský Brod, Otrokovice, online kurzy pro klienty z celého kraje
y Adaptačně-integrační kurzy – Zlín, Valašské
Meziříčí, Otrokovice

y Tlumočnické služby – zajistíme na základě poptávky v celém kraji

y Sociokulturní kurzy – prezenční převážně ve

Zlíně, online kurzy
y Kulturní a společenské akce – Zlín, Valašské
Meziříčí, Vsetín, Otrokovice
Nejčastěji řešíme problémy spojené s druhy a účely pobytů (trvalý, přechodný a dlouhodobý pobyt
za účelem zaměstnání či sloučení rodiny, aj.), pracovně-právní problematika, bydlení, začleňování
dětí cizinců do vzdělávacího systému, nostrifikace, sociální zabezpečení v mateřství a rodičovství,
zdravotní pojištění a zdravotní péče.

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od
1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační
kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.
Adaptačně-integrační kurz cizinci umožní, aby se
rychle a co nejlépe zorientoval v české společnosti, získal základní informace, seznámil se základ-

ními hodnotami české společnosti a její kulturou
a znal svá práva a povinnosti. Hlavními tématy
kurzů jsou obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání,
vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení,
bydlení apod).
Kurzy organizují výhradně Centra na podporu integrace cizinců.

Nejdůležitější témata řešená v roce 2021
y Zájem zaměstnavatelů o zahraniční pracov-

níky napříč všemi sektory, a to i přes dopady
lockdownu. Počty žádostí o zaměstnaneckou
kartu převažují u zaměstnanců z Ukrajiny.
y Hledání nového zaměstnání pro cizince z důvodu ztráty zaměstnání nebo nespokojenosti
s pracovními podmínkami (hlavně nízký plat).
Jedná se zejména o cizince z třetích zemí.
y Cestování cizinců v době pandemie (podmínky
cestování do jednotlivých zemí).
y Slučování rodin cizinců – s tím související hledání bydlení, mateřských a základních škol, pediatrů, stomatologů a odborných lékařů.

y V průmyslových zónách jsou koncentrování

zaměstnanci ze zahraničí, kde mají na ubytovnách zajištěné bydlení. Nárůstem počtu nově
příchozích cizinců dochází k přetížení infrastruktury a nárůstu poptávky po bydlení, zdravotní péči.
y Přesun aktivit Centra do online prostředí
v době, kdy nebyla v důsledku aktuálních epidemiologických opatření možná prezenční forma (především kurzy českého jazyka, konverzační kluby, sociokulturní kurzy).

679

celkový počet
klientů centra
v roce 2021

310

účastníků
kurzů českého
jazyka

634

klientů využilo
sociálně právní
poradenství

Příklady dobré praxe

Koordinační činnost CPIC Zlín
y Spolupráce a sjednocení hlavních ak-

térů v oblasti integrace.
y Monitoring a výměna informací k aktuální situaci v kraji v oblasti průmyslových zón, ubytoven, sociálně vyloučených lokalit, bezpečnostní situace,
situace ve školství, aktuální nálady
většinové společnosti.

y Prevence negativních jevů, které mo-

hou mít za následek napětí mezi cizinci a většinovou společností, zvládnutí
prudkého nárůstu zahraničních pracovníků v kraji

Spolupracující organizace ve Zlínském kraji
y krajský úřad
y mateřské školy, základní školy, střední
školy

y Národní pedagogický institut ČR
y oblastní inspektorát práce
y odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR
y orgán sociálně-právní ochrany dětí

y
y
y
y
y
y
y

pedagogicko-psychologické poradny
policie ČR
samosprávy měst a obcí
služba cizinecké policie
Univerzita Tomáše Bati
úřad práce
hospodářská komora

Popis platforem
y Setkávání hlavních aktérů v oblasti in-

tegrace cizinců na krajské úrovni.
y Cílem je výměna informací a podávání
podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální potřeby v oblasti
integrace cizinců.

y Tematicky zaměřené (novela zákona

o pobytu cizinců, inspektorát práce,
nelegální migrace, vzdělávací systém
a jeho problematika, obchodování
s lidmi, situace cizinců v kraji, agenturní zaměstnávání a další) s intenzitou
konání 2× ročně

Účast na komunitním plánování či jiných skupinách
y Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně, pracovní skupina „osoby
ohrožené sociálním vyloučením“.
y Komunitní plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašsko-Meziříčsko-Kelečsko, pracovní skupina „lidé
v krizi a nouzi“ a „rodina, děti, mládež“.

y Pravidelné setkávání speciálních pe-

dagogů v rámci lokální platformy
„sborovna“.
y Pravidelné setkávání pro pedagogy
vyučující děti cizinců v ZŠ (NPI ČR,
Město Otrokovice).

Klienti Centra dle národnosti a pohlaví
Ukrajina
(372)

Mongolsko (97)

ženy (302)

V kontextu dynamického nárůstu počtu nově příchozích cizinců v průmyslových zónách ve městě Valašské Meziříčí
a okolí probíhá koordinační činnost
v oblasti vzdělávání a odborného sociálního poradenství. V této lokalitě
zajišťujeme kontaktní místo, kde jsme
pro cílovou skupinu k dispozici ambulantně v pravidelných časech. Organizujeme kurzy českého jazyka pro děti
i dospělé v prezenční i online formě.
Realizujeme ve spolupráci s veřejným
sektorem setkání pro rodiny s dětmi
v souvislosti se začleňováním dětí do
školského sytému.
Manželský pár z Ukrajiny, který bydlí na
ubytovně u svého zaměstnavatele, nás
oslovil s žádostí o pomoc při vyvázání
se ze smluvního vztahu u agentury.
Pomohli jsme jim se změnou zaměstnání a nalezením nového pracovního
místa. Po čase nás opět požádali o pomoc, tentokrát s hledáním nájemního
bydlení. V důsledku jazykové bariéry
jsme jim poskytli asistenci s domlouváním termínů prohlídek bytů, které
již absolvují samostatně. Po úspěšném
nalezení bydlení podali s naší pomocí
žádost o dlouhodobé rodinné vízum
pro své děti. Po příjezdu dětí jsme pomohli s kontaktováním spádové školy,
na první schůzku se zástupci školy doprovodila rodinu naše sociální pracovnice spolu s tlumočnicí. Ta pomohla
vysvětlit rodičům fungování každodenního chodu školy a seznámila je s jejich
právy a povinnostmi. Děti se v současné době bez problémů účastní školní
docházky a našli si kamarády. V rámci
podpůrných opatření využívají hodiny
češtiny navíc a účastní se volnočasových aktivit realizovaných školou. Rodiče navštěvují kurzy češtiny pořádané
naším Centrem.

