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NOVINKY Z EU

Evropská komise (EK) nadále
podporuje země EU v přijímání a
pomoci osobám prchajícím před ruskou
invazí na Ukrajinu. Tento měsíc spustila
nový web o řízení migrace, která
poskytuje přehled o činnosti
Generálního ředitelství HOME, které je
v rámci EK odpovědné za migraci a
vnitřní věci.
S cílem posílit humanitární pomoc
poskytovanou milionům lidí, kteří byli vysídleni z
Ukrajiny, spustil Evropský výbor regionů (VR)
informační centrum pro podporu regionů a měst.
Evropská webová stránka o integraci (EWSI) neustále sleduje
opatření a iniciativy, které instituce EU, vlády členských států,
občanská společnost a další zúčastněné strany přijaly s cílem
řešit potřeby včasné integrace osob prchajících z Ukrajiny.

Integrační novinky z Evropské unie přináší každý měsíc
zpravodaj Evropského integračního portálu (EWSI).

Přihlašte se k odběru
Dubnové vydání zpravodaje EWSI najdete zde.

NOVINKY

Nová příručka sdílí doporučení pro podporu
začínajících podnikatelů
Projekt Podpora podnikání nově příchozích (NES) zveřejnil
online příručku a sadu nástrojů, která přináší, praktická
doporučení, infografiky a příklady dobré praxe pro
podnikatelské inkubátory a podpůrné organizace pracující s
migranty.
Více zde

Nová sada nástrojů pro začleňování
uprchlíků pro odborníky z praxe
Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) ve
spolupráci se skupinou Migration Policy Group (MPG) vydal
novou sadu nástrojů s názvem "Efektivní začleňování uprchlíků:
Participativní přístupy pro odborníky z praxe na místní úrovni".
Více zde

Portugalsko: Nová opatření k přilákání
migrujících pracovníků a rozšíření volebního
práva
Jednou z priorit nedávno zvolené portugalské vlády je
"regulované a integrované přistěhovalectví", soustředěné na
podporu legálního vstupu migrantů hledajících zaměstnání.
Více zde

Dánsko přednostně podporuje ukrajinské
uprchlíky
Srovnání podpory poskytované nově příchozím z Ukrajiny
s podporou poskytovanou jiným skupinám uprchlíků v Dánsku
poukazuje na nerovnosti v poskytování veřejných služeb.
Více zde

Integrace jako investice – nebude to rychlé,
ale může to pomoci všem
Přinášíme vám krátké shrnutí základních tezí z článku Lisy
Pelling ze švédského thinktanku Arena Idé,
publikovaného na webu Social Europe. Naleznete zde několik
tezí, v nichž jsou shrnuty úspěšné postupy, které švédská vláda
použila během příchodu 90 tisíc uprchlíků z balkánských válek
a které fungovaly i přesto, že v té samé době čelilo Švédsko
hospodářské a sociální krizi včetně vysoké nezaměstnanosti.
Co si z toho můžeme vzít my pro úspěšnou integraci uprchlíků
z Ukrajiny?
Více zde

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Bezplatný workshop pro učitele a asistenty
pedagoga v ZŠ: spolupráce při podpoře žáků s
OMJ
Datum: 18. května 2022 (14:00 - 17:15 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Lektoruje: Radka Nováková, Petra Lněničková
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Více zde

Dobré soužití: Závěrečná konference projektu
FOCUS
Projekt FOCUS během uplynulých 3,5 let zjišťoval, nakolik se
v EU daří prosazovat integraci cizinců pojatou jako
dynamický a dvoustranný proces. Závěrečná projektová
konference představí výsledky.
Kdy: 1.a 2. června 2022
Kde: La Tricoterie, Rue Théodore Verhaegen 158, Brusel,
Belgie
Registrujte se

ZAJÍMAVÉ DOKUMENTY
Vláda schválila strategický materiál řešení
uprchlické vlny
Ministerstvo vnitra spolu s dalšími resorty a strategickou
skupinou připravilo materiál, který stanovuje strategické
priority vlády pro střednědobé a dlouhodobé řešení situace v
České republice v důsledku ruské agrese na Ukrajině.
Více zde

AKTUÁLNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Financování kurzů češtiny pro mládež a
adaptačních skupin pro děti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
vyhlásilo dvě výzvy k předkládání žádostí o finanční
podporu iniciativ podporujících jazykové vzdělávání a
"adaptaci" dětí prchajících z Ukrajiny. Deadline:
31.5.2022.
Více zde

Financování integračních projektů obcí
Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo mimořádné dotační řízení
pro obce na podporu integrace držitelů dočasné ochrany
na místní úrovni v roce 2022. Deadline: 15.5.2022.
Více zde

Financování oprav bytového fondu obcí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k předkládání
žádostí o dotace z programu Ukrajina - Rozšíření nabídky
veřejných ubytovacích zařízení. Tyto dotace pomohou
obcím a krajům rekonstruovat ubytování pro lidi, kteří do
České republiky utíkají před ruskou invazí na Ukrajinu.
Deadline: 31.5.2022.
Více zde

Dotace na sociální služby na pomoc uprchlíkům
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo Mimořádné
dotační řízení pro rok 2022 na úhradu výdajů sociálních
služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny.
Z dotace lze hradit náklady/výdaje související s
poskytnutím jakéhokoliv druhu a formy sociální služby a
rovněž náklady/výdaje související se zajištěním či
zprostředkování jiné pomoci, která řeší nepříznivou
sociální situaci uprchlíků.
Více zde
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