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Anotace 

Bakálářské práce Lokální integrační politika, případ Sicilského regionu  se snaží  strategii 

integrační politiky v regionu Sicílie, který se vyznačuje svou speciální autonomií v rámci 

Italské republiky.  Bude provedena sekundární analýza strategických dokumentů a 

rozhovory s vybranými aktéry pomocí kterých se budu snažit zjistit, zda je Sicilská  

integrační politika  uskutečnitelná v praxi.  
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Úvod 

Migrace je v Evropě velmi diskutované téma, které vyústilo velkou migrační krizí v roce 

2015. Mezi nejvýznamější přičiny se řadí války na Blízkém východě, zejména v Sýrii a 

Iráku, a události Arabského jara, které následoval pád Kaddáfiho režimu v Libyi. Právě od 

Libyjských břehů lze vypozorovat jeden z nejintenzivnějších migračních proudů, které 

Evropu zasáhly. Patří mezi tzv. středomořské cesty, kterou využívali především lidé ze 

subsaharské Afriky, Tuniska a samozřejmě i Libye samotné. Středomořská cesta vedla na 

nejbližší Lampedusu či přímo k břehům Sicílie (Frontex, 2019), největšího ostrova ve 

středomoří a jednoho z 20 regionů Italské republiky.  

 

Sicílie byla dlouhou dobu pouze tranzitní zónou, přes kterou proudy imigrantů pokračovaly 

dále na sever. V devadesátých letech minulého století se tato situace změnila a počet 

imigrantů, který se na Sicílii usadil začal konstantně stoupat. K prvnímu lednu 2011 počet 

rezidentů činil 141.904, od té doby došlo pouze k jednomu poklesu počtu zahraničních 

rezidentů, a to hned v následujícím  roce, kdy počet klesl na 126 747. V současné době 

dosáhl počet zahraniční rezidentů na Sicílii 193 014, a představuje tak  3,8% celkové 

populace v regionu. Od roku 2011 se také nezměnily tři nejpočetnější skupiny cizinců 

pobývající na území Sicilského regionu. Tou nejpočetnější jsou dlouhodobě rezidenti 

rumunské národnosti s 29,5% z celkového počtu cizinců, následovaní Tunisany s 10,5% a 

Maročany s 7,8%  (ISTAT, 2018). 

Sicílie je ostrov, který se dlouhodobě potýká s vysokými čísly v oblasti emigrace svých 

obyvatel. Jako jeden z hlavních důvodů je uváděn nedostatek pracovních příležitostí a od 

toho se odvíjející  životní úroveň. Dle údajů Italského statistického úřadu se Sícilie mimo 

nízkou míru natality, potýká také s narůstajícím počtem emigrující populace (ISTAT, 

2019). Největší část z nich míří do střední a severní Itálie za pracovními příležitostmi. 

Sicílie bBěhem migrační krize tedy čelila hned dvěma fenoménům, stále stoupající 

emigraci svých obyvatel a zároveň velkému  množstvích nově příchozích právě z výše 

uvedených oblastí. 

Sicílie je region se speciální autonomií, která ji umožňuje samostatné řízení některých 

oblastí veřejného prostoru, jako je turismus, zemědělství, doprava a další (Statuto della 

regione Siciliana, 2001). V oblasti imigrace a její regulace však  region nemá velká 

rozhodovací práva, ty jsou sostředěna na národní úroveň. V oblasti sociálních politik, do 
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kterých spadá i otázka sociální integrace cizinců, došlo k výraznému zlomu v roce 2001, 

do té doby byly pravomoce regionu pouze částečné. V roce 2001 se na základě úpravy 

článku 5 Ústavy Italské republiky přesunula kompletní agenda sociální politiky pod správu  

regionů  (Campomori, Caponio, 2017, s.308). 

 

Na Sicílii se touto agendou  zabývá Oddělení pro rodinu a sociální politiky (Dipartimento 

della famiglia e delle politiche sociali), které spadá pod  regionální obdobu Ministerstva 

práce a sociálních věcí (Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del 

lavoro). 

 

Ve své práci jsem se rozhodla zkoumat Integrační politiku v regionu za pomoci analýzy 

vybraných strategických dokumentů. a zmapování aktérů, kteří  na politikách partecipují. 

Analýza dokumentů povede k odpovědi  na první dvě výzkumné otázky této práce, a tedy 

jaká je strategie integrační politiky na Sicílii a jací aktéři na ní partecipují. Následně budou 

provedeny rozhovory s vybranými aktéry  za pomoci kterých se budu snažit zodpovědět 

třetí výzkumnou otázku, která se váže k uskutečnitelnosti regionální integrační politiky 

právě z jejich pohledu. 

 

 V případě vybraných dokumentů se jedná o strategický Integrační regionální plán, který 

vznikl po uzavření dohody regionu s Italským  ministerstvem práce a sociálních věcí, a 

které na realizaci plánu přispělo z fondu pro Azyl, imigraci a integraci  (Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, 2015). Dále pak Národní integrační plán pro integraci 

držitelů statusu mezinárodní ochrany, který byl vytvořen Ministerstvem vnitra (Ministero 

dell’interno, 2017).  
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1 Teoretická část 

1.1 Veřejná politika 

Integrační politika je součástí veřejných politik, proto je pro účel práce nezbytné 

seznámit čtenáře s tím, co veřejná politika je, jak vzniká a jak probíhá její analýza. Potůček 

ve své knize uvádí, že vznikla z potřeby porozumět specifickým politickým problémům, 

faktorům ovlivňujícím jednotlivé politiky a vztahům mezi politikami a jejich společenskými 

důsledky (Potůček, 2005, s.1). 

 

Veřejná politika je poměrně mladý vědní obor jehož počátky sahají do 50.let minulého 

století, kdy Harold D. Lasswell a Daniel Lerner položili pomyslný první akademický 

kámen publikací The policy sciences, která veřejnou politiku popisovala jako nový vědní 

obor jejímiž nezbytnými charakteristikami měla být mezioborovost, důraz na využívání 

vhodných empirických metod, fokus na řešení signifikantních společenských problémů, 

měla by také disponovat dostatečným teoretickým backroundem a zároveň nabízet 

aplikovatelné poznatky tzv. policy makers. V neposlední řadě by si také měla chránit svou 

nezávislost a bránit se politizaci či přílišnému vlivu vládnoucích ideologií. (Veselý, 2007, 

s.17) 

 

Při definování toho, co vlastně veřejná politika je snadné narazit na problém s českou 

terminologií. V českém jazyce existuje pouze výraz ‚politika‘‘, proto se pro důkladné 

vysvětlení vžilo používání původních, anglických, termínů Policy, Polity a Politics. Jedná 

se o pojmenování tří obsahových částí, které společně tvoří trojdimenziální pojetí politiky. 

(Fiala a Schubert, 2000, s.17) 

 

,,Policy označuje obsah politiky, ale také zároveň její materiál, konkretní  politiku atd.‘‘ Je 

to část politiky, ve které se politické idey transformují v reálná opatření, a které se  poté 

více či méně dotýkají samotných občanů. Polity představuje jakýsi pomyslný prostor 

v rámci kterého se politika uskutečňuje, a struktury, které určují pravidla. Jedná se 

zpravidla o Ústavu, zákony, státní zřízení apod. Poslední částí politiky je Politics, 

dynamický prostor v rámci kterého se setkávájí různorodé politické zájmy a zároveň v něm 

figurují různí aktéři na různých úrovních (regionální, národní..). Výsledkem tohoto 

pomyslného setkávání je v případě dosažení alespoň částečné shody prosazení daného 



 

 

12 

zájmu. V opačném případě návrh ztrací politickou signifikanci (Fiala s Schubert, 2000, 

s.17-19). 

Zkoumanou integrační politiku lze tedy označit za policy, stejně tak tvorbu strategických 

dokumentů, které se k ní vztahují a vedou k dosažení vytyčených cílů. 

1.1.1. Veřejná politika a její tvorby 

Tvorba veřejné polilitiky je komplikovaný proces, protože probíhá zároveň na více místech 

a podílí se na něm velké množství aktérů, kteří mají rúzné zájmy a postavení (Veselý a 

Nekola, 2007, s.44)  

Mezi tři nepoužívanější přístupy k procesu tvorby politik se řadí tzv.fázový model, 

nazýván také jako stage model či policy cycle. Jedná se o model, který se zakládá na cyklu 

po sobě jdoucích operací na základě kterých se konkrétní politika nejprve navrhne, poté 

vyzkouší, následně provede a posledním krokem se ukončí.  Jedná se o sled po sobě 

jdoucích fází, jak napovídá samotný název, kterými jsou: ,, nastolování agendy, formulace, 

rozhodnutí, implementace a evaluace‘‘‘ (Malý a kol., 2015, s.91) 

1.1.2. Policy analysis 

U policy analysis je nutné si uvědomit, zda analýzu provádíme před a nebo po 

implementaci dané politiky. V případě, že analýzu provádíme před implementací, jedná se 

o takzvanou metodu ex ante, tedy analýzu, která se snaží o předvídání potencionálních 

dopadů politky v budoucnosti a dále se dělí na prediktivní a normativní. Pokud se jedná o 

analýzu po či v průběhu implementace dané politiky, jako v případě mé práce, hovoříme o 

analýze ex post, tedy rozboru či dopadu dané politiky po její implementaci, popřípadě 

v jejím průběhu. Tento typ analýzy se provádí popisným či evaluačním způsobem (Veselý 

a Nekola, 2007, s.21). V této práci budu provádět právě analýzu ex post integrační 

regionální politiky na Sicílii, konkrétně dvou vybraných strategických dokumentů. 