muži (377)

Bělorusko (36)
Rusko (22)
Srbsko (20)
Vietnam (18)

ostatní (84)

Centrum na podporu
integrace cizinců
pro Zlínský kraj
Štefánikova 167
760 01 Zlín
+420 577 018 651
iczlin@suz.cz
www.integracnicentra.cz
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JSME TU PRO 16 639
CIZINCŮ V REGIONU

Praha východ
přechodný 3480
trvalý 5033
celkem 8513

Počet cizinců s legálním pobytem v Středočeském kraji
okr. Benešov, v části Praha západ a v části Praha východ
(dle statistiky OAMP ke dni 31. 12. 2021)

Praha západ
přechodný 1737
trvalý 2852
celkem 4589

Benešov
přechodný 1624
trvalý 1913
celkem 3537
CPIC
Benešov

Služby Centra
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma. Působnost CPIC se neomezuje jen na sídelní město, své aktivity realizujeme v okrese Benešov,
části okresu Praha-východ a části okresu Praha-západ. V roce 2021 jsme služby poskytovali
v uvedených městech:

y Sociální poradenství (ambulantní i terénní
forma) – Benešov, Říčany

y Právní poradenství – Benešov
y Kurzy českého jazyka – Benešov, Říčany, online
kurzy pro klienty z celého regionu

y
y
y
y

Adaptačně – integrační kurzy – Benešov
Tlumočnické služby – Benešov
Sociokulturní kurzy – Benešov, online kurzy
Kulturní a společenské akce – Benešov

Nejčastěji zde řešíme problémy spojené s druhy
a účely pobytů (trvalý, přechodný a dlouhodobý
pobyt za účelem zaměstnání či sloučení rodiny,
aj.), nostrifikací, zdravotním pojištěním, s registrací k lékařům, zápisy dětí do škol a povinnou školní
docházkou a povinným plněním adaptačně-integračních kurzů.

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od
1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační
kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.
Adaptačně-integrační kurz cizinci umožní, aby se
rychle a co nejlépe zorientoval v české společnosti, získal základní informace, seznámil se základ-

ními hodnotami české společnosti a její kulturou
a znal svá práva a povinnosti. Hlavními tématy
kurzů jsou obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání,
vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení,
bydlení apod).
Kurzy organizují výhradně Centra na podporu integrace cizinců.

Nejdůležitější témata řešená v roce 2021
y Zájem firem o přijímání zahraničních zaměst-

nanců se nesnížil ani v období lockdownu, zájem o přijímání zaměstnanců zejména z Ukrajiny a Kazachstánu.
y Distanční výuka jako velká výzva pro žáky cizince, ale i zástupce škol. Školy řešily situace,
kdy se větší množství žáků cizinců nepřipojovalo k výuce, neplnili domácí úkoly, a to ztížilo
jejich klasifikaci

y S nárůstem počtu zahraničních zaměstnanců

jsme často řešili problémy s registrací k lékařům a možnostmi ubytování.
y Přesun aktivit Centra do online prostředí
v době, kdy nebyla v důsledku aktuálních epidemiologických opatření možná prezenční forma (především kurzy českého jazyka, konverzační kluby, sociokulturní kurzy).

470

celkový počet
klientů centra
v roce 2021

148

účastníků
kurzů českého
jazyka

467

klientů využilo
sociálně právní
poradenství

Koordinační činnost CPIC Benešov

Příklad dobré praxe

y spolupráce a sjednocení hlavních ak-

Počátkem roku 2021 jsme zahájili intenzivní spolupráci s Městským úřadem Vlašim, orgánem sociálně-právní
ochrany dětí, ve věci bulharské rodiny
s dětmi, která se vyhýbala jakémukoli kontaktu se školou i s úřady. CPIC
v tomto případě zajistilo metodickou
podporu, koordinační činnost mezi
rodinou a OSPOD, tlumočení do bulharského jazyka prostřednictvím komunitního tlumočníka. S rodinou jsme
byli v pravidelném kontaktu, pomohli
jsme jim zodpovědět otázky ohledně
zdravotního pojištění dětí a prarodiče.

térů v oblasti integrace
y monitoring a výměna informací k aktuální situaci v kraji v oblasti průmyslových zón, ubytoven, sociálně vyloučených lokalit, bezpečnostní situace,
situace na MŠ, ZŠ, SŠ, aktuální nálady
většinové společnosti

y prevence negativních jevů, které mo-

hou mít za následek napětí mezi cizinci a většinovou společností

Spolupracující organizace ve Středočeském kraji
(pracoviště Benešov)
y mateřské školy, základní školy, střední
školy
y národní pedagogický institut
y oblastní inspektorát práce
y odbor azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra ČR

y
y
y
y
y
y

orgán sociálně-právní ochrany dětí
pedagogicko-psychologické poradny
policie ČR
samosprávy měst a obcí
služba cizinecké policie
úřad práce

Popis platforem
y Setkávání hlavních aktérů v oblasti in-

nelegální migrace, vzdělávací systém
a jeho problematika, obchodování
s lidmi, situace cizinců v kraji, agenturní zaměstnávání a další) s intenzitou
konání 2× ročně

tegrace cizinců na krajské úrovni
y Cílem je výměna informací a podávání
podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální potřeby v oblasti
integrace cizinců
y Tematicky zaměřené (novela zákona
o pobytu cizinců, inspektorát práce,

Účast na komunitním plánování či jiných skupinách
y Mikroregion Voticko
y Pracovní skupina Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením a vyloučených při městě Benešov

y Komise pro národnostní menšiny
y Obce blíže lidem

Klienti Centra dle národnosti a pohlaví
Ukrajina
(382)

Vietnam(85)

ženy (213)

muži (257)

Filipíny (78)
Kazachstán (32)
Rusko (16)
ostatní (111)

Centrum na podporu
integrace cizinců
Benešov
Žižkova 360
256 01 Benešov
+420 326 905 279
icbenesov@suz.cz
www.integracnicentra.cz
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JSME TU PRO
17 596 CIZINCŮ
V REGIONU

