
 

NOVINKY Z EVROPSKÉ KOMISE 

- Organizace občanské společnosti jsou 
zvány k účasti na 7. zasedání Evropského 
migračního fóra. Akce se uskuteční 20.–
21. října 2022 v Bruselu. Tématem 
letošního ročníku je integrace mládeže. 
Více informací. 

- Evropská komise (EK) spustila iniciativu 
Bezpečné bydlení, jejímž cílem je 
poskytovat podporu zemím EU, 
regionálním a místním orgánům i 
občanské společnosti při organizování 
soukromých iniciativ v oblasti bydlení 
pro osoby prchající z Ukrajiny.  

- Agentura Evropské unie pro azyl (EUAA) 
vydala pro jednotlivé členské země sérii publikací s 
informacemi pro osoby vysídlené v důsledku ruské agrese 
proti Ukrajině. Brožuru určenou pro ČR najdete zde. 

- Evropská komise zveřejnila online videa, která radí osobám 
prchajícím z Ukrajiny, jak zůstat v bezpečí a vyhnout se 
nebezpečí obchodování s lidmi a vykořisťování při cestování 
po Evropské unii. Více zde. 

Evropská webová stránka o integraci (EWSI) i nadále sleduje 
opatření a iniciativy, které instituce EU, národní vlády, občanská 
společnost a další zúčastněné strany přijaly s cílem řešit 
integrační potřeby osob prchajících z Ukrajiny. Všechny 
relevantní informace najdete zde. 

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

Přihlašte se k odběru  

Červencové vydání zpravodaje EWSI najdete zde.  

ČERVENEC 2022 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/7th-european-migration-forum-emf-call-expressions-interest_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/european-commission-offers-guidance-provision-accommodation-those-fleeing-ukraine_en
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/2022-07/Booklet_Czechia_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/european-commission-publishes-advice-videos-avoiding-trafficking-those-fleeing-ukraine_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/page/early-integration-those-fleeing-war-ukraine-overview-across-eu_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/newsletter/subscriptions_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/newsletter/european-website-integration-july-2022_en


NOVINKY Z EU 

Síť Eurydice analyzuje podporu ve 
vzdělávání ukrajinských žáků a 
studentů 

Analytická sít Eurydice vydala dvě zprávy zaměřené na 
podporu ukrajinských žáků a studentů ve vzdělávání. 

První z nich porovnává politiky a opatření, které vypracovaly 
vzdělávací orgány v Evropě s cílem pomoci školám při 
integraci dětí, které uprchly před válkou na Ukrajině.  

Druhá zpráva se zabývá politikami a opatřeními, které 
vypracovaly vzdělávací orgány v celé Evropě s cílem pomoci 
vysokoškolským institucím při integraci studentů z řad 
uprchlíků z Ukrajiny. 

 

EMN mapuje politiky v oblasti 
duševního zdraví migrantů 

Nejnovější report Evropské migrační sítě (EMN) zkoumá 
problémy, kterým migranti čelí při přístupu ke službám 
duševního zdraví, a reakce zemí EU na tyto problémy. Více zde.  

 

 

Slovensko: Chybí peníze na integraci 
Ukrajinců na místní úrovni  

Na Slovensku se v současné době nachází více než 80 000 
uprchlíků z Ukrajiny a místní orgány se potýkají s problémy při 
poskytování odpovídající podpory. Více zde  

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/supporting-refugee-learners-ukraine-schools-europe-2022_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/supporting-refugee-learners-ukraine-higher-education-europe-2022_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/emn-inform-mapping-mental-health-policies-third-country-national-migrants_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/slovakia-inadequate-resources-local-level-integration-new-arrivals-ukraine_en


NOVINKY Z ČR 

 

PAQ Research mapuje 
situaci ukrajinských 
uprchlíků 

Výzkumná instituce PAQ Research v červenci 
vydala dvě výzkumné zprávy, které mapují situaci 
ukrajinských uprchlíků v ČR. 

Hlas Ukrajinců: Zkušenosti a potřeby dětí a rodičů v českém 
vzdělávání 

První ze série výzkumů Hlasy Ukrajinců v České republice, který 
připravila agentura PAQ Research ve spolupráci se 
Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, se zaměřuje na 
zkušenosti ukrajinských uprchlíků v českém vzdělávacím 
systému. Dokument shrnuje hlavní zjištění výzkumu a formuluje 
doporučení pro tvůrce politik. Více zde.  

Ukrajinští Romové v České Republice 

Téma romských uprchlíků z Ukrajiny v České republice přitahuje 
pozornost médií a je předmětem mnoha stereotypů. Přesto o 
jejich situaci v České republice dosud nebyly k dispozici žádné 
údaje. Druhá výzkumná zpráva společnosti PAQ Research 
přináší základní charakteristiky domácností, jako je občanství 
nebo používané jazyky. Zabývá se zdravotními, finančními a 
materiálními podmínkami, zaměstnaností, vzděláním a 
bydlením. Cílem výzkumu je vytvořit základ pro konstruktivní 
diskusi o romských uprchlících, jejich situaci a vhodném 
nastavení podpory a pomoci. Více zde.  