 

U Policy anylisis není striktně stanovena metodologie, které se výzkumník musí držet, je 

ponecháno na jeho úsudku jako metodu považuje za nejvhodnější pro svůj výzkum. Mezi 

často  využívané techniky v rámci policy analysis se řadí dotazníkové šetření, zůčastněné 

pozorování a obsahová analýza (Fiala a Schubert, 2000, s.41-42). 

1.2. Integrace 

Definovat jednoznačně pojem a proces integrace je komplikované. V literatuře i diskursu 
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odborné veřejnosti zaměřené na problematiku přistěhovalectví lze najít rozdílně pojaté 

definice a zároveň, vzhledem k rozmanitosti integračních politik, může být tento pojem 

zatížen historickými vývojem jednotlivých států. Počátky odborného diskursu týkající se 

konceptu sociální integrace lze datovat do dvacátých a třícátych let minulého století, kdy se 

jím začala zabývat tzv.Chicagská škola. Pro účely své přáce zmíním definice, které 

považuji za aktuální, a pro účely této práce, relevantní.  

 

Ellis a Almgren (2009, s.1064) integraci popisují jako: ,,procesy, během kterých se 

přistěhovalci a jejich potomci  přizpůsobují svému okolí v různých dimenzích - kulturní, 

sociální, hospodářské a politické, a na straně druhé jako proces přizpůsobení či změny 

samotné hostitelské společnosti‘‘.  

 

Podobně interpretuje proces integrace Martikainen (2005, s.3), který považuje integraci za 

interakci hostitelské společnosti a přistěhovalců jejímž výsledkem je ovlivnění obou 

participujících stran.  

 

Uherek (2016, s.58) považuje společenskou integraci za proces nově příchozích členů do 

již existujícího společenského uskupení, které ,,má vytvořenou strukturu, vykazuje určitou 

míru koherence a chování jeho členů se řídí stanovenými pravidly‘‘. Zároveň dodává, že se 

jedná o pojem, který v sobě nese určité hodnotové zatížení, narozdíl od adaptace, která 

nepředpokládá hodnocení kvality procesu ani spolupráci jedince s většinovou společností. 

Právě z pohledu měření kvality procesu není integrace stále dostatečně propracované téma, 

protože subjektivní pohled aktéra a kritéria zvolená pozorovatelem se mohou výrazně lišit.  

 

Heckmann (1999, s.) hovoří o třech interpretacích pojmu integrace; první předpokládá 

kompletní vytvoření nové struktury, druhá zkvalitňování již existujících vztahů vně 

struktury a třetí hovoří o celku, který byl vytvořen propojením různých prvků a částí, které 

se ve finální fázi propojily. 

 

V souvislosti s pojmem integrace se také často objevuje pojem asimilace. Tento pojem se 

rozvíjel v první polovině 20.století (Uherek, 2016, s.58), avšak v soudobé odborné 

literatuře pozbývá svůj původní, normativně zabarvený, význam (viz. Integrační modely) a 

bývá používán jako synonymum integrace, a to především v prostředí Americké odborné 
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veřejnosti věnující se přistěhovalectví. V některých případech lze pozorovat užití obou 

pojmů v jedné publikaci což potvrzuje tezi, že pojem asimilace prošel vývojem a ztratil 

normativní zabarvení. Dnes proto v mnoha pracích funguje jako plnohodnotná alternativa  

integrace v podobě v jaké ji známe z Evropského kontextu. (Ellis, Almgren (2009) in 

Bernard a Mikešová, 2014, s.523). 

 

1.2.1. Integrační modely 

V Evropě byla do 90.let minulého století asimilace považována za jeden ze tří ideálních 

typu modelů integrace, který byl typický pro Francii. Zahrnoval rovnoprávnost a přijetí ze 

strany většinové společnosti za podmínky naprostého akceptování a osvojení kulturních 

vzorců, které vylučovaly jakoukoli politickou aktivitu plynoucí z ,,etnické, regionální čí 

kulturní identity‘‘. Francouzský národ má být ,,jedinný a nedělitelný‘‘. Dalším modelem je 

etnicko-exklusivistický, typický pro bývalé západní Německo. Tento model vyplýval 

z dočasné potřeby obohatit trh práce a nijak neusiloval o kulturní začlenění přistěhovalců 

do společnosti, naopak se ,,nezačleňování‘‘ jevilo jako záruka časové omezenosti pobytu. 

Posledním model byl v minulém století typický pro Velkou Británii a jedná se o model 

pluralistický (také multikulturní) zaměřující se rozmanitost kultur, které spolu koexistují 

v jednom celku. Tento model vnímá tedy pobyt přistěhovalců jako trvalý, ale na rozdíl od 

toho asimilačního se nesnaží vymazat kulturní rozdíly a respektuje jejich rozmanitost 

(Baršová a Barša, 2005, s. 35-36).  

 

V Itálii ideální model, který by pro ni byl typický nebo kterým by se výhradně řídila, 

neexistoval a to především proto, že na rozdíl od států západní Evropy se potýká s velkou 

mírou migračních toků až v posledních letech.  

 

Od 90.let dvacátého století se však tato rozdílná pojetí integrace začala vytrácet, evropské 

státy začaly upouštět od výše zmíněných ideálních modelů a přijímat fakt, že se postupem 

času staly výrazně podobnými ryze přistěhovateleckým státům Nového světa. Ty se 

naopak vydaly opačným směrem a začaly se autodefinovat jako státy starousedlíků nikoli 

přistěhovalců jako tomu bylo doposud (Baršová, Barša, 2005, s.36).  
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1.2.2. Dimenze sociálni integrace 

Stejně tak jako při definování pojmu integrace se i u rozlišení jednotlivých dimenzí 

sociální integrace autoři ne vždy plně shodují. Na čem se však shodují je samotná 

multidimenze procesu integrace, která je evidentní a nezbytná.  

 

Esser hovoří o třech typech vztahů mezi hostitelskou společností a přistěhovalci:  

- Sociální integrace přistěhovalců do již existujícího systému společnosti 

- Důsledky sociální integrace pro sociální struktury existující společnosti 

- Důsledky více či méně úspěšné integrace pro systém sociální integrace, 

kterým hostitelská společnosti disponuje (Esser 2004 in Bosswick, 

Heckmann, 2006, s.3)  

 

Martikainen (2005, s.4) rozlišuje tři dimenze sociální integrace; kulturální, strukturální a 

politickou. Za kulturální integraci považuje způsob jakým přistěhovalci příjímají lokální 

hodnoty, pravidla  a vzorce chování, a na straně druhé pohled hostitelské společnosti na 

kulturní odlišnosti života přistěhovalců. Pomyslným rámcem kulturní integrace je 

fungování občanské společnosti přičemž je v tomto ohledu role médií na kontinuálním 

vzestupu. Úspešná kulturní integrace se zpravidla vyznačuje dobrými etickými vztahy 

mezi hostitelskou společností a přistěhovalci. Strukturální integrace umožňuje 

přistěhovalcům nejen přístup k institucím a organizacím  veřejné správy, ale také vytvořeni 

vlastních institucích reprezentujících jejich zájmy v oblastech ekonomie, vzdělávání, 

politických stran a náboženských komunit, přičemž jednou z z hlavních priorit strukturální 

integrace je úspěšné začlenění na trh práce. Závěrem zmiňuje politickou integraci, která 

spočívá ve schopnosti státu plně zahrnout populaci přistěhovalců do svého fungování a 

zajistit jim legální podmínky participace i na vedoucích úrovních.  

 

Bosswick a Heckmann (2006, s.10), mimo dimenzi kulturní a strukturální, do které 

zahrnují i výše zmíněnou politickou, popisují také dimenzi interakční a identifikační. Za 

dimenzi interakční považují přijetí imigranta do sociálních vztahů a vazeb hostitelské 

společnosti. Typickými ukazately této dimenze sociální integrace je navazování 

přátelských i partnerských vztahů (popřípadě sňatku) a členství v dobrovolnických 

organizacích. Interakční dimenze zároveň předpokladá některé kruciální charakteristiky 

kulturní integrace jako je znalost jazyka, která je nutná pro komunikaci v rámcí těchto 
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socálních vazeb. 

