
 

NOVINKY Z EVROPSKÉ KOMISE 

Agentura Evropské unie pro azyl spouští 
šetření o zkušenostech uprchlíků 
z Ukrajiny 

Agentura Evropské unie pro azyl 
(EUAA)  zahájila šetření, v němž se lidé, 
kteří uprchli před válkou na Ukrajině, 
mohou podělit o své zkušenosti. 
Sesbíraná data mají pomoci EU a 
vnitrostátním orgánům pochopit 
potřeby uprchlíků a poskytnout jim lepší 
podporu. Účast v něm je dobrovolná a 
anonymní. Vyplnění online dotazníku 
trvá přibližně 10 minut a lze jej kdykoli 
zrušit. Otázky jsou k dispozici v angličtině, 
ukrajinštině a ruštině. 

 

Podpora začlenění ukrajinských dětí do vzdělávání 

Evropská komise přijala dokument, který nastiňuje klíčové 
zásady a postupy pro začleňování vysídlených dětí z Ukrajiny 
do vnitrostátních vzdělávacích systémů v EU pro školní rok 
2022-2023. 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  

Červnové vydání zpravodaje EWSI najdete zde.  

ČERVEN 2022 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/eu-asylum-agency-launches-survey-experience-refugees-ukraine_en
https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/supporting-inclusion-displaced-children-ukraine-education_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-june-2022_en


NOVINKY Z EU 

Jakým překážkám na trhu práce v EU 
čelí cizinci nejčastěji? 

Data z nejnovějšího šetření European Union Labour Force 
Survey (Evropské výběrové šetření pracovních sil), upozorňuje 
na překážky, kterým čelí cizinci při hledání vhodného 
zaměstnání v EU. Problémům čelí více ženy než muži a za 
nejčastější překážku je udávána nedostatečná znalost jazyka 
hostitelské země, což uvedlo 22,8 % respondentů ve Finsku, 
14,7 % v Lucembursku a 13,1 % ve Švédsku. Více než 10 % osob 
narozených v zemi mimo EU s bydlištěm v Itálii, Řecku, Česku, na 
Kypru, na Slovinsku a v Rakousku uvedlo, že jazykové kurzy v 
jazyce hostitelské země nejsou k dispozici, nebo jsou cenově 
nedostupné. Více zde. 

  

Hra stínů: Petice migrujících dětí 
adresovaná EU 

Čtyři dětští uprchlíci, kterým byl původně odepřen vstup do EU 
na jejích hranicích, předloží 14. června 2022 petici poslancům 
Evropského parlamentu a Evropské komisi. Petice, která má 
dosáhnout 22 500 podpisů, což je odhadovaný počet 
nezletilých na hranicích EU, žádá o lepší ochranu dětí v migraci, 
a to jak na hranicích unie, tak uvnitř ní. Petice rovněž žádá, aby 
děti migrantů, které se již v EU nacházejí, byly přemisťovány s 
ohledem na jejich potřeby a aby azylové řízení zohledňovalo 
traumatické zážitky nezletilých. Autoři petice rovněž spustili 
dokumentární projekt Hra stínů, který se interaktivní formou 
pomocí hry, videí, fotopříběhů či hudby snaží zvýšit povědomí o 
situaci dětí v migraci a propojit je s jejich evropskými vrstevníky. 
Více zde. 

 

Eurobarometr: Co si Evropané myslí o 
integraci? 

U příležitosti Světového dne uprchlíků 2022 zveřejnila Evropská 
komise výsledky mimořádného průzkumu Eurobarometru. 
Průzkum byl proveden koncem roku 2021 a zkoumal názory 
veřejnosti na integraci přistěhovalců v Evropské unii. 
Průzkumu se zúčastnilo 26 510 občanů EU ve všech členských 
státech EU. Hlavní zjištění: 68 % respondentů nadhodnocuje 
skutečný podíl přistěhovalců v populaci, 69 % považuje aktivní 
podporu integrace za nezbytnou investici z dlouhodobého 
hlediska, podle 85 % respondentů by přistěhovalci měli být 
schopni hovořit alespoň jedním z úředních jazyků EU. Více zde. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Labour_force_survey_(LFS)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Labour_force_survey_(LFS)
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/labour-market-obstacles-foreign-born-people-eu_en
https://actie.degoedezaak.org/petitions/bescherm-kinderen-op-de-vlucht
https://shadowgame.eu/en/the-road-to-the-eu-parliament-en/
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/shadow-game-petition-eu-children-migration_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/special-eurobarometer-integration-immigrants-european-union_en


 

Výroční zpráva Evropské migrační sítě 
o migraci a azylu 2021 

Evropská migrační síť (EMN) zveřejnila výroční zprávu o migraci 
a azylu, která poskytuje přehled klíčových trendů, vývoje a 
realizovaných opatření v zemích EU, Norsku a Gruzii v roce 
2021. Více zde.  

 

Finsko láká zahraniční odborníky  

V rámci snahy přilákat více vysoce kvalifikovaných pracovníků, 
začínajících podnikatelů, studentů a výzkumných pracovníků 
začala počátkem června platit dvě nova opatření. Vláda slibuje 
vysoce kvalifikovaným pracovníkům, začínajícím podnikatelům 
a jejich rodinám vyřízení žádosti o povolení k pobytu do 14 dní 
od podání žádosti. Spolu s ním bylo zavedeno dlouhodobé 
národní vízum typu D, které umožňuje mezinárodním 
odborníkům a jejich rodinám vstup do Finska okamžitě po 
obdržení kladného rozhodnutí. Více zde.  

 

Vstup do země zahraničním 
pracovníkům zjednodušuje i 
Portugalsko  

Portugalská vláda oznámila několik legislativních změn, které 
mají usnadnit a urychlit udělování víz cizincům, kteří chtějí v 
Portugalsku žít, pracovat nebo studovat, zahraničním 
pracovníkům a jejich rodinám, občanům Společenství 
portugalsky mluvících zemí (CPLP), vysokoškolským studentům a 
digitálním nomádům. Mimo jiné dojde ke zrušení kvót pro vstup 
do Portugalska pro přistěhovalce. Zaveden byl nový typ víza: 
vízum pro hledání zaměstnání, který cizincům (i jejich rodinám) 
umožňuje vstup a pobyt v zemi po 120 dní. Více zde. 

 

IMISCOE vydává interaktivní úvod do 
migračních studií 

Nakladatelství Springer vydalo ve spolupráci se sítí IMISCOE 
knihu Introduction to Migration Studies: An Interactive Guide to 
the Literatures on Migration and Diversity. Kniha poskytuje úvod 
do teorií, konceptů a metodologických přístupů, které se týkají 
různých aspektů či otázek souvisejících s migrací. Publikace je k 
dispozici online jako interaktivní průvodce, který  propojuje 
čtenáře s výzkumným hubem Mezinárodní sítě pro výzkum 
migrace (IMISCOE). Více zde. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/emn-annual-report-migration-and-asylum-2021_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/finland-new-developments-attract-international-experts_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/portugal-new-visas-facilitate-entry-foreign-workers-and-families_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/www.migrationresearch.com
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/imiscoe-introduction-migration-studies_en


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.  

  

Vyšlo poslední číslo bulletinu Slovo 
v rámci projektu Nejsme si cizí 

Druhé číslo letošního roku se věnuje především lidem, kteří 
museli uprchnout před válkou na Ukrajině. Přečíst si tak 
můžete například o tom, jak se spolubydlí české a ukrajinské 
rodině, jak to funguje v Krajském asistenčním centru pomoci 
Ukrajině v Ústí nad Labem nebo rozhovor s Petrem Barochem z 
Organizace pro pomoc uprchlíkům. Bulletin najdete tady.  

PRAKTICKÉ INFORMACE 

Co dělat, když se rodina vrací trvale na 
Ukrajinu aneb Aktuální informace pro 
ty, kteří pomáhají 

Jakou administrativu je nutné zařídit při odjezdu rodin zpět na 
Ukrajinu? Může mít nenahlášení nějaké následky? Lze to učinit i 
z území Ukrajiny? Na tyto a další otázky, které řeší organizace i 
dobrovolnické komunity, vám odpoví text na webu Migrace 
Online. 

 

 

 

 

https://www.ucebniceproukrajinu.cz/?fbclid=IwAR0a8tfOzRLCtBuhwS67DdlGzpB4E3NyxX9sN3W5VQNm76AuynPGKTqrqNA
https://www.nejsmesicizi.cz/bulletin-slovo/bulletin-slovo-cerven-2022
https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/co-delat-kdyz-se-rodina-vraci-trvale-na-ukrajinu-aneb-aktualni-informace-pro-ty-kteri-pomahaji?fbclid=IwAR1Vc99Wt31WE_jsVo286bFQkjgk5-Jekm6WI43JZiGQgNn-tl9MFPLHsKU
https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/co-delat-kdyz-se-rodina-vraci-trvale-na-ukrajinu-aneb-aktualni-informace-pro-ty-kteri-pomahaji?fbclid=IwAR1Vc99Wt31WE_jsVo286bFQkjgk5-Jekm6WI43JZiGQgNn-tl9MFPLHsKU


Lex Ukrajina II 
 

Lex Ukrajina II je novela, která vchází v platnost od 28. 6. 
2022. Navazuje na Lex Ukrajina, který příchozím z Ukrajiny v 
souvislosti s ruskou invazí umožňuje požádat o dočasnou 
ochranu v jakémkoliv státě EU (kromě Dánska). Přečtěte si, jaké 
změny Lex Ukrajina II přináší na webu Migrace Online. 

 

 

FINANCOVÁNÍ INTEGRACE  

 

Ministerstvo vnitra zveřejnilo termíny 
dalších „integračních“ výzev 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:  

1. kolo 31. července 2022 (včetně) 

2. kolo 18. září 2022 (včetně) 

3. kolo 30. října 2022 (včetně)  

Více informací.  

 

 

Harmonogram a první výzvy OPZ +  
 

Na webu Evropského sociálního fondu byl zveřejněn 
harmonogram výzev Operačního programu Zaměstnanost 
Plus 2021-2027 včetně prvních výzev. Problematiku integrace 
lze například zahrnout do dnes vyhlášené výzvy na podporu 
komunitně vedeného místního rozvoje pro místní akční skupiny 
(MAS).   

 

 

 

 

https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/lex-ukrajina-ii
https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d
https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz-plus
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje1?inheritRedirect=false


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.  

 

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://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/ukrajina-rozsireni-ubytovacich-kapacit
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/