  

 

Šetření MPSV analyzuje životní 
podmínky uprchlíků z Ukrajiny 

V červnu 2022 provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
průzkum životních podmínek Ukrajinců, kteří přicestovali do 
České republiky po 24. únoru 2022. Z šetření vyplývá, že k nám 
nejčastěji přicházejí mladé a vzdělané matky s malými dětmi. Z 
velké části již mají zajištěné stabilní ubytování, a to zejména díky 
solidárním domácnostem. Problém mají však s jazykovou 
bariérou, i proto často nemohou zastávat profese, pro něž mají 
kvalifikaci. Tři čtvrtiny uprchlíků se přitom potýkají s vážnými 
finančními problémy. Více zde.  

 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/voices-ukrainians-experiences-and-needs-children-and-parents-czech-education_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/ukrainian-roma-czech-republic_en
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-ma-unikatni-data-o-uprchlicich-z-ukrajiny-polovina-domacnosti-ma-dite-mladsi-5-let


 

Česká veřejnost podporuje solidaritu s 
ukrajinskými uprchlíky 

Centrum pro výzkum veřejného mínění položilo české veřejnosti 
soubor otázek týkajících se problematiky přijímání uprchlíků z 
Ukrajiny. Zjistilo, že přibližně dvě třetiny (68 %) českých občanů 
se o toto téma zajímají a tři čtvrtiny (75 %) souhlasí s tím, že by 
uprchlíci z Ukrajiny měli být v zemi přijímáni. Více zde. 

 

Situace cizinců, migrace a integrace v 
České republice 2021 

 

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo zprávu o migraci a integraci 
cizinců na území ČR v roce 2021. Zpráva poskytuje podrobné 
informace o legální a nelegální migraci, mezinárodní ochraně a 
integraci cizinců v roce 2021 a porovnává některé ukazatele s 
rokem 2020 či předchozími roky, čímž zprostředkovává 
základní vhled do migračních trendů v České republice. Více 
zde. 

 

Jakým rizikům čelí ukrajinští uprchlíci 
na českém pracovním trhu? 

 

Přehledový článek mapuje zajímavé texty, které v poslední 
době k tématu vyšly. Více zde. 

 

 

Metodika hostitelské péče nezletilých 
dětí – cizinců bez doprovodu 

 

Dokument, který zpracovala Organizace pro pomoc 
uprchlíkům, objasňuje tuto problematiku, zkoumá související 
legislativu, systém péče v České republice, důvody, proč 
nezletilí opouštějí zemi původu, a jejich specifické potřeby, a 
také podává přehled evropské dobré praxe v oblasti náhradní 
rodinné péče. Dále přináší metodický návrh realizace 
pěstounské péče pro nezletilé cizince bez doprovodu v České 
republice. Více zde. 

 

 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/czech-republic-majority-czechs-favour-welcoming-new-arrivals-ukraine
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/situation-foreigners-migration-and-integration-czech-republic-2021_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/situation-foreigners-migration-and-integration-czech-republic-2021_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/recommendations-ministry-interior-activities-and-networking-new-actors-field_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/methodology-host-care-unaccompanied-minors-czech-republic_en


Asistujeme u dětí s odlišným 
mateřským jazykem: praktická 
příručka pro asistenty pedagoga na 
základních školách 

 

Publikace, kterou vytvořilo sdružení META, je určena všem 
asistentům pedagoga, kteří pracují s dětmi s odlišným 
mateřským jazykem ve školách v České republice. Jednotlivé 
kapitoly příručky se věnují klíčovým oblastem procesu 
začleňování těchto dětí do základních škol a roli asistenta 
pedagoga v každé z nich (např. začlenění do třídního kolektivu, 
zapojení do výuky, hodnocení). Představena jsou také specifika 
a přínosy dvojjazyčných asistentů pedagoga. Více zde. 

 

 

Doporučení Ministerstva vnitra pro 
činnost a vytváření sítí nových aktérů v 
oblasti integrace cizinců 

 

V souvislosti s aktuálním nárůstem počtu nově příchozích cizinců, 
kteří získali dočasnou ochranu a hodlají v ČR pobývat, vydalo 
Ministerstvo vnitra doporučení pro činnost a síťování nových 
aktérů působících v oblasti integrace migrantů. Více zde. 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE  

 

Letní škola na téma migrace a rozvoje 
 

Týdenní letní škola nabízí přednášky, semináře, workshopy a 
panelové diskuse o otázkách migrace, integrace a rozvoje. 
Akce proběhne od 14. do 20. srpna v Praze. Více zde.  

 

Hranice, práce a mobilita: EU a 
Austrálie ve srovnání 

Konference, která se uskuteční 25. a 26. srpna 2022, se bude 
zabývat vývojem v oblasti migrace, mobility pracovních sil a 
imigrační politiky v EU a Austrálii. Konferenci bude možné sle-
dovat také online prostřednictvím platformy Zoom. Více zde.  