Kladno
Rakovník
přechodný 4520
přechodný 793
trvalý 6504
trvalý 1188
celkem 11024
celkem 1981
CPIC
Kladno
Praha-západ
přechodný 1738
trvalý 2853
celkem 4591

Počet cizinců s legálním pobytem ve
středočeském kraji pobočka Kladno
(dle statistiky OAMP
ke dni 31. 12. 2021)

Služby Centra
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma. Působnost CPIC se neomezuje jen na sídelní město, své aktivity realizujeme v okresech Kladno,
Rakovník, a části okresu Praha-východ. V roce
2021 jsme služby poskytovali v uvedených
městech:

y Sociální poradenství (ambulantní i terénní

forma) – Kladno, Rakovník, všechny okresy

y Právní poradenství – Kladno
y Kurzy českého jazyka – Kladno, online kurzy
pro klienty z celého regionu
y Sociokulturní kurzy – Kladno, online kurzy

y Adaptačně – integrační kurzy – Kladno, Slaný,
Únětice, Jeneč

y Tlumočnické služby – zajistíme na základě
poptávky v uvedených okresech
y Kulturní a společenské akce – Kladno

Nejčastěji zde řešíme problémy spojené s druhy
a účely pobytů (trvalý, přechodný a dlouhodobý
pobyt za účelem zaměstnání či sloučení rodiny,
aj.), umisťování dětí do základních škol a výběr
střední školy, změnu zaměstnání, sociální a zdravotní pojištění, přihlášení do adaptačně integračních kurzů.

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od
1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační
kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.
Adaptačně-integrační kurz cizinci umožní, aby se
rychle a co nejlépe zorientoval v české společnosti, získal základní informace, seznámil se základ-

ními hodnotami české společnosti a její kulturou
a znal svá práva a povinnosti. Hlavními tématy
kurzů jsou obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání,
vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení,
bydlení apod).
Kurzy organizují výhradně Centra na podporu integrace cizinců.

Nejdůležitější témata řešená v roce 2021
y Řešení životních událostí (cestování, slučování
y
y
y

y

rodin, dávky státní sociální podpory)
Novela zákona o pobytu cizinců (zdravotní
pojištění a adaptačně integrační kurzy)
Situace kolem pandemie COVID-19 –
vycestování a návraty cizinců.
Zájem zaměstnavatelů o zahraniční pracovníky. Firmy mají velký zájem hlavně o kmenové
pracovníky, ale v praxi se čím dále více obracejí
na pracovní agentury.
Umisťování dětí do škol a jazyková bariéra, která se zvýšila kvůli distanční výuce. Školy řešili
problémy s nedostatečným technickým vybavením rodin a nepřipojováním se k distanční

výuce. Děti také ztrácely motivaci k výuce českého jazyka.
y V průmyslových zónách je zaměstnáno velké
množství cizinců, což má dopad na dostupnost
bydlení, zdravotní péče zejména praktických
lékařů a školství. Zvyšuje se riziko nárustu negativních jevů a kriminality, zejména ve vyloučených lokalitách a v blízkosti ubytoven.
y Přesun aktivit Centra do online prostředí
v době, kdy nebyla v důsledku aktuálních epidemiologických opatření možná prezenční forma (především kurzy českého jazyka, konverzační kluby, sociokulturní kurzy).

312

celkový počet
klientů centra
v roce 2021

71

účastníků
kurzů českého
jazyka

307

klientů využilo
sociálně právní
poradenství

Koordinační činnost CPIC Kladno

Příklad dobré praxe

y spolupráce a sjednocení hlavních ak-

Častým tématem je umístění dětí – cizinců do škol vzhledem k zvyšujícímu
se počtu dětí s odlišným mateřským
jazykem. Většina rodičů dětí – cizinců
jsou neznalí zákonných povinností
a možnost pomoci pedagogicko – psychologické porady berou jako sociální
stigma. Ve CPIC zajišťujeme vzájemnou
spolupráci školských zařízení, pedagogicko-psychologické poradny a Národního pedagogického institutu. Pro děti
a rodiče organizujeme kurzy českého
jazyka, sociokulturní kurzy a poradenství v této oblasti. Ze školských zařízení
se nám dostává pozitivních zpětných
vazeb o integraci dětí.

térů v oblasti integrace
y monitoring a výměna informací k aktuální situaci v kraji v oblasti průmyslových zón, ubytoven, sociálně vyloučených lokalit, bezpečnostní situace,
situace na MŠ, ZŠ, SŠ, aktuální nálady
většinové společnosti

y prevence negativních jevů, které mo-

hou mít za následek napětí mezi cizinci a většinovou společností

Spolupracující organizace ve Středočeském kraji
(pracoviště Kladno)
y krajský úřad
y magistrát
y odbor azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra ČR

y samosprávy měst a obcí
y police ČR
y služba cizinecké policie

y
y
y
y

probační a mediační služba
úřad práce
orgán sociálně právní ochrany dětí
mateřské školy, základní školy, střední
školy
y Národní pedagogický institut
y pedagogicko-psychologické poradny

Popis platforem
y Setkávání hlavních aktérů v oblasti in-

tegrace cizinců na krajské úrovni
y Cílem je výměna informací a podávání
podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální potřeby v oblasti
integrace cizinců

y Tematicky zaměřené problematika
s intenzitou konání 2× ročně

Účast na komunitním plánování či jiných skupinách
y pracovní skupina pro rovné
příležitosti MAP

Klienti Centra dle národnosti a pohlaví
Ukrajina 64 %

ženy (55 %)

muži (45 %)

Rusko 7 %
Vietnam 6 %
Srbsko 5 %
Bělorusko 2 %
ostatní 16 %

Centrum na podporu
integrace cizinců
Kladno
Cyrila Boudy 1444
272 01 Kladno-Kročehlavy
+420 325 630 546
ickladno@suz.cz
www.integracnicentra.cz
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JSME TU PRO 16 937
CIZINCŮ V REGIONU

Nymburk
přechodný 3147
trvalý 3147
celkem 6294

Počet cizinců s legálním pobytem – reg. působnost CPIC KH
(dle statistiky OAMP ke dni 31. 12. 2021)