Identifikační dimenze je charakterizováná vlastním pocitem náležitosti k hostitelské 

společnosti a ztotožněním se svou pozicí v ní.  (Bosswick, Heckmann, 2006, s.10) 

 

1.3. Integrační politika 

1.3.1. Integrační politika Itálie 

Integrační politika spadá na národní úrovni především do kompetence Ministerstva práce a 

sociálních věcí a Ministerstva vnitra, částečně se však na ní podílí i ostatní ministerstva.  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí se nevěnuje  integraci jen v oblasti pracovního 

uplatnění (migrace za prací), ale také v otázkách sociální integrace cizinců do většinové 

společnosti. Pro tuto agendu zřídilo úřad Generálního ředitelství pro imigraci a integrační 

politiky mezi jehož kompetence mimojiné patří koordinace sociální a pracovní integrace 

cizinců, správa finančních zdrojů pro migrační politiky a správa  registru asociací a dalších 

entit, které se podílejí na fenoménu migrace a podpoře migrantů za pomocí aktivit, které 

bojují proti projevům diskriminace, rasismu a xenofobie ve společnosti (Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, online). 

 

Ministerstvo vnitra, které koordinuje především migrační politiky, se v oblasti integračních 

politik zaměřuje na žadatele a držitele statusu mezinárodní ochrany. Integrační politika ve 

vztahu k výše zmíněným skupinám prošla v posledním roce výraznou změnou. V Říjnu 

roku 2018 vstoupil v platnost nový dekret zákona č.113 (Gazzetta Ufficiale, 2018), který 

výrazně oklešťuje přístup k integrační politice pro žadatele o mezinárodní ochranu. 

Soustředí se zejména na jeho držitele s vyjímkou těch, kteří svůj integrační proces 

v programech řízených Ministerstvem započali před platností nové legislativy, je jim 

umožněno setrvat. 

 

Jedná se o projekty SPRAR (Systém ochrany žadatelů o mezinárodní ochranu a uprchlíky), 

které se od 5.října staly SIPROIMI (Systém ochrany držitelů statusu mezinárodní ochrany 

a pro nezletilé cizince bez doprovodu). Projekty jsou součástí takzvaného druhého přijetí 

(seconda accoglienza). V rámci prvního přijetí (prima accoglienza) probíhají všechny 
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nezbytně nutné úkony pro legální pobyt na území Itálie, tedy registrace, podání žádosti o 

mezinárodní ochranu atd. V rámci druhého přijetí jsou aktivity a služby směřovány na 

úspěšnou integraci do většinové společnosti (SIPROIMI, 2016). 

 

Projekty SPRAR/SIPROIMI jsou provozovány výhradně lokálními orgány, které mají 

prostřednictvím  Národního fondu pro politiky a služby azylu přístup k finanční podpoře. 

Mezi hlavní charakteristiky projektů SPRAR patří, dle ministerstva, vztah  centrální vlády 

k lokálním vykonavatelům  projektu na základě takzvané multilevel goverrnance, tedy 

víceúrovňové správy a také spolupráce s třetím sektorem, která je pro realizaci nezbytná 

(Ministero dell’Interno, 2017) 

 

Dalším komponentem Národní integrační politiky je webový portál Integrazione migranti 

(Integrace migrantů) jež je výsledek spolupráce Italského Ministerstva práce a sociálních 

věci, Ministerstva vnitra a Ministerstva pro vzdělávání, univerzitu a výzkum. Portál je 

spravován Generálním ředitelstvím pro imigraci a integraci, které, jak jsem uvedla výše, 

spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Portál funguje jako zdroj relevantních 

informací, které si kladou za cíl usnadnit cizincům přístup k informacím v rámci 

jednotlivých regionů. K dispozici jsou regionálně členěná data o přítomnosti migrantů 

samotných, regionální integrační plány, informace o službách, které daný region pro 

migranty nabízí a dokumenty popřípadě aktuality týkající se migrantů a jejich pobytu. 

(Integrazione Migranti, 2012) 

 

V rámci víceletého plánování integračních politik a politik práce podepsalo na konci roku 

2014 Generální ředitelství pro imigraci a integrační politiky (Direzione generale 

dell’immigrazione e delle politiche di integrazione) dohody se sedmnácti italskými regiony 

o plánování a podobě migračních politk na období 2014-2020. Dohody předpokládaly 

participaci regionů na tvorbě integračního plánu v oblasti sociální integrace a pracovních 

příležitostí pro cizince, a byly rozděleny do třech částí: 

1) analýza daného regionu, která nabídné kvantitativní data o imigračním fenoménu ve 

vybrané oblasti a zároveň o systému dostupných sociálních služeb v regionu  zaměřující se 

na pracovní trh a integraci 

2) přípravné kroky vedoucí k navržení projektu, vytvoření struktury, testování systému 

regionálních sociálních služeb, zaměřených na pracovní trh a integraci financovaných ze 
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zdrojů Národního fondu pro migrační politiky (Fondo Politiche Migratorie) 

3) pilotní operace seřazené dle priorit integračního plánu:  

• Zvýšit partecipaci legálně pobývajících cizinců na území Itálie na pracovních a 

integračních politikách 

• Potlačit riziko chudoby a sociálního vyloučení migrantů a jejich rodinných 

příslušníků 

• Šířit osvětu o programech věnujících se sociální integraci a integraci na trh práce 

zaměřené na nejohroženější skupiny mezi které se například řadí žadatelé o 

mezinárodní ochranu nebo nezletilé osoby bez doprovodu  

• Podporovat programy proti předčasnému ukončování školní docházky nezletilých 

z řad migrantů, podporovat kolaboraci mezi vzdělávacími institucemi a trhem práce 

• Podporovat podnikatelské iniciativy ze strany migrantů a jejich profesní schopnosti 

(Integrazione migranti, online)  

Model integračního plánu, které měly regiony následovat, vykazovaly typické znaky 

veřejně politického dokumentu strategického charakteru, jehož hlavním úkolem je udání 

určitého směru při definici společných cílů a způsobů jejich dosažení. Pro tento typ 

dokumentů  je typická velká míra partecipace vícero aktérů a otevřenost vůči možným 

modifikacích, postrádá tím pádem fixní strukturu. Nejedná se tedy o nekompromisně 

vymezené priority, ale výsledek společných kompromisů participujích aktérů. Strategické 

dokumenty poskytují ,,vize, cíle, dílčí cíle  a vymezení důležitých vývojových rozcestí a 

podmínečných vazeb‘‘ (Veselý a Nekola, 2007, s. 15,16). 

Tato tvrzení se následně potvrzuje vzhledem k rozmanitosti aktérů, kteří se na regionálních 

integračních politikách Sicílie podílejí a jasnému vytyčení cílů, které v integračním plánu 

najdeme.  

 

1.3.2. Integrační politika Sicílie 

Předtím než se dostanu k samotné regionální úrovni  integrační politiky na Sicílii považuji 

za nezbytné popsat základní charakteristiky zřízení a fungovaní regionu se speciálním 

statutem.  

 

Sicílie je jedním z 20 italských regionů a zároveň jedním z pěti se speciálním statutem. 
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Speciální statut, často nazýván také jako speciální autonomie, zajišťuje regionu velkou 

míru autonomie prostřednictvím následujících orgánů: Assemblea, Giunta a Presidente 

della regione. Assembleu (shromáždění) lze definovat jako regionální parlament a zároveň 

je to jediný orgán v rámci všech italských regionů jehož členové jsou oficiálně považováni 

za poslance (deputati). Tito jsou voleni každých pět let, přičemž počet křesel aktuálně činí 

70 (do roku 2017 byl počet poslanců o 20 křesel větší ). Dalším orgánem je Giunta, 

regionální vláda,  tvořena prezidentem regionu a představitely jednotlivých ministerstev 

(Assessorati) pod která spadají specificky zaměřené úřady (dipartimenti). Presidente della 

regione (Prezident regionu) může být zvolen na maximálně dvě volební období (Statuto 

della regione Siciliana, 2001). 

 

Agenda integrační politiky na Sicílii spadá pod regionální  Ministerstvo pro rodinu, 

sociální politiky a práci (Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro) a je 

v kompetenci Speciálního úřadu pro imigraci (Ufficio speciale Immigrazione) a částečně 

také Úřadu pro rodinu a sociálni politiky (Dipartimento della famiglia e delle politiche 

sociali).  

Speciální úřad pro imigraci vidí své priority v implementaci politik týkajících se nejen 

procedur  prvního přijetí imigrantů na území EU, tedy identifikace a byrokratický proces, 

která vede k žádosti o mezinárodní ochranu, ale také sekundárního či integračního přijetí, 

tedy procesu, který pomáhá žadatelům o mezinárodní ochranu orientovat se a integrovat 

dospolečnosti zatímco čekají na rozhodnutí o schválení či odmítnutí1 Dále pak spolupráci s 

dalšimi institucemi v oblasti imigračních politik a zlepšení strategií pro sociální a pracovní 

inkluzi za pomoci využití vztahů s Evropskou unií. Jako poslední uvádí aktivaci politik 

sociální integrace a integrace na pracovní trh pro nezletilé cizince bez doprovodu 

(Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, online). 

