
 

NOVINKY Z EVROPSKÉ KOMISE 

Evropská komise (EK) nadále podporuje 
země EU v přijímání a pomoci osobám 
prchajícím před ruskou invazí na 
Ukrajinu. Tento měsíc spustila 
specializovanou telefonní linku 
pomoci v ukrajinštině a ruštině, která 
poskytuje informace o vstupu a 
cestování v EU a o přístupu k právům a 
příležitostem. 

Webová platforma Solidarita EU s 
Ukrajinou nadále zveřejňuje důležité 
informace pro ty, kdo prchají před válkou 
na Ukrajině, i pro ty, kdo jim pomáhají. 
Nově aktualizovaná interaktivní mapa nyní 
obsahuje více než 140 míst označujících 
přijímací, dopravní a informační střediska po celé EU 
a také informace o možnostech bezplatného cestování, přístupu 
ke zdravotní péči a platnosti různých řidičských průkazů. 

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  

Květnové vydání zpravodaje EWSI najdete zde. 

 

  

KVĚTEN 2022 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/european-commission-launches-helpline-those-fleeing-ukraine_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/european-commission-launches-helpline-those-fleeing-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#information-about-national-authorities-and-free-travel-options
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-april-2022_en


NOVINKY Z EU 

Výstupy projektu FOCUS jsou online 

Projekt FOCUS, financovaný z programu Evropské unie pro 
výzkum a inovace Horizont 2020, usiloval o prohloubení 
našich poznatků o stěžejních aspektech integrace. Zvláštní 

pozornost pak věnoval psychologickým a sociálním faktorům 
integračního procesu. Projektové výstupy - poznámky k 
výzkumu, případové studie i kompletní výzkumné zprávy i 
čtyřdílná série podcastů - jsou nyní k dispozici online. 

 

Dánsko: Problematické ubytování pro 
nově příchozí z Ukrajiny 

Dánsko od roku 2016 přijímá historicky nejnižší počet 
uprchlíků a již nyní se potýká s nedostatkem bytů a 
rostoucími cenami, takže ubytování nově příchozích z 

Ukrajiny představuje problém. To vedlo k návrhu některých 
problematických řešení – mimo jiné vybudování dočasných 
kontejnerových „vesniček“. Více zde. 

 

Policy brief: Jaké přístupy k integraci 
na lokální úrovni fungují a jaké ne? 

Nový policy brief thinktanku Migration Policy Group (MPG) 
zkoumá politiky integrace migrantů na regionální úrovni, 
odhaluje nedostatky a rozdíly mezi regiony v EU a hodnotí, 

jak může být akční plán EU příležitostí k odstranění těchto 
nedostatků. Dochází k závěru, že nejpříznivější podmínky, 
pokud jde o politiky integrace a začleňování migrantů na 
regionální úrovni, lze nalézt v oblasti zdravotnictví a 
vzdělávání. Více zde. 

 

Eurobarometr: Evropané schvalují 
reakci EU na válku na Ukrajině 

Bleskový průzkum Eurobarometru provedený koncem dubna 
ve všech členských státech EU zjistil, že občané EU ve velké 

míře podporují reakci EU na ruskou invazi na Ukrajinu. 
Většina z 26 066 respondentů se domnívá, že EU od začátku 
války projevila solidaritu (79 %) a reagovala jednotně (63 %) a 
rychle (58 %). 93 % respondentů uvedlo, že souhlasí s 
poskytováním humanitární podpory osobám postiženým 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/focus-project-shares-knowledge-and-resources-online_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/denmark-problematic-accommodation-new-arrivals-ukraine_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/regional-governance-and-policy-migrant-and-refugee-integration_en


válkou, a 88 % souhlasí s tím, že EU by měla přijímat osoby 
prchající z Ukrajiny. Více zde. 

NOVINKY Z ČR 

Ukrajinští uprchlíci v ČR dostanou učebnice 
češtiny  

Portál Učebnice pro Ukrajinu nabízí učebnice češtiny jako 
cizího jazyka zdarma pro všechny věkové kategorie. 

Učebnice jsou určené primárně pro školy, vzdělávací a zájmové 
instituce, a dále spolky, organizace ale i komunity, které realizují 
adaptační programy nebo jazykovou výuku pro ukrajinské 
uprchlíky. Všechny učebnice češtiny budou k dispozici tak, aby 
byly dodány do začátku nového školního roku 2022/2023. Více 
zde. 

 

Máme informace z terénu i know-how, ale 
není, jak je předat, říkají nevládní 
organizace řešící migraci  

Vláda v dubnu schválila své priority, nyní se projednává lex 
Ukrajina II, ale koordinace mezi obcemi, kraji a vládou 
vázne stejně jako spolupráce s nevládními organizacemi 

zabývajícími se migrací. Po čtvrt roce trvající migrační vlny 
nevládní organizace přicházejí s nepříznivým hodnocením 

koordinace i komunikace kolem integrace ukrajinských 
uprchlíků. Více v tiskové zprávě Konsorcia nevládních 
organizací pracujících s migranty.  