Kolín
přechodný 4139
trvalý 2687
celkem 6826
CPIC
Kutná
Hora

Kutná Hora
přechodný 2084
trvalý 1733
celkem 3817

Služby Centra
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma. Působnost CPIC se neomezuje jen na sídelní město, své aktivity realizujeme v okresech Kutná
Hora, Kolín a Nymburk. V roce 2021 jsme služby poskytovali v uvedených městech:

y Sociální poradenství (ambulantní i terénní

forma): ambulantní forma – Kutná Hora, Kolín

y Právní poradenství – Kutná Hora
y Kurzy českého jazyka – prezenčně K. Hora, Kolín, online kurzy pro klienty z celého regionu

y Adaptačně-integrační kurzy – K. Hora, Kolín

y Tlumočnické služby – zajistíme na základě
poptávky v uvedených okresech

y Sociokulturní kurzy – prezenčně Kutná Hora,
Kolín, online kurzy

Nejčastěji řešíme problémy spojené s druhy a účely pobytů (trvalý, přechodný a dlouhodobý pobyt
za účelem zaměstnání či sloučení rodiny, aj.), pomoc s vyhledáním školy a zápisy dětí do MŠ, ZŠ
i SŠ, nostrifikace, hledání bydlení, hledání a změna
zaměstnavatele, povinnost absolvovat AIK.

627

celkový počet
klientů centra
v roce 2021

229

účastníků
kurzů českého
jazyka

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od
1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně-integrační
kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.
Adaptačně-integrační kurz cizinci umožní, aby se
rychle a co nejlépe zorientoval v české společnosti, získal základní informace, seznámil se základ-

ními hodnotami české společnosti a její kulturou
a znal svá práva a povinnosti. Hlavními tématy
kurzů jsou obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání,
vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení,
bydlení apod.)
Kurzy organizují výhradně Centra na podporu integrace cizinců.

Nejdůležitější témata řešená v roce 2021
y Příchod velkého množství zahraničních pra-

covníků do firmy TMMCZ v Kolíně, intenzivní
spolupráce s koordinačním týmem pro zahraniční zaměstnance s cílem zajistit dostupnost
a dostatečnou kapacitu služeb Centra, která
vedla k otevření kontaktního místa CPIC v Kolíně.
y Stoupající počty dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v MŠ a ZŠ, dopady distanční výu-

ky na prohloubení jazykové bariéry dětí – žáků
cizinců. Spolupráce se školami a dalšími subjekty při řešení situace. Zprostředkování online
doučování pro děti s OMJ.
y Přesun aktivit Centra do online prostředí
v době, kdy nebyla v důsledku aktuálních epidemiologických opatření možná prezenční forma (především kurzy českého jazyka, konverzační kluby, sociokulturní kurzy).

602

klientů využilo
sociálně právní
poradenství

Koordinační činnost CPIC Kutná Hora

Příklady dobré praxe

y Mapování situace, sdílení informací

Věnujeme se problematice dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na
Kutnohorsku, probíhá pravidelná komunikace a koordinační činnost mezi
místní samosprávou, zástupci MŠ, ZŠ,
SŠ a pedagogicko-psychologickou poradnou. V průběhu roku byly organizovány schůzky, kde CPIC zajišťovalo tlumočení. Nadále pokračuje spolupráce
s Dobrovolnickým centrem při doučování dětí s OMJ.

a nastavení spolupráce mezi hlavními
aktéry v oblasti integrace.
y Monitoring průmyslových zón, ubytoven – nastavení pravidelné komunikace s největšími zaměstnavateli v regionu. Průběžné vyhodnocování situace,
prevence negativních jevů v souvislosti s prudkým nárůstem počtu zahraničních pracovníků v regionu.

y Síťování škol, mapování situace na
jednotlivých MŠ, ZŠ, SŠ, sdílení informací a nastavení spolupráce mezi školami, PPP, NPI, Metou a dalšími subjekty v oblasti vzdělávání.

Spolupracující organizace ve Středočeském kraji
(pracoviště Kutná Hora)
y samosprávy měst a obcí
y úřady práce
y odbor azylové a migrační politiky
MV ČR

y mateřské školy, základní školy,

y
y
y
y
y

střední školy

Národní pedagogický institut
Meta o.p.s.
pedagogicko-psychologické poradny
nestátní a neziskové organizace
dobrovolnické centrum

Popis platforem
y Setkávání hlavních aktérů v oblasti in-

Řešili jsme případ klienta z Rumunska,
který se ocitl v nouzové situaci (neměl
kde bydlet, ani žádné peníze a práci),
byl do CPIC odeslán z úřadu práce.
Hlavní prioritou bylo pro klienta v této
situaci sehnat peníze na nocleh. Během
hodiny se nám podařilo zajistit mu sociální dávku „mimořádnou okamžitou
pomoc“ a to v rámci systému dávek
hmotné nouze. Klient si tedy mohl zajistit dočasné ubytování a vyhnul se tak
nutnosti spát na ulici. V tomto případě tedy zafungovala spolupráce mezi
zainteresovanými institucemi, která
pomohla jeho nepříznivou situaci okamžitě vyřešit.

příprava, situace cizinců v regionu,
projekty obcí MV na podporu integrace cizinců na lokální úrovni, novela
zákona o pobytu cizinců, adaptačně-integrační kurzy apod.) s intenzitou
konání 2× ročně

tegrace v regionu.
y Cílem je sdílení informací a společné
hledání možných řešení v různých oblastech integračního procesu.
y Tematicky zaměřené (adaptace žáků
cizinců na školách, bezplatná jazyková

Účast na komunitním plánování či jiných skupinách
y pracovní skupina Nadačního fondu
Eduzměna

y pracovní skupina České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Klienti Centra dle národnosti a pohlaví
Ukrajina (1083)

ženy (244)

muži (383)

Mongolsko (132)
Srbsko (14)
Bělorusko (10)
Bangladéš (8)
ostatní (162)

Centrum na podporu
integrace cizinců
pro Středočeský kraj
pracoviště Kutná Hora
Benešova 97
284 01 Kutná Hora
+420 326 905 408
ickutnahora@suz.cz
www.integracnicentra.cz
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Mělník
přechodný 2779
trvalý 3770
celkem 6549