 

2 Analytická část 

Analytická část mé práce je případovou studií Integrační politiky Sicilského regionu. 

                                                           
1 V italštině pro tyto dva druhy procesu přijetí existují exaktní výrazy, jedná se o prima accoglienza tedy 

proces přijetí bezprostředně po vstupu na území EU, seconda accoglienza je poté integrační proces v období 

čekaní na rozhodnutí o mezinárodní ochraně. Čeština tyto výrazy postrádá.pozn.autor. 
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V první části svého výzkumu se budu snažit odpovědět na dvě výzkumné otázky, které se 

týkají podoby strategie integrační politiky na Sicílii a aktérů, kteří na ní participují. Za 

tímto účelem bude provedena obsahová analýza ex post dvou strategických dokumentů. 

Jedná se o analýzu politik, které stále probíhají nebo byly implementovány v minulosti 

(Veselý, 2007, s.21). 

 

Druhá část bude zaměřena na třetí výzkumnou otázku, která se ptá, zda je integrační 

politika na regionální úrovni (případ Sicilského regionu) z pohledu vybraných aktérů 

uskutečnitelná v praxi. S vybranými aktéry budou provedeny rozhovory na základě, které 

budou následně podrobeny tématické analýze (Braun, Clark, 2006).  

 

2.1. Cíle výzkumu 

Má práce si klade za cíl popsat strategii Sicilské integrační politiky,  zjistit jací aktéři se na 

ní podílejí a její následnou úspěšnost v praxi z pohledu vybraných aktérů. 

 

2.2. Výzkumné otázky 

Jaká je strategie integrační politiky na Sicílii ?  

Jací aktéři participují na  implementaci integračních politik na regionální úrovni? 

Je integrační politika na regionální úrovni (případ Sicilského regionu) z pohledu vybraných 

aktérů uskutečnitelná v praxi?  

 

2.3. Výzkumná metoda a postup 

Využiji metodu kvalitativního výzkumu v rámci kterého jsem se rozhodla pro aplikaci 

přistupu případové studie. Kvalitativní výzkum jsem si vybrala, protože mi na rozdíl od 

kvantitativního výzkumu umožní hlubší vhled do zkoumané tématiky a nalezení odpovědi 

na mé výzkumné otázky. V rámci kvalitativnho výzkumu jsem si zvolila přístup případové 

studie, která se bude skládat z analýzy strategických dokumentů a rozhovorů s vybranými 

aktéry integrační politiky na Sicílii. 
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 Kvalitativní výzkum lze definovat jako proces, který využívá metodologických tradic 

k porozumnění individuálních či sociálních problematik. ,,Výzkumník vytváří komplexní, 

holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a 

provádí zkoumání v přirozených podmínkách." (Creswell, 1998, s.12). 

 

Obdobně definuje kvalitativní výzkum také Zohrabi, považuje ho za formu sociální akce, 

která si klade za cíl porozumět a vysvětlit sociální realitu jednotlivců. Využívá k tomu 

,,rozhovory, deníky, tisk, zúčastněné i nezúčastněné pozorování a dotazníky‘‘, které dávají 

respondentům možnost otevřených odpovědí na základě kterých je následně možné 

analyzovat a interpretovat získaná data (Zohrabi, 2013, s.254-262). 

Kvalitativní výzkum se snaží vysvětlit jak a proč zkoumaný sociální fenomén či program 

funguje ve svém přirozeném prostředí. Cílem je vysvětltení sociálních dynamik světa ve 

kterém žijeme (Polkinghorne in Mohajan, 2018, s.24). 

 

2.3.1. Případová studie 

Odborná veřejnost se často rozchází v tom jak na případovou studii nahlížet. Na straně 

jedné stojí odborníci, kteří ji považují za typ kvalitativního výzkumu, zatímco na straně 

druhé stojí ti, co ji definují jako jednu z metod kvalitativního výzkumu (Starman, 2013, 

s.30). Hendl (2005) hovoří o případové studii jako o přístupu, což odpovídá definici typu 

kvalitativního výzkumu tak, jak ho popisuje Starman (2013). 

 

 

Pro účely své práce jsem se rozhodla pro využití přístupu případové studie, ve které ,, se 

jedná o studium jednoho případu nebo několika málo případů‘‘ (Hendl, 2005, s.104). 

Nejedná se tedy o velký počet respondentů nýbrž o velký počet informací a dat získaných 

od malého počtu vybraných respondentů.  

Ve většině případů se jedná o určitou entitu, kterou může být nejen organizace či 

osoba/skupina osob, ale také politický postup či proces a entita podstatně větších rozměrů 

jako je region či stát. Pro uskutečnění případové studie lze využít vícero výzkumných 

metod, popřípadě jejich kombinaci.  
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Cílem je poté získat ucelený vhled do zkoumaného případu a porozumět mu v kontextu 

reálného života ( Mareš, 2015, s.115-116) a zároveň porozumět souvislostem vztahujícím 

se k širším politickým, sociálním, právním a jiným kontextům (Stake, 2005).  V případě 

této práce se jedná o kontext integrační politiky na případu Sicilského regionu, který je 

specifický svou autonomitou v rámci Italské republiky.  

Za nevýhodu případové studie, respektive jejich výsledků, se pokládá neschopnost vytvořit 

obecnější závěry. Pznatky jsou zpravidla vztažitelné pouze na konkrétní vzorek (Zainal, 

2007, s.5). 

 

2.3.1.1. Typy případových studií 

Autoři dělí typy případových studií různě:  

a) dle zkoumané tématiky  

• Osobní případovou studii 

• Případovou studii komunit  

• Případovou studii sociálních skupin 

• Případovou studii organizací a institucí 

• Případovou studii zkoumání událostí, rolí a vztahů (Hendl, 2005, s.104, 

105) 

b) dle funkce, kterou v daném výzkumu plní: 

• Deskriptivní případová studie se používá pro pochopení a popsání jevu v jeho 

přiřozených podmínkách reálného života 

• Explanační případová studie se využívá v momentě, kdy je třeba nalézt co 

nejexaktnější vysvětlení zjištěných vztahů  

• Instrumentalní případová studie je využívána pro podrobnější zkoumaní předem 

známých jevů  v rámci běžného života  

• Opačným směrem se vydává intrinzitní případová studie, která  nebere v potaz 

obecný rámec, ale soustřeďuje se na jeden konkretní případ, který se snaží detailně 

prozkoumat, focus je cílen na fungování vně případu 

• Evaluační případová studie se zaměřuje především na hodnocení daného jevu dle 

předem známých kriterií, součástí je i popis a příčiny daného jevu. Typická 
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evaluace se může týkat určitého programu či  intervenčního zásahu (Mareš, 2015, 

s.121). 

c) dle počtu případů: 

• Jednopřípadové 

• Vícepřípadové (Mareš, 2015, s.119) 

Stake (in Hendl, 2005, s.107) rozlišuje tři typy případových studií. Stejně jako Mareš 

považuje za jeden z typů instrumentální případovou studii, při které jsou zkoumané 

případy vnímány jako reprezentující nějaký obecný jev. Nemusí se nutně jednat pouze o 

jedince, tento typ se vztahuje i na skupiny. Cílem tohoto typu studie je jak obecně znamý 

jev funguje. Dalším typem, který popisuje je kolektivní případová studie, která 

shromažďuje vícero instrumentálních případů a podrobně je zkoumá. Slibuje si od toho 

hlubší vhled do zkoumaného problému. Tento typ je využívám zejména při komparativních 

výzkumech či testování různých variant navržených teorií. Třetím typem je studie 

intrinsitní, která se zaměřuje pouze na jeden případ, a to z důvodu vyhraněného zájmu 

právě o něj. Cílem tedy není navržení teorie na základě získaných poznatků, ale o jejich 

holistické pochopení. 

 

2.4. Výzkumný vzorek  a sběr dat 

Mezi možné metody sběru dat v rámci případové studie se řadí ,,získání úředních, veřejně 

dostupných dokumentů a výběr pasáží, které se týkají daného problému‘‘ a také rozhovory, 

,,s jednotlivci, lidmi spolupracujícími s danou institucí či zástupci laické veřejnosti‘‘ 

(Mareš, 2015, str.128). 

 

2.4.1. Vzorek dokumentů 

Pro analýzu jsem vybrala dva dokumenty, které se  regionální integrační politiky 

bezprostředně týkají. Dokumenty jsou sekundární data v momentě, kdy nebyla pořízena 

výzkumníkem (v tomto případě mnou) a vznikla za jiným účel než za kterým budou v této 

praci  použita ( Hendl, 2005, s.204). 