 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/assisting-children-different-mother-tongue-practical-guide-teaching-assistants_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/recommendations-ministry-interior-activities-and-networking-new-actors-field_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/event/prague-summer-school-migration-and-development-0_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/event/borders-labour-and-mobility-eu-and-australia-compared_en


FINANCOVÁNÍ INTEGRACE  

 

Termíny dalších „integračních“ výzev 
Ministerstva vnitra pro obce 

 

Obce mohou žádat o další peníze na podporu integrace 
ukrajinských uprchlíků. Vítané aktivity: zajištění koordinace, 
obecné poradenství, aktivizační práce, jazykové kurzy, 
volnočasové aktivity pro děti, budování dobrého soužití. 
Peníze je nutné utratit do konce roku 2022. Finanční limit není 
stanoven, míra kofinancování je 5 %, financování ex-ante.  

Termíny podání žádosti:  

2. kolo 18. září 2022 (včetně) 

3. kolo 30. října 2022 (včetně)  

Více informací.  

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
prodlužuje a rozšiřuje výzvu na 
rekostrukce bytů pro uprchlíky  

 

Na peníze z programu na pomoc s rekonstrukcemi bytů (alokace 
900 milionů Kč) dosáhnou vedle krajů a měst nově i nevládky. 
Navyšuje se dotace na osobu ze 120 na 150 tisíc Kč a termín pro 
podání žádostí o podporu se prodlužuje do 31. 8. 2022.  

 

 

Výzva na realizaci kurzů češtiny pro 
ukrajinské studenty a pedagogy  

 

Ministerstvo školství České republiky ve spolupráci s Fondem pro 
bilaterální vztahy EHP a Norských fondů vyhlásilo výzvu k 
předkládání žádostí o finanční podporu iniciativ, které zajišťují 
kurzy českého jazyka pro studenty a učitele z Ukrajiny. 

Ccelková alikace: 16 995 678 Kč.  

Období pro podávání žádostí: od 1. září do 11. listopadu 2022. 

Více zde. 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/czech-republic-increased-funding-municipalities-supporting-arrivals-ukraine_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/czech-republic-greater-availability-subsidies-refugee-housing-repairs_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/czech-republic-education-ministry-provide-funding-czech-language-courses-those-ukraine_en


Výzva na realizaci adaptačních skupin 
prop ukrajinské děti  

 

Ministerstvo školství zafinancuje adaptační skupiny pro 
ukrajinské děti ve věku 3–18 let. Účelem výzvy je podpořit 
realizaci volnočasových aktivit, které pomohou adaptovat a 
socializovat ukrajinské děti, rozvíjet jejich jazykové znalosti v 
češtině a připravit je na vstup do českých škol. 

Celková alokace: 200 milionů Kč, termín pro podání žádostí je 
15. září 2022. 

Více zde. 

NABÍDKA MULTIKULTURNÍHO 

CENTRA PRAHA 

Základní interkulturní trenink 
pro pomáhající příchozím z 
Ukrajiny 

Multikulturní centrum Praha nabízí zdarma 
interkulturní treninky dobrovolníkům, 
sociálním pracovníkům, úředníkům a 
zaměstnancům organizací, které dosud 
nepracovaly s cizinci. Přihlásit se je možné na e-

mailu zuzana.schreiberova@mkc.cz. Více informací 
najdete tady. 

 

Integrační workshopy pro obce a městské části 

Jak řešit integraci cizinců? Co ve stávající nabídce sociálních 
služeb schází? A co je nejvíce potřeba z pohledu samotných 
migrantů? Jak zlepšit mezietnické soužití v lokalitě a lépe 
pracovat se stereotypy většinové společnosti? Pokud se ve vaší 
obci, městě nebo městské části zabýváte těmito nebo 
podobnými otázkami a chcete lépe porozumět a strategicky se 
zabývat integrací cizinců, nabízí vám Multikulturní centrum 
Praha zdarma integrační workshop. Více informací zde. 

Zrušit odebírání newsletteru 

 MigraceOnline.cz  EWSI ČR 
 

 EWSI ČR 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/czech-republic-call-support-adaptation-children-ukraine_en
mailto:zuzana.schreiberova@mkc.cz
https://mkc.cz/cz/nabizime/zakladni-interkulturni-trenink-pro-pomahajici-prichozim-z-ukrajiny?fbclid=IwAR0ya8Mjhr08tHKDLNQKyCVDpc1gVyGuQOGbTYQM4x00G0n06D9LBnmDE9c
https://mkc.cz/cz/nabizime/integracni-workshopy?fbclid=IwAR0i_tCffx28Xn4tBPxKscqqx2mLvQwfxF4KTPnPsPF5wD-qhZrWSsLPPkQ
https://migraceonline.cz/cz/mailinglist
https://www.facebook.com/MigraceOnlinecz/
https://twitter.com/EWSI_CZECH
https://www.facebook.com/European-Web-Site-on-Integration-Czech-Republic-363349593857650/
https://www.facebook.com/European-Web-Site-on-Integration-Czech-Republic-363349593857650/
https://mkc.cz/
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home_en
https://migraceonline.cz/