JSME TU PRO 28 441
CIZINCŮ V REGIONU

CPIC
Mladá
Boleslav

Mladá Boleslav
přechodný 7990
trvalý 5387
celkem 13377

Praha-východ
přechodný 3480
trvalý 5035
celkem 8515

Počet cizinců s legálním pobytem ve Středočeském kraji – region
Mladoboleslavska a okolí (dle statistiky OAMP ke dni 31. 12. 2021)

Služby Centra
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma. Působnost CPIC se neomezuje jen na sídelní město, své aktivity realizujeme v okresech Mladá
Boleslav, Mělník a části okresu Praha-západ
V roce 2021 jsme služby poskytovali v uvedených městech:

y Sociální poradenství (ambulantní i terénní
forma) – Mladá Boleslav

y Právní poradenství – Mladá Boleslav
y Kurzy českého jazyka – Mladá Boleslav, online
kurzy pro klienty z celého regionu
y Tlumočnické služby – Mladá Boleslav

y Adaptačně-integrační kurzy – Mladá Boleslav,
Předměřice

y Sociokulturní kurzy – Mladá Boleslav, online

kurzy
y Kulturní a společenské akce – Mladá Boleslav
Nejčastěji zde řešíme problémy spojené s druhy
a účely pobytů (trvalý, přechodný a dlouhodobý
pobyt za účelem zaměstnání či sloučení rodiny,
aj.), sociální a zdravotní pojištění, zaměstnání, exekuce, nostrifikace, umisťování dětí do škol, povinnost splnění adaptačně-integračních kurzů, registrace k lékařům, pracovně-právní problematika.

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od
1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační
kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.
Adaptačně-integrační kurz cizinci umožní, aby se
rychle a co nejlépe zorientoval v české společnosti, získal základní informace, seznámil se základ-

ními hodnotami české společnosti a její kulturou
a znal svá práva a povinnosti. Hlavními tématy
kurzů jsou obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání,
vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení,
bydlení apod).
Kurzy organizují výhradně Centra na podporu integrace cizinců.

Nejdůležitější témata řešená v roce 2021
y Propouštění agenturních zaměstnanců v souvislosti se situací ohledně COVID-19 a nedostatku komponentů v automobilovém průmyslu.
y Rušení přislíbených pracovních smluv pro nově
příchozí zahraniční pracovníky.
y Pomoc s vyřizováním pracovních neschopností
v souvislosti s karanténou či izolací.
y Zprostředkování doučování pro děti s odlišným mateřským jazykem, pro které byla velmi obtížná distanční výuka. Zároveň zajištění
komunikace mezi školou a rodiči (informace
o karanténách, nutnosti absolvovat PCR test
apod.).

y Pomoc s hledáním lékařů v regionu. Jednalo se

zejména o zubní lékaře, gynekology a praktické lékaře.
y Pomoc s registrací dětí do základních a mateřských škol.
y Přesun aktivit Centra do online prostředí
v době, kdy nebyla v důsledku aktuálních
epidemiologických opatření možná prezenční
forma (především kurzy českého jazyka, konverzační kluby, sociokulturní kurzy).

538

celkový počet
klientů centra
v roce 2021

119

účastníků
kurzů českého
jazyka

524

klientů využilo
sociálně právní
poradenství

Příklady dobré praxe

Koordinační činnost CPIC Mladá Boleslav
y Spolupráce s důležitými subjekty po-

dílejícími se na integraci cizinců a napomáhání jejich vzájemnému síťování
(firmy, školy, ubytovny, zástupci měst
a obcí apod.).
y Monitoring aktuální situace v regionu
z pohledu bezpečnosti a nálady většinové společnosti.

y Prevence negativních jevů mezi minoritou a majoritou.

Spolupracující organizace ve Středočeském kraji
(pracoviště Mladá Boleslav)
y
y
y
y
y
y
y

magistrát města
samosprávy měst a obcí
základní, mateřské a střední školy
ŠKODA AUTO Vysoká škola
Národní pedagogický institut
META, o.p.s.
odbor azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra ČR
y orgán sociálně-právní ochrany dětí

y
y
y
y
y

policie ČR
služba cizinecká policie
úřad práce
Proxima Sociale
odbor bezpečnosti a prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR
y nadace Šance pro děti
y Komise pro integraci etnik
a národnostních menšin

Častým tématem sociálního poradentství je nostrifikace. Díky zpětné vazbě
od našich klientů víme, že jim uznání
zahraničního vzdělání následně pomohlo k získání lepšího zaměstnání
a růstu kvality jejich života. Konkrétním příkladem je příběh klientky, která
si díky naší pomoci nostrifikovala titul
architektky, následně začala pracovat
v architektonickém studiu a mohla
opustit dělnickou práci ve třísměnném
provozu.
KONKRÉTNÍ VÝSLEDEK SPOLUPRÁCE:
Úspěšná byla i spolupráce s městem
Mladá Boleslav při přípravě Informační brožury o systému vzdělávání na ZŠ
v Mladé Boleslavi. Tento materiál je dostupný v 7 jazykových variantách a pomáhá především rodičům-cizincům.

Popis platforem
y Pravidelné setkávání hlavních aktérů

v oblasti integrace cizinců na krajské
úrovni.
y Cílem je výměna informací a podávání
podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální potřeby v oblasti
integrace cizinců.

y Zaměřeno na aktuální témata v regionu či v cizinecké problematice.

Účast na komunitním plánování či jiných skupinách
y Aktivní účast na setkávání pracovních
skupin, kulatých stolů a komunitního
plánování.
y Komise pro integraci etnik
a národnostních menšin

y Setkání poskytovatelů sociálních

služeb v rámci akce Bezpečné město

Klienti Centra dle národnosti a pohlaví
Ukrajina
(300)

Bulharsko (45)

ženy (230)

muži (308)

Bělousko (36)
Mongolsko (32)
Rusko (21)

ostatní (104)

Centrum na podporu
integrace cizinců
Mladá Boleslav
Třída V. Klementa 173, 467
293 01 Mladá Boleslav
+420 482 313 064
icmladaboleslav@suz.cz
www.integracnicentra.cz
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JSME TU PRO 15 093
CIZINCŮ V REGIONU
Beroun
přechodný 3387
trvalý 3220
celkem 6607

Počet cizinců s legálním pobytem ve Středočeském kraji,
pracoviště Příbram (dle statistiky OAMP ke dni 31.12.2021)