 

Prvním dokumentem je Národní plán pro integraci držitelů statusu mezinárodní ochrany  a 
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druhým, stežejním dokumentem pro Sicilský region, je Regionální integrační plán v oblasti 

zaměstnanosti a sociální integrace migrantů. Národní plán jsem do svého výzkumu 

zahrnula proto, že status mezinárodní ochrany, který je udělován Ministerstvem vnitra, se 

v době vzniku Regionálního plánu dotýkalo přes  11tisíc migrant (Piano integrato degli 

interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti, 2014)  

 

Oba tyto dokumenty patří do kategorie strategických veřejně politických dokumentů, které 

se nadále dělí do podkategorií. V tomto případě se jedná o plány, dokumenty, které 

popisují budoucí zlepšení a kroky, které  k němu mají vést. Obvykle je tvořen pro ,,menší 

územní jednotky než je stát‘‘ (Veselý a kol., 2007, s.62). Toto tvrzení však nevylučuje 

tvorbu plánu i na národní úrovni, což dokazuje existence Národního plánu pro integraci 

žadatelů o mezinárodní ochranu vytvořeným Italským Ministerstvem vnitra.  

Obsah obou dokumentů je zaměřen na cizinci legálně pobývající na území Italské 

republiky, problematikou nelegální migrace se nezabývá. 
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2.4.2. Vzorek respondentů 

V případě rozhovorů se jedná  o metodou rozhovorů dle návodu (Hendl, 2005). Rozhovory 

byly vedeny v Italském jazyce přímo na místě, díky své stáži v rámci programu Erasmus+  

(pracovní náplň stáže nemá žádnou spojitost s obsahem práce).  

Rozhovory byly provedeny s náhodně vybranými zaměstnanci institucí, které se v souladu 

s Integračním plánem podílejí na integračních politikách regionu, entity spravované státem, 

regionem i nevládní organizace. U respondentů jsem předpokládala hlubokou znalost 

problematiky ve které se pohybují. Respondentům jsem také garantovala plnou anonymitu, 

proto neuvádím žádné osobní údaje a pozměnila jsem pohlaví. Od garance anonymity jsem 

si slibovala větši otevřenost a upřímnost ze strany respondentů. 

Sběr dat jsem provedla za pomoci telefonu, který mi sloužil jako diktafon a návodu 

s otázkami. Po uskutečnění rozhovorů jsem si k záznamům nahrála terénní poznámky 

týkající se právě provedených rozhovorů. Terénní poznámky mohou odrážet nejen externí 

přídavné informace a postřehy, ale také tazatelovi vnitřní  pocity či dojmy (Disman, 2002). 

 

 

Respondenti 

 

Charakteristika respondentů 

 

Typ financování/kompenzace 

Respondent 1 Pracovnice Kooperativy TEAM partecipujíccí na projektu 

SPRAR, Catania,  

Projekt SPRAR je financován 

Ministerstvem vnitra 

Respondent 2 Pracovnice Centra Astalli (Asociace je součást uzemní 

rady pro imigraci), Catania/Palermo 

Centrum Astalli je z části 

financované regionem jakožto 

partecipant na regionálním 

integračním plánu 

Respondent 3 Bývalý žadatel o azyl, dnes držitel povolení k pobytu a 

pracovník v Komunitě Sant’egidio (Nezisková organizace 

sociálně prospěšná splečnosti), Cara del Mineo / Catania 

Částečné financováno (dle 

projektů – regionem či 

státem) 

Respondent 4 Pracovnice Kooperativy TEAM participující na projektu 

SPRAR, Mascalucia 

Projekt SPRAR je financován 

Ministerstvem vnitra 

Respondent 5 Právník, nabízí poradenství v oblasti migrace a 

mezinárodní ochrany, Agrigento 

Dobrovolník, bez finanční 

odměny 
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Tabulka respondentů (autor) 

 

2.5.  Metody analýzy 

2.5.1. Obsahová analýza dokumentů 

Vybrané strategické dokumenty budou podrobeny kvalitativní obsahové analýze, jež je 

kvalitativním nástrojem, který je hojně využívám při policy analysis a vede k vyhodnocení 

zkoumaného textu (Fiala, Schubert, 200, s.42) 

 

2.5.2. Tématická analýza rozhovorů 

Pro analýzu získaných dat z uskutečněných rozhovorů jsem se rozhodla využít metodu 

tématické analýzy (dále TA), která identifikuje a analyzuje vzorce nalazené v získaných 

kvalitativních datech (Braun, Clark, 2006). Tématická analýza vychází z metody zakotvené 

teorie (Hendl, 2005, s.125), jejímiž tvůrci jsou v její původní verzi Strauss a Glaser (1967), 

a která si klade za cíl, jak napovídá její název, vznik nové teorie opřený o interpretaci dat, 

která jsou získána a analyzována za pomoci nepřetržitého porovnávání (Hendl, 2016, 

str.9).  

 

Ve své práci však na vytvoření nové teorie neaspiruji ani nesplňuji podmínky pro její 

vytvoření (např. absence znalosti literatury vztahující se ke zkoumané tématice), tudíž 

bude výhradně použita Tématická analýza. TA je metoda, která výzkumníkovi umožňuje 

zorganizovat získaná data do jednotlivých skupin témat a usnadnit hledání souvislostí mezi 

nimi a lépe je analyzovat (Braun, Clark, 2006) 

 

Tématická analýza se dále dělí na induktivní a teoretickou. Induktivní analýza spočívá v 

identifikaci témat bez toho, aby se výzkumník zaměřoval na nějaky konkrétní aspekt či 

téma podložený teorií. Oproti tomu k teoretické analýze výzkumník přistupuje 

s konkrétním a předem blíže specifikovaným zájmem o dané téma  v rámci vybrané teorie. 

V mé práci se jedná o čistě induktivní analýzu (Braun, Clarke, 2006, s.12-13). 

Respondent 6 bývalý lékař na Lampeduse, v současnosti politik Dříve  lékař, v současné době 

státní zaměstnanec 
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2.6. Interpretace dat z analýzy 

2.6.1 Interpretace dat obsahové analýzy 

V této části budu analyzovat vybrané části obou dokumentů a snažit se vystihnout 

na základě jakých principů a za jakým cílem jsou vytviřeny 

 

2.6.1.1. Národní plán pro integraci držitelů statusu mezinárodní 

ochrany 

Národní plán pro integraci žadatelů o mezinárodní ochranu se opírá o přístup tzv. 

multilevel governance nejen v rámci horizontální  úrovně, která spočívá ve spolupráci 

vícero ministerstev, ale na základě článku 42 legislativního dekretu č.286 z roku 1998, 

který ,,předpokládá spolupráci státu, regionů, lokálních orgánů a třetího sektoru za 

účelem podpory integrace občanů ciziích zemí‘‘ také na vertikální úrovni  (Národní plán 

pro integraci žadatelů o mezinárodní ochranu, 2017, s.14). 

Tento aspekt umocnila v roce 2001 reforma páteho článku Ústavy, která přenesla veškeré 

kompetence v oblasti sociálních politik na regionální vlády, které následně rozhodovaly k 

(Campomori, Caponio, 2017, s.308). 

  

Spolupráce  regionů a lokálních entit je zaměřená především na oblasti   zdravotních , 

vzdělavacích a sociálních služeb, na výuku Italského jazyka, kulturní mediaci 

v poskytovaných službách, vzdělávací kury, přístup k  bydlení a začlenění na trh 

práce‘‘(Národní plán pro integraci držitelů statusu mezinárodní ochrany, 2017, s.17). 

 

Role třetího sektoru se nutně neváže k národní úrovni, ale také k regionální či lokální podle 

typu a velikosti organizace či asociace. Aktivity, které neziskový sektor vyvíjí jsou velmi 

různorodé, přičemž hlavními oblastmi, ve kterých Národní plán pro integraci žadatelů o 

mezinárodní ochranu vidí jeho roli jako velmi významnout , jsou ty které se zaměřují na: ,, 

Informovanost většinové společnosti ve věci práv žadatelů o mezinárodní ochranu, 

Asistenci a poskytování informací za účelem zlepšení podmínek orientace žadatelů ve 

společnosti,  Ochranu a garanci práv žadatelů za pomoci interkulturních mediátorů, 

právního poradenství‘‘ apod. Angažování se ve veřejném prostoru a diskurzu, ovlivňování 
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rozhodnutí institucí či apel  na vytváření či změnu existující legislativy či systému. 

(Národní plán pro integraci držitelů statusu mezinárodní ochrany, 2017, s.17) 

 

Plán vymezujě několik oblastí, které pokládá za priority v rámci integrace. 

Prvním z nich je náboženský dialog, který vnímá jako účinný nástroj v boji proti rasismu a 

roustoucí Islamofobii. Dialog spočívá nejen v respektování a možnosti praktikovat 

náboženské rituály a navštěvovat kultovní místa, ale také v zajištění dostatečné 

informovanosti ohledně Italské společnosti, jejich zvyklostí a v neposlední řade ústavních 

principů.  