 

Výsledky v rámci dotačního řízení na 
podporu integrace ukrajinských uprchlíků 
pro neziskovky  

Ministerstvo vnitra zveřejnilo seznam 70 podpořených 
projektů v dotační výzvě „Integrační služby pro držitele 
speciálního víza a dočasné ochrany 2022" za celkem 100 

milionů Kč. Účelem dotace je realizace projektů nestátních 
neziskových organizací a vyšších územních samosprávných 

celků, které jsou zaměřeny na podporu integrace ukrajinských 
občanů, kteří do ČR uprchli před válkou způsobenou invazí vojsk 
Ruské federace na Ukrajinu. Projekty budou realizované do 
konce roku 2022. Na portále migraceonline.cz budeme 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/eurobarometer-europeans-approve-eus-response-war-ukraine_en
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://www.ucebniceproukrajinu.cz/?fbclid=IwAR0a8tfOzRLCtBuhwS67DdlGzpB4E3NyxX9sN3W5VQNm76AuynPGKTqrqNA
https://www.ucebniceproukrajinu.cz/?fbclid=IwAR0a8tfOzRLCtBuhwS67DdlGzpB4E3NyxX9sN3W5VQNm76AuynPGKTqrqNA
https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/mame-informace-z-terenu-i-know-how-ale-neni-jak-je-predat-rikaji-nevladni-organizace-resici-migraci?fbclid=IwAR0xojhi91LjDXatRyWRJkIeM68p9FqODRYFGfep4QhJNUqhpf-g4lUTCp0
https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/mame-informace-z-terenu-i-know-how-ale-neni-jak-je-predat-rikaji-nevladni-organizace-resici-migraci?fbclid=IwAR0xojhi91LjDXatRyWRJkIeM68p9FqODRYFGfep4QhJNUqhpf-g4lUTCp0


postupně zveřejňovat medailonky podpořených projektů. 
Výsledky dotačního řízení zde 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE 

Online zveřejnění Výroční zprávy Evropské 
migrační sítě (EMN) o migraci a azylu 2021 
 

Podtématem letošní prezentace bude flexibilita v řízení 
migrace. Situaci v oblasti migrace a mezinárodní ochrany 

v EU v loňském roce výrazně ovlivnila ofenzíva Talibanu v 
období květen - srpen 2021, která vedla ke zvýšeným migračním 
tokům z Afghánistánu. Dále ji zhoršila krize na hranicích 
Běloruska a EU, která byla důsledkem organizovaného zneužití 
migrantů běloruským režimem.  

Na akci budou vedle výroční zprávy prezentovány příklady 
opatření ke zvýšení flexibility vnitrostátních orgánů při reakci na 
nově vzniklé situace a proběhne diskuse se nad tím, jak byla tato 
flexibilita uplatněna nebo posílena při zvládání příchozích 
uprchlíků prchajících z Ukrajiny. Akci zahájí Michael Shotter, 
ředitel odboru migrace a azylu Evropské komise (GŘ HOME), a 
vystoupí na ní zástupci GŘ HOME, vnitrostátních orgánů 
členských států EU, Gruzie a Moldavska. Více informací a 
registrace 

Kdy: 15. června 2022 (Online) 

 

Interkulturní festival RefuFest je svátkem 
plným radosti! 
 
Festival RefuFest vytváří prostor pro setkání lidí ze všech 
koutů světa a vyjadřuje solidaritu s uprchlíky. Díky hudbě, 
tanci, divadlu a různorodým prožitkům poskytuje 

RefuFest návštěvníkům příležitost poznat blíže jiné kultury. 
Cílem RefuFestu je poukázat na to, že Praha je kosmopolitním 

centrem, kde spolu žijí lidé různých náboženství a národností. 
Více informací 
 
Kdy: 25.června 2022  
Kde: Praha – Střelecký ostrov 

Zrušit odebírání newsletteru 

 MigraceOnline.cz  EWSI ČR 
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https://www.mvcr.cz/soubor/vysledky-dotacniho-rizeni-integracni-sluzby-pro-drzitele-specialniho-viza-a-docasne-ochrany-2022-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/vysledky-dotacniho-rizeni-integracni-sluzby-pro-drzitele-specialniho-viza-a-docasne-ochrany-2022-pdf.aspx
https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/integrace-jako-investice-nebude-to-rychle-ale-muze-to-prospet-vsem
https://ec.europa.eu/migrant-integration/event/launch-event-emn-annual-report-migration-and-asylum-2021_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/event/launch-event-emn-annual-report-migration-and-asylum-2021_en
https://refufest.com/
https://list.ecn.cz/mailman/options/migrace-l?fbclid=IwAR0TYeetf-lkEkEYnHtWvfRkmy0Koh_qKaoPxqtBniyHBC7Lj3hS0rHAHCc
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/