Praha-západ
přechodný 1738
trvalý 2854
celkem 4592

Příbram
přechodný 1779
trvalý 2115
CPIC
Příbram celkem 3894

Služby Centra
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma. Působnost CPIC se neomezuje jen na sídelní město, své aktivity realizujeme v okresech Příbram,
Beroun a částečně Praha-západ. V roce 2021
jsme služby poskytovali v uvedených městech:

y Sociální poradenství (ambulantní i terénní
forma) – Příbram, všechny okresy

y Právní poradenství – Příbram
y Kurzy českého jazyka – Příbram, Březnice,

Kamýk nad Vltavou, Hořovice, Loděnice, online
kurzy pro klienty z celého regionu

y Adaptačně-integrační kurzy – Příbram, Rudná
u Prahy, Loděnice

y Tlumočnické služby – zjistíme na základě
poptávky ve všech okresech

y Sociokulturní kurzy – Příbram, online kurzy
y Kulturní a společenské akce – Příbram
Nejčastěji zde řešíme problémy spojené s druhy
a účely pobytů (trvalý, přechodný a dlouhodobý
pobyt za účelem zaměstnání či sloučení rodiny,
aj.), zaměstnání, sociální a zdravotní pojištění,
nostrifikace, umísťování dětí do škol.

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od
1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační
kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.
Adaptačně-integrační kurz umožní cizinci, aby se
rychle a co nejlépe zorientoval v české společnosti, získal základní informace, seznámil se základ-

ními hodnotami české společnosti a její kulturou
a znal svá práva a povinnosti. Hlavními tématy
kurzů jsou obecné otázky, se kterými se cizinec
nebo cizinka může setkat ve svém každodenním
životě (pobytové náležitosti, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, bydlení
apod).
Kurzy organizují výhradně Centra na podporu integrace cizinců.

Nejdůležitější témata řešená v roce 2021
y Distanční výuka byla komplikovaná nejen pro

žáky cizince, jejich rodiče, ale i zástupce škol.
Žáci nebyli v přímém kontaktu s českým jazykem, prohloubila se jazyková bariéra. Naopak
školy řešily situace, kdy se žáci cizinci nepřipojovali k výuce, neplnili domácí úkoly a následně
byla obtížná jejich klasifikace.
y Aktuální opatření spojená s pandemií koronaviru a jejich dopad na trh práce, pracovní
migraci a problematiku zaměstnávání cizinců
obecně. Cizinci měli omezené možnosti získání povolení k práci na ZÚ, čekací lhůty se velmi
prodloužily. Někteří cizinci ztratili práci, firmy
nebyly schopny zajistit adekvátní počet pracovních hodin nebo neumožňovaly přesčasy,
na které byla většina klientů zvyklá. Snížení
mzdy vedlo klienty ke změně zaměstnavatele.

y Sloučení rodin je častým tématem, v době Coy
y
y
y
y

vidu byly možnosti příjezdů dětí a příbuzných
ze země původu omezené.
Změny v systému zdravotního pojištění a pojištění dětí cizinců narozených na území ČR.
Povinnost absolvovat Adaptačně-integrační
kurz pro nově příchozí cizince.
Nové požadavky na úroveň zkoušky z českého
jazyka k trvalému pobytu.
Přetížená infrastruktura – chybějící kapacita
škol a lékařů v regionu.
Přesun aktivit Centra do online prostředí
v době, kdy nebyla v důsledku aktuálních epidemiologických opatření možná prezenční forma (především kurzy českého jazyka, konverzační kluby, sociokulturní kurzy).

500

celkový počet
klientů centra
v roce 2021

228

účastníků
kurzů českého
jazyka

480

klientů využilo
sociálně právní
poradenství

Koordinační činnost CPIC Příbram

Příklad dobré praxe

y spolupráce a síťování hlavních aktérů

Prohloubili jsme spolupráci s národním
pedagogickým institutem a zástupci
dalších organizací. Díky získaným kontaktům se podařilo zacílit na ZŠ a MŠ
vzdělávající děti/žáky cizince. Pro žáky
základních škol jsme organizovali on-line aktivitu „Komunikační klub pro
děti“. Akce toho typu byla vhodnou
alternativou k udržení, popř. zlepšení
komunikačních dovedností dětí cizinců v době, kdy byly možnosti setkávání
a propojování cizinců a majoritní společnosti velmi omezené.

v oblasti integrace a pracovní migrace
y monitoring a sdílení informací k aktuální situaci ve firmách, na ubytovnách,
v MŠ, ZŠ a SŠ

y prevence negativních jevů souvise-

jících se ztrátou zaměstnání nebo
z napětí mezi majoritní společností
a minoritou

Spolupracující organizace ve Středočeském kraji
(pracoviště Příbram)
y krajský úřad
y mateřské školy, základní školy, střední
školy, vyšší a vysoké školy

y Národní pedagogický institut
y odbor azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra ČR

y služba cizinecká policie
y orgán sociálně-právní ochrany dětí

y
y
y
y

pedagogicko-psychologické poradny
samosprávy měst a obcí
úřad práce
okresní zpráva sociálního
zabezpečení
y zdravotní pojišťovny
y hospodářská komora
y neziskové organizace

Popis platforem
y Setkávání hlavních aktérů v oblasti in-

tegrace cizinců
y Cílem je výměna informací a podávání
podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální potřeby v oblasti
integrace cizinců

y Tematicky zaměřené (novela zákona
o pobytu cizinců, vzdělávání dětí cizinců/žáků s odlišným mateřským jazykem) s intenzitou konání

Účast na komunitním plánování či jiných skupinách
y pravidelná účast na setkání sociálních

pracovníků ve městě Příbram pod hlavičkou ÚP Příbram
y komunitní plánování sociálních služeb města Hořovice a Beroun

V průběhu roku jsme opakovaně řešili
nepříznivou situaci rodiny z Mongolska. Těhotná klientka, která plánovala
přivést dítě na svět v zemi původu, porodila předčasně v ČR z důvodu těžkého průběhu onemocnění COVID-19.
Novorozenec byl několik týdnů v inkubátoru, jeho zdravotní stav byl vážný.
Rodina se dostala do velice složité situace. Matka přišla bez vlastního přičinění o pobytové oprávnění, rodina
nemohla zůstat s dítětem na ubytovně.
Bylo nutné legalizovat pobyt matce
i novorozenci, najít nové bydlení, vyřešit dluh vůči VZP za poskytnutí zdravotní péče novorozenci, zajistit lékaře pro
matku i dítě a vyřešit celou řadu dalších
záležitostí. Nakonec se situace rodiny
stabilizovala.

y pracovní skupiny pro rovné příležitosti
MAP

y spolupráce na institucionální analýze
prevence kriminality města Příbram

Klienti Centra dle národnosti a pohlaví
Ukrajina
(254)

Vietnam (62)

ženy (243)

muži (257)

Srbsko (34)
Indie (33)
Mongolsko (17)
ostatní (100)

Centrum na podporu
integrace cizinců
Příbram
U nemocnice 85
261 01 Příbram
+420 326 905 249
icpribram@suz.cz
www.integracnicentra.cz
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Počet unikátních klientů, kteří využili služeb CPIC (celkem 10 687)
Kutná Hora 6 %

České Budějovice7 %

Benešov 4 %
Příbram 5 %

Karlovy Vary 6 %

Kladno 3 %

Liberec 15 %

Mladá Boleslav 5 %

Ostrava 8 %

Zlín 6 %

Olomouc 5 %

Jihlava 8 %
Pardubice 9 %
Plzeň 13 %

Rozdělení klientů dle státní příslušnosti
z EU 5 %
ze třetích zemí 95 %

České Budějovice
Karlovy Vary
Liberec
Ostrava
Olomouc
Pardubice
Plzeň
Jihlava
Zlín
Mladá Boleslav
Kladno
Příbram
Benešov
Kutná Hora
celkem

Počet adaptačně-integračních kurzů (AIK)
realizovaných CPIC v roce 2021

ze třetích zemí
740
558
1 584
806
497
874
1 349
755
663
474
298
476
451
625
10 150

z EU
40
19
28
52
37
36
76
110
16
64
14
24
19
2
537

celkem
780
577
1 612
858
534
910
1 425
865
679
538
312
500
470
627
10 687

Místo konání AIK
realizovaných CPIC v roce 2021

Zlín 16

Benešov 9

Příbram 11

České budějovice 18

Plzeň 28

Jihlava 20

Pardubice 16

Karlovy Vary 15

Ostrava 17

Kladno 9

Olomouc 14

Kutná Hora 21

Mladá Boleslav 18

Liberec 19

Město mimo CPIC
32 %

Města se sídlem
CPIC 68 %

CPIC v regionech a místa, kde probíhala výuka
českého jazyka pro klienty CPIC

CPIC
Liberecký
kraj

CPIC
Mladá Boleslav

CPIC
Karlovarský
kraj
CPIC
Kladno

CPIC
Benešov
CPIC
Plzeňský
kraj

CPIC
Kutná Hora

CPIC
Pardubický
kraj

CPIC Příbram

CPIC
Kraj
Vysočina

CPIC
Jihočeský
kraj

CPIC
Moravskoslezský
kraj
CPIC
Olomoucký
kraj

CPIC
Zlínský
kraj

Moravskoslezský kraj

Ostrava, Frýdek-Místek, Kopřivnice, Ostrava-Mošnov

Pardubický kraj

Pardubice, Letohrad, Ústí nad Orlicí

Plzeňský kraj

Plzeň, Tachov, Rokycany, Klatovy, Přimda

Zlínský kraj

Zlín, Otrokovice, Babice, Vsetín, Valašské Meziříčí

Jihočeský kraj

České Budějovice, Český Krumlov, Tábor, Písek, Vodňany

Karlovarský kraj

Karlovy Vary, Cheb, Chodov, Aš, Mariánské Lázně

Liberecký kraj

Liberec, Česká Lípa, Kravaře u České Lípy

Olomoucký kraj

Olomouc, Prostějov

Kraj Vysočina

Jihlava, Kostelec u Jihlavy, Havlíčkův Brod, Pelhřimov

Středočeský kraj

Mladá Boleslav, Kutná Hora, Benešov, Příbram Kladno, Kolín, Říčany, Kamýk nad Vltavou, Loděnice, Hořovice, Březnice
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Přehled míst, kde jsme v roce 2021 poskytovali služby
Center na podporu integrace cizinců
Jihočeský kraj
České Budějovice, Český Krumlov, Čimelice, Dačice, Jindřichův Hradec, Mirotice,
Mirovice, Písek, Prachatice, Strakonice,
Tábor, Vodňany

Karlovarský kraj
Aš, Bor, Božičany, Děpoltovice, Dolní
Rychnov, Františkovy Lázně, Hazlov,
Horní Žďár, Hranice, Hraničná, Cheb, Chodov, Jáchymov, Karlovy Vary, Královské
Poříčí, Kraslice, Mariánské Lázně, Nejdek,
Nová Role, Nové Sedlo, Ostrov, Potůčky,
Sokolov, Svatava, Toužim, Žlutice

Kraj Vysočina
Batelov, Brtnice, Budišov, Bystřice nad
Pernštejnem, Černovice, Červená Řečice,
Česká Bělá, Dobronín, Dolní Cerekev,
Golčův Jeníkov, Habry, Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod, Herálec, Horní
Cerekev, Hrotovice, Humpolec, Chotěboř,
Janštejn, Jaroměřice nad Rokytnou,
Jemnice, Jihlava, Jimramov, Kamenice
nad Lipou, Kamenice u Jihlavy, Kostelec u Jihlavy, Košetice, Křižanov, Ledeč
nad Sázavou, Lipnice nad Sázavou,
Luka nad Jihlavou, Lukavec, Měřín, Mohelno, Moravské Budějovice, Náměšť
nad Oslavou, Nová Říše, Nové Město na
Moravě, Nový Rychnov, Obrataň, Okříšky,
Osová Bitýška, Pacov, Pelhřimov, Počátky,
Polná, Přibyslav, Rouchovany, Senožaty,
Sněžné, , Stará Říše, Stonařov, Světlá nad
Sázavou, Svratka, Štoky, Telč, Třebíč, Třešť,
Úsobí, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Velký
Beranov, Vilémov, Vladislav, Vyskytná nad
Jihlavou, Vyskytná, Želetava, Žirovnice

Liberecký kraj
Bedřichov, Česká Dub, Česká Lípa,
Frýdštejn, Harrachov, Jablonec nad
Nisou, Janov, Jilemnice, Josefův Důl,
Liberec, Malá Skála, Rokytnice, Semily,
Turnov

Moravskoslezský kraj
Bílovec, Bohumín, Bolatice, Bruntál,
Brušperk, Břidličná, Budišov nad
Budišovkou, Český Těšín, Děhylov, Dětmarovice, Dobrá, Dolní Benešov, Dolní
Lutyně, Dvorce, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Háj ve Slezsku, Hať,
Havířov, Hlučín, Hrabyně, Hradec nad
Moravicí, Jablunkov, Karlova Studánka,
Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Krmelín,
Lískovec, Malá Morávka, Návsí, Nový
Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava-Dubina, Ostrava-Fifejdy, Ostrava-Hrabová,
Ostrava-Martinov, Ostrava – Moravská
Ostrava, Ostrava-Plesná, Ostrava-Poruba,

Ostrava-Pustkovec, Ostrava - Stará Bělá,
Ostrava-Třebovice,
Ostrava-Výškovice, Ostrava-Zábřeh, Paskov, Petrovice
u Karviné, Petřvald, Píšť, Příbor, Rudná pod Pradědem, Rychvald, Rýmařov,
Sedliště, Šilheřovice, Štramberk, Vítkov,
Vyšní Lhoty

Pardubický kraj
Brandýs nad Orlicí, Bukovka, Česká Třebová, Dolní Morava, Heřmanův Městec,
Holice, Horní Bradlo, Hrochův Týnec,
Chrast, Chrudim, Chvaletice, Jablonné
nad Orlicí, Jevíčko, Jezbořice, Kleštice,
Králíky, Krouna, Křičeň, Lanškroun,
Lázně Bohdaneč, Letohrad, Litomyšl,
Městečko Trnávka, Moravská Třebová,
Nasavrky, Opatovice nad Labem, Pardubice, Přelouč, Rváčov, Řečany nad Labem,
Sezemice, Skuteč, Slatiňany, Trhová
Kamenice, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto,
Žamberk

Plzeňský kraj
Blovice, Bor, Černošín, Česká Kubice, Domažlice, Folmava, Holoubkov, Holýšov,
Horní Bříza, Horšovský Týn, Hostouň,
Hrádek u Rokycan, Chanovice, Cheznovice, Janovice nad Úhlavou, Kamenný
Újezd, Kařez, Kladruby, Klatovy, Klenčí
pod Čerchovem, Kožlany, Kralovice,
Mirošov, Mýto, Nepomuk, Nezvěstice,
Nová Hospoda, Nýrsko, Nýřany, Osek,
Planá, Plasy, Plzeň, Poběžovice, Přeštice,
Příkosice, Přimda, Rokycany, Rozvadov,
Staňkov, Starý Plzenec, Stod, Stříbro,
Sv. Kateřina, Šťáhlavy, Tachov, Tlučná,
Trhanov, Třemošná, Vejprnice, Zbiroh

Středočeský kraj
Benešov – Benešov, Bystřice, DivišovMěchnov, Jankov, Krhanice, Mirošovice,
Mnichovice,
Modletice,
Ratměřice,
Říčany, Sázava, Sedlec-Prčice, Trhový
Štěpánov, Tvoršovice, Týnec nad Sázavou,
Velké Popovice, Vlašim, Votice, Zvěstov
Kladno – Bášť, Beřovice, Brandýsek,
Buštěhrad, Červený Újezd, Drahelčice,
Hobšovice,
Holubice,
Horoměřice,
Hospozín, Hostivice, Husinec, Chrášťany,
Chýně, Jeneč, Kladno, Klecany, Klíčany,
Kmetiněves, Koleč, Kralupy nad Vltavou,
Libčice nad Vltavou, Lichoceves, Máslovice, Neratovice, Noutovice, Odolena
Voda, Panenské Břežany, Poštovice, Předboj, Ptice, Roztoky, Rudná, Sedlec, Slaný,
Statenice, Stochov, Svrkyně, Šlapanice,
Trněný Újezd, Třebusice, Tuchoměřice,
Tursko, Úholičky, Úhonice, Únětice, Unhošť, Velká Ves, Velké Číčovice, Velké
přílepy, Veltrusy, Velvary, Větrušice, Vodochody, Zákolany, Zdiby, Zlonice

Kutná Hora – Bečváry, Bykáň, Čáslav,
Červené Pečky, Červený Hrádek, Český
Brod, Hluboký Důl, Chlístovice, Jindice,
Kolín, Kořenice, Košice, Kouřim, Křesetice,
Kutná Hora, Lysá nad Labem, Malešov,
Milčice, Nebovidy, Nové Dvory, Nymburk,
Onomyšl, Ovčáry, Pečky, Poděbrady,
Poličany, Ratboř, Semice, Skramníky,
Suchdol, Tatce, Třebestovice, Týnec nad
Labem, Uhlířská Lhota, Velim, Velké Chvalovice, Vrdy, Všesoky, Zásmuky, Zruč nad
Sázavou, Žiželice
Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou,
Bělá pod Bezdězem, Benátky nad Jizerou, Bezděčín, Bítouchov, Brandýs nad
Labem, Čistá, Dobrovice, Dolní Bousov,
Horní Počaply, Kněžmost, Kosmonosy, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo
Hradiště, Obruby, Plazy, Předměřice,
Řepov , Vinařice, Žďár, Židněves
Příbram – Beroun, Březnice, Hořovice, Kamýk nad Vltavou, Králův Dvůr,
Loděnice, Lochovice, Nová Ves pod Pleší,
Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Tochovice, Zdice, Žebrák

Olomoucký kraj
Bedihošť, Bernartice, Bludov, Dlouhá
Loučka, Dub nad Moravou, Hanušovice,
Hrabišín, Javorník, Jeseník, Libina,
Lipová lázně, Litovel, Loštice, Mikulovice,
Mohelnice, Nový Malín, Olomouc,
Postřelmov, Prostějov, Přerov, Staré
Město, Šternberk, Šumperk, Šumvald,
Tovačov, Troubelice, Troubky, Uničov,
Vápenná, Velké Losiny, Vidnava, Vrbátky,
Zábřeh, Zlaté Hory, Žulová

Zlínský kraj
Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Napajedla, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm,
Slušovice, Uherské Hradiště, Vizovice,
Vsetín, Zlín
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