Vzdělávání je další prioritou programu. Nespočívá pouze ve studiu Italského jazyka, které 

je pro integraci do společnosti stěžejní, ale také v možnostech k přístupu  k primárnímu (v 

případě nealfabetizovaných jedinců), sekundárnímu a terciálnímu vzdělávání. Jazykové 

kurzy by měly být povinné v centrech prvního přijetí (Prima accoglienza – záchytná centra, 

která slouží k identifikaci imigrantů a byrokratickému procesu vedoucímu k podání žádosti 

o mezinárodní ochranu)  a neúčast na nich penalizována  odebráním části finančních 

prostředků, které jim stát dává k dispozici. Ti, kteří již žádost podali a jejich pobyt je 

regulérní, by měli být motivováni k učásti na kurzech nabízených ať už vzdělávacími 

institucemi či třetím sektorem. Program také předpokládá zjednodušení a sjednocení 

uznávání předchozího vzdělávání a profesních zkušeností (Národní plán pro integraci 

držitelů statusu mezinárodní ochrany, 2017). 

  

Právě pracovní možnosti jsou dalším aspektem na který se program velmi detailně 

zaměřuje je vytvoření podmínek pro co nejsnadnější vstup na pracovní trh a to za pomoci 

praxe, rekvalifikačních kurzů a podpory iniciovat samostatně výdělečné aktivity a 

zakládání start-upů.  

 

Další prioritou plánu je zdravotnictví, resp. jeho dostupnost. Všem cizincům je 

garantována zdravotnická péče v případě, že na území pobývají legálně a jsou zapsáni 

v Národním registru zdravotnické služby (SNN - Servizio sanitario nazionale). Cílem je 

implementovat dohodu státu s regiony o sjednocení přístupu ke zdravotnickým službám ve 

všech italských regionech a zjednodušit tak celý proces.  

 

Ministerstvo vnitra v tomto momentě opomíjí žadatele o mezinárodní ochranu, dokonce 
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jim tento zápis dekterem č.133/2018, který zmiňuji v teoretické části práce znemožnil. 

Vyloučil je tak automaticky z možnosti pracovat, otevřít si bankovní účet 

 

Ministerstvo vnitra je zřizovatelem Systému ochrany pro žadatele o azyl a uprchlíky 

(SPRAR), který funguoval na bázi dobrovolné účasti obcí, které jej implementovali za 

pomoci lokálních entit, především třetího sektoru. Projekty SPRAR vznikly za účelem 

favorizace integrace do společnosti bezprostředně po takzvaném prvotním přijetí (prima 

accoglienza – byrokratický proces registrace bezprostředne po vstupu na Italské území), 

proto jsou jsou určeny nejen pro držitele, ale také pro žadatele o mezinárodní ochranu.  

Ministesrvo si klade za cíl rozšířit projekty do všech obcí.  

 

Na lokální úrovni projekty SPRAR, za asistence neziskového sektoru, nabízí velmi 

komplexní služby, od zajištění ubytování a stravy, asistenci a  poskytování informací při 

byrokratických procesech, jazykové i profesní vzdělávání a volnočasových aktivit a snaží 

se tak vytvořit  podmínky pro začlnění nejen do společnosti ale i na pracovní trh. Tento 

proces vede k naprosté autonomitě klientů center.   

 

Plán se zabývá také problematikou bydlení, kterou by z jedné části měly řešit projekty 

SPRAR, které nabízí  držitelům statusu mezinárodní ochrany ubytování vuvnitř center ve 

kterých fungují. Vzhledem k omezenému počtu míst, které SPRAR nabízí, plán zdůrazňuje 

důležitost zápisu na matriku, která je stěžejní pro mnoho úkonů mezi než patří právě zápis 

na čekací listinu pro získání obecního bytu k pronájmu či zřízení bankovního účtu. Plán si 

klade za dílčí cíl plošně garantovat možnost zápisu na matrice pro držitele statusu 

mezinárodní ochrany (Národní plán pro integraci držitelů statusu mezinárodní ochrany 

 

Právě dobrovolná účast obcí na projektech SPRAR by mohla být zásadním problémem 

vzhledem k tomu, že by eventuální odmítnutí projektu  mohlo sloužit jako pomyslný 

nástroj protimigrantské rétoriky a tudíž rozhodnutí o neúčasti zpolitizováno. 

. 

2.6.1.2. Regionální integrační plán v oblasti zaměstnanosti a sociální 

integrace migrantů 

Dohada mezi Regionem Sicílie a Úřadem pro imigraci a Integrační politiky ( spadá pod 
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Italské Ministerstvo práce a sociálních věcí)  v rámci které vznikl tento strategický 

dokument si klade za společný cíl upevnění principu víceúrovnového vládnutí v rámci 

integrační politiky za pomoci realizace dílčích cílů v oblasti sociální integrace a politik 

práce 

Regionální integrační plán  má podobně jako ten národní stanovéné cíle, kterých chce za 

pomoci síťe aktérů dosáhnout. 

 

V otázce pracovních politik si region klade za cíl zvýšit účást legálně pobývajících cizinců 

na aktivních  politikách práce v regionu se speciálním zaměřením na držitele a žadatele o 

mezinárodní ochranu a nezletilé bez doprovdu blížící se dovršení dospělosti. Jedním  

z nástrojů za pomocí, kterého se snaží podporovat pracovní aktivity cizinců je podpora 

podnikatelských iniciativ a start-upu. 

 

Další cílovou skupinou jsou potomci, tedy druhá generace, imigrantů u kterých se region 

snaží předcházet sociálnímu vyloučení a chudobě vytvořením vhodných podmínek, které 

usnadňují vstup na pracovní trh a to především za pomoci vzdělávacích institucí. Snaží se 

také předcházet předčasnému ukončování studia. 

Jedním z cílů je také posílit roli třetího sektoru. 

 

1) Podporu programů, které favorizují sociální a pracovní integraci zaměřenou na 

zranitelnou část populace imigrantů ( žadatelé a držitelé o mezinárodní ochranu, nezletilí 

bez doprovovu) 

• Intervence se zvláštním důrazem na využití praktický stáží a aktivní poltiky 

zaměstnanosti, podpora podnikatelských iniciativ 

• Projekty zaměřené na aktivní inkluzi obětí domácího násílí, obchodu s lidmi a 

novodobému otroctví, dále pak mladistvých, držitelů meznárodní ochrany a všech, 

kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením a diskriminací 

2) snahu o potlačení rizika sociálního vyloučení  a chudoby u imigrantů dlohodobě 

pobývajících na území s rodinnými příslušníky 

3) podporu programů, které přispívají k sociální začlenění a možnosti partecipace na trhu 

práce zaměřené na zvláště ohrožené skupiny jako jsou žadatelé o mezinárovní ochranu či 

jeho držitelé, nezletilí cizinci bez doprovodu 



 

 

31 

4) podporu programů věnovaných mladým migrantům (i druhé generace), které by 

efektivně spojovaly profesionální formaci a trh práce 

5) snahu podpořit iniciativy aktivit ze strany migrantů za účelem uplnění se na trhu práce 

(Regionální integrační plán v oblasti zaměstnanosti a sociální integrace migrantů, online) 

 

 Aktéři Typ činnosti 

Regionální úřad pro rodinu, sociální politiku 

a práci ( přímo či prostřednictvím obcí) 

Koordinace, podpora vzdělávání 

Sociálně-zdravotní okrsky Orientace a asistenci v oblasti zdravotnictví, 

školství, práce, kultury 

Neziskový sektor Podpora vzdělávání, sociální asistence, 

informační služby, podpora projektů SPRA 

SP 

Centra pro zaměstnanost Podpora zaměstnanosti, stáže 

zprostředkované regionem 

Odborová sdružení Podpora zaměstnanosti a podnikatelských 

iniciativ 

Územní rady pro imigraci Monitorovací činnost,  

Zařízení pro nezletilé cizince bez 

doprovodu 

Sociální asistence, podpora vzdělávání, 

podpora vstupu na pracovní trh 

Přijímací zařízení zaměřená na integraci – 

teritoriální projekty SPRAR  

 

Podpůrná činnost (ubytování, strava), 

asistence při byrokratických procesech, 

vzdělávání, zaměstnanost, volnočasové 

aktivity 

Provinční zdravotnické úřady Zdravotnické služby 

Zdroj: autor 

 

 

Regionální úřád pro rodinu, sociální politiku a práci (Assessorato della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro) 

Článek 7 regionálního zákona číslo 19 ze dne 16.prosince roku 2008 upravuje 

rozsah pravomocí úřadu mezi než mimojiné patří ,, tvorba programu, fungování  a 

kvalita integračního systému služeb v oblasti sociální a sociálně-zdravotní 
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asistence, dále podpora rodin a neziskových organizací, sociální inkluze, aktivní 

politika zaměstnanosti, emigrace a imigrace v regionu, sociální práce a workfare, 

regionální pracovní inspekce, vedení statistik, ‘‘ a další.  

Jednotlivé pravomoce a úkoly byly rozděleny mezi tři hlavní oddělení tohoto úřadu, 

kterými jsou Oddělení pro rodinu a sociální věci, Oddělení politik práce a Oddělení 

pro vzdělávání a profesionální růst.  

 

Sociálně-zdravotní okrsky 

Dle zákona (č. 328/2000 Sb.) byl region rozdělen do 55 okrsků. Tyto okrsky měly 

v oblasti imigrace favorizovat integraci cizinců do majoritní společnosti a zároveň 

fungovat jako jakási ochrana nad svobodným projevem kulturních a náboženských 

tradic ze stran imigrantů. Mezi hlavní služby, které tyto okrsky zprostředkovávají 

patří takzvaná první pomoc, která je imigrantům k dispozici bezprostředně po 

příchodu a je určena těm, kteří jsou určitým způsobem ohroženou skupinou 

(nezletilí bez doprovodu, žadatelé o mezinárodní ochranu apod.). Sekundární 

pomoc poté spočívá v pomoci zorientovat se v systému zdravotní péče, školního 

vzdělávacího systému, výuky jazyka, bydlení a trhu práce. Okrsky se také věnují 

zprostředkování interkulturnímu vzdělávání.  

 

Neziskový sektor 

Síť neziskových organizací včetně církevních institucí hraje neodmyslitelnou roli 

při integraci imigrantů v regionu. Neziskový sektor je nejvýznamějším aktérem při 

vyvíjení iniciativy v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, vzdělanosti, sociálního a 

kulturního začleňování do společnosti. Neziskový sektor je v rámci regionu 

považován za extrémně důležitý a nepostradatelný, a to jak při počateční tvorbě 

programu regionálních integračních politik, tak při fázi jejich implementace. 

 

Centra pro zaměstnanost (obdoba úřadu práce pozn. aut.) 

Centra pro zaměstnanost spadají pod regionální obdobu ministerstva práce (Dipartimento 

regionale del lavoro), a má za úkol usnadňovat vstup na pracovní trh na straně jedné, a 

zároveň usnadňovat nábor zaměstnanců lokálním podnikům a firmám na straně druhé. 

Slouží také jako zprostředkovatel relevantních informací sloužících k zlepšení orientace na 

trhu práce. Mezi kompetence center patří aktivní i pasivní politiky práce,  Center se 
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v regionu nachází celkově 9.  

Systém regionálních služeb v oblasti zaměstnanosti je výsledkem spolupráce veřejného a 

soukromého sektoru na základě dekretu č.276 vydaného v roce 2003 a v souladu s cíly 

regionu. 

 

Odborová sdružení 

Stejně jako předchozí aktéři, také odborová sdružení se snaží na území regionu usnadnit 

cizincům vstup na pracovní trh. Konají tak prostřednictvím provozu několika kanceláří 

zameřených výhradně na cizince. Lze využít služeb jako je například ,, právní poradna, 

poradenství v oblasti povolení k pobytu, sjednocení rodin , konzultace v oblasti pracovních 

vztahů‘‘. 

Dle informací uvedených v Integračním plánu mají jednu z nejvýznamějších rolí 

v ekonomickém sektoru tzv. Associazioni di categoria. Jedná se obchodní sdružení 

určitého odvětví, například sdružení Coldiretti, které sdružuje zemědělce a zemědělské 

podniky či Národní konfederace řemesel.  

Dále jsou to tzv. provinční a komunální consulty( Consulte provinciali a comunali). 

V případě komunální úrovně se jedná o způsob občanské participace v oblasti , který je 

podporován   

 

Územní rady (Consigli Territoriali) pro imigraci 

Každa provincie v regionu má svou územní radu pro migraci, které předsedá prefekt, jehož 

rolí je monitoring cizinců přítomných v dané provincie a (ne)schopnost provincie přijímat 

další. Rada spolupracuje s dalšími orgány v oblasti integrace a řešení problémů týkajících 

se fenoménu migrace v regionu na administrativní úrovni (Ministero dell’interno, 2016, 

online).  

Rady byly zřízeny na základě ministerského dekretu z 18.prosince 1999  v souladu 

s článkem 57 dekretu prezidentského platného od 31.srpna 1999 ve všech devíti Sicilských 

provinciích.  

 

Zařízení pro nezletilé cizince bez doprovodu  

V roce 2014, kdy se Sicilský region potýkal s neobvykle velkým příchodem ( především 

vyloděním) cizinců z třetích zemí, regionální vláda reagovala posílením a kapacitním 

navýšením již existujících zařízení výlučně určených k přijímání nezletilých cizinců. Tato 
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zařízení byla rozdělana na dva typy, přijimací zařízení prvního a druhého stupně.  

Následně bylo na základě dektretu prezidenta regionu schváleno sjednocení struktury a 

organizačních pravidel všech zařízení,  které vešlo oficiálně vplatnost o měsíc pozdějí, tj. 

14/8/2014. Toto oficiální sdělení bylo publikováno Regionálním oddělením pro rodinu a 

sociální politiky (Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali) spolu 

s oznámením , které vyzývalo entity fungující v sociálně-asistenční sféře  se zájmem o 

participaci právě na provozu zařízení pro nezletilé cizince bez doprovodu, aby neprodleně 

předložili potřebnou dokumentaci, která je nezbytná pro zapsání do registru těchto struktur  

dle regionálního zákona č.22/86, článku 26.  

Jedná se o tzv. Albo regionale neboli regionální registr, který je rozdělen do kategorií 

podle typu činností. V tomto případě mohou být zapsány do registru instituce, které mimo 

to, že pracují v sociálně-asistenční oblasti, disponují odpovídajícím zařízením, personálem 

a podmínkami. Standard těchto podmínek blíže určuje článek 19 stejného zákona. 

(Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociale e del lavoro, online) 

           

Přijímací zařízení zaměřená na integraci – teritoriální projekty SPRAR  

Systém ochrany pro žadatele o azyl a uprchlíky (SPRAR) se skládá z jednotlivých 

lokálních zařízení, které mimo to, že poskytují ubytování a stravu, se zaměřují také na 

poskytování služeb, které favorizují integraci do většinové společnosti a to za asistence 

neziskového sektoru. Jedná se především o poskytování informací vztahujících se k jejich 

aktuálnímu statusu, asistence za účelem orientace v byrokratických procesech, kulturní 

adaptace  a v neposlední řadě informace spojené s pracovním trhem. SPRAR také 

umožňuje svým klientům partecipaci na vzdělávacích programech (Piano integrato, 

online). 

V roce 2014, tedy v době vzniku integračního plánu v regionu, se na území Sicílie 

nacházelo 99 projektů SPRAR, v současné době jich je 112 po celém regionu s celkovým 

počtem míst, který činí 4756 (Sprar, online). 

    

Provinční zdravotnickě úřady 

Regionální ministerstvo zdravotnictví (Assessorato regionale alla Sanità) ustanovilo 

orientační pokyny, kterýmy se má zdravotní péče pro cizince (z EU  i ze třetích zemí) řídit 

a zároveň byla za tímto účelem zřízena takzvaná regionální asistenční síť pro cizince (rete 

assiszenziale regione stranieri) fungující od roku 2013. Cílem těchto kroků je zajistit 
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dostatek informací ohledně zdravotní péče a zároveň povinnou registraci cizinců do 

Zdravotnického regionálního systému.  

Integrační plán dále předpokládá povinný zápis všech nezletilých cizinců do registru  

regionální zdravotnické služby (SSR), který spadá pod obdobu regionálního ministerstva 

zdravotnicví a to bez ohledu na to, zda mají platné povolení k pobytu. Původní pokyny pro 

zdravotnickou asistenci vydané Regionální vládou předpokládaly prezenci jednoho 

pediatra v každé ambulanci určené pro imigranty za učelem garance pediatrického ošetření. 

Toto se změnilo v roce 2014, kdy Regionální úřad pro zdraví stanovil volný výběr pediatra 

pro cizince do 14ti let věku bez ohledu na to, zda mají platné povolení k pobytu. 

 

Regionální plán klade velký důraz na strukturální dimenzi sociální integrace za pomoci 

usnadnění vstupu na pracovní trh pro cizinci. Lze předpokládat, že tento přístup na sebe 

bude v budoucnu vázat i další  

2.6.2. Interpretace dat tématické analýzy 

V rozhovorech, které jsem získala jsem identifikovala přes dvě desítky kodů, které jsem 

následně spojila do následujících čtyř hlavních tématických skupin: vstup na pracovní trh, 

vzdělávání, legislativa a právní asistence, zdravotnické služby. 

 

1) Vstup na pracovní trh 

Jak jsem již uváděla v teoretické části práce, jedním z hlavních cílů Integračních politik 

regionu a zároveň dohody, kterou uzavřel Sicilský region s Úřadem pro imigraci a 

integrační politiky spadající pod Minsterstvo práce a sociálních věcí,  je zvýšení 

participace legálně pobývajících cizinců na trhu práce v regionu se zvláštním focusem na 

mladou generaci a žadatele o azyl.  

Martikainen (2005, str.4) považuje úspěšné zašlenení na trh práce je jednu z priorit 

strukturální integrace. 

 

Dle získaných výpovědí neshledávám komplikace u samotné přípravy, tedy profesionální 

formace imigrantů, která předchází vstupu na pracovní trh a je poskytována ,,Nabízíme 

kurzy šití o které je obrovský zájem u žen, na konci jim dáváme  i takový malý šicí stroj 

jako dárek ( Respondent 2). V Cara (Cara di Mineo - nejvetší reception center pro 

imigranty v Evropě, jeho provoz byl definitivně ukončen v Červenci letošního roku na 
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základě dekretu 113/2018 pozn.autora) jsme měli spoustu aktivit, takový ty kurzy šití pro 

ženy a různý kurzy využitelné v zemědělství.(Respondent 3) 

Projekt SPRAR také spolupracuje s dalšími externími centry, které se věnují výlučně 

profesní formaci: ,,…Spojují teoretické kurzy na konci kterých všichni dostanou certifikát o 

absolvování a následnou praktickou stáž, tyhle centra jsou nicméně přístupná všem, nejen 

cizincům‘‘(Respondent 1). Přesto je však evidentní, že jsou imigranti často adresováni 

k vykonávání manuálních prací.  

Tento jev zmiňuje  ve svém výzkumu i Mannoia, který tvrdí, že: ,,…vstup na pracovní trh 

imigrantů je charakterizován umístěním do sektorů  práce druhé (méně kvalifikované) 

kategorie‘‘. Největší koncentrace zaměstnaných imigrantů je v oboru ,,stavebnictví, 

zemědělství, pohostinství, domácích prací a domácí péče‘‘  (Mannoia, 2014, s.46). 

 

Problém nastává  u samotného procesu vstupu na pracovní trh, který není všem legálně 

pobývajícím cizincům umožněn: ,,…Po třech měsících od podání žádosti o azyl je možný 

vstup na pracovní trh, ale problém nastává díky Salvinimu tady té věci co udělali, která 

teoreticky nezakazuje vstup na pracovní trh pro žadatele o azyl, ale v praxi je tento vstup 

neumožněn, protože nemají přístup k zápisu na matriku, což je jedním ze základních 

požadavků pro vstup na trh práce‘‘( Respondent 1). 

 

Pracovníci opakovaně zdůrazňovali rozdíl mezi situací před a po uprávě zákona.  

Zápis na matriku vyžaduje platné povolení k dlouhodobému pobytu starší tří měsíců. ( 

Prefektura, 2008, online) 

 

Problémem  bývá také chování zaměstnavatelů, kteří ne vždy dodržují legislativu a 

nechtějí cizincům dát slíbenou odměnu a dodržet tak pracovní smlouvu pokud vůbec 

nějakou dostali. Velmi často se shledávám s případy fiktivních pracovních smluv, kdy 

následně pracující nevidí ani 50% slíbené částky, zaměstnavatelé, především v zemědělství 

sází na to, že si nidko nebude stěžovat a chtit ztrati práci. Já se nicméně snažím apelovat 

na klienty, aby takové chování semnou řešili. (Respondent 5) 

 

2) Vzdělávání 

V otázce vzdělávání, ať už jazykových kurzů nebo všeobecného vzdělávání, jsem dle 

výpovědí, shledala nejméně problematik.  Jediná věc, kde opravdu nenarážíme na překážky 
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je přístup ke studiu, teda mimo univerzitu.(Respondent 1) 

Nezletilí mají bezproblemové přístup ke vzdělání z pohledu mých respondentů …školy, od 

mateřské až po střední, vždy děti bez problémů přijaly a to bez požadování dokumentů, 

jediné co chtěli bylo potvrzení očkování to, co je povinné pro všechny děti( Respondent 1) 

 

Z rozhovorů vyplývá, že spolupráce ze strany primárního i sekundárního vzdělávací 

systému funguje a shledávají se s velkým zájmem i aktivity po vyučování, ať už 

vzdělávacího či volnočasového charakteru. Vzhledem k tomu, že rodiče nejsou často 

schopni svým potomkům vypomoci ať už z důvodu neznalosti ( především jazyka) či 

nedostatku času, je pro děti k dispozici doučování během kterého mají prostor psát domací 

úkoly pod dohledem. Hodiny doučování u nás probíhají pravidelně každé odpoledne 

(Respondent 4, Respondent 2).  

Volnočasové aktivity pro děti jsou také, z pohledu mých respondentů, velmi využívané. 

Teďka s nimi děláme menší výlety k moři, vymýšlíme různé hry, takovej typ letní školy je to 

pro ně jedinej druh zábavy a vyžití, když teď není 3 měsíce škola (Respondent 2)  

( V Itálii letní prázdniny trvají 3 měsíce, pozn.autora)  

 

Co se týká přístupu ke vzdělání pro ty co dosáhly 18ti let věku ( a starší) je situace 

podobná, školy pro ně nabízejí večerní kurzy. Nicméně respondent z asociace Centro 

Astalli upozorňuje na fakt, že ne všichni imigranti jsou gramotní, úrovně gramotnosti se 

liší. Máme zde školu pro dospělé rozdělenou do 4 částí, protože jsou tu ti, kteří jsou úplní 

analfabeti, pak jsou tu anglicky a francouzsky mluvící, a pak ti, kteří prošli nějakou výukou 

nicméně mluví jen lokálními jazyky. (Respondent 2) 

 

3) Změna legislativy, právní asistence 

Změna legislativy týkající se imigrační politiky zazněla během všech uskutečněných 

rozhovorů ve spojitosti s různými aspekty. Jedná se o Dekret zákona č.113 ze dne 4.října 

2018, který jsem již zmiňovala v teoretické části práce. 

Změna, která se bezprostředně týkala žadatelů o azyl v souvislosti s trhem práce, který jim 

explicitně nebyl odepřen, ale v praxi k němu nemají přístup jsem již diskutovala 

v souvislosti se zaměstnaností. 

Pracovníci (1,4) kooperativy TEAM, která se podílí na projektu SPRAR, zmínil během 

rozhovoru další překážku, kterou Dekret způsobil. V podstatě ta občanka, kterou vydává 
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matrika není nutná jen k tomu zápisu a práci, ale také například k tomu, aby si mohli 

otevřít bankovní účet což jim teď momentálně není umožněno. Naše centrála nám zakazuje 

pracovat s hotovostí, ale zároveň nemáme kam našim klinetům posílat pocket money. 

Žadatelům o mezinárodní ochranu přísluší kapesné 2,50euro na den, v případě rodin 

maximálně 7,50euro (UNHCR online).  

Další změnou, která sociální integraci nijak neulehčuje, je dle některých respondentů 

rétorika samotného Ministra Vnitra Mattea Salviniho. Změna byla velká i na úrovni 

nějakého veřejného vnímání, jako kdyby se lidi cítili víc autorizování k diskriminaci a to i 

někteří úředníci. (Respondent 4) 

Situace ohledně nové legislativy se dle výpovědí zdá být minimálně nejasná a nejistá, 

v některých případech až absurdní. Teď je nově povinností vlastnit dokument, tedy pas, 

země původu pro žadatele o azyl, je to absurdní situace, protože i kdyby si se teoreticky 

chtěl vrátit a nechat si dokument vystavit, musíš si na ambsáde něchat vystavit dokument 

prozatimní a když žádáš o azyl neměl by ses k ambsádě ani přiblížit. (Respondent 5)   

Objevují se nejasnosti i s ohledem na migranty bez doprovu před a těsne po dovršení 18ti 

let věku, skupina, která je v Integračním plánu zmiňována jako jedna z těch, kterým má být 

věnována zvláštní pozornost při integraci.  Dám ti příklad komické situace, nezletilí mají 

povolení k pobytu pro nezletilé, soud jim přiřkne jakousi možnost ochrany až do 21let což 

znamená, že budou i nadále mít k dispozici sociálního pracovníka nicméně zůstanou bez 

povolení  k pobytu takže se ze dne na den stanou nelegálními ikdyž pod určitým typem 

soudní ochrany. (Respondent 5) 

 

Mezi  cílové skupiny na které se zaměřují cíle Integračního plánu se řadí také oběti násílí a 

obchodu s lidmi. Právě pro tyto (především) ženy má Centrum Astalli k dispozici poradnu 

jednou týdně přičemž hlavním problémem bývá fakt, že jen zřídka dochází k nahlášení 

těchto událostí policií: ,,… Máme k dispozici i ubytování na neznámém místě v případě, že 

by se nemohly vrátit domů a měly strach, ale problém je, že se jedná často o ženy 

Nigerijské národnosti, které jsou součástí Nigerijské mafie, která je velmi dobře 

organizována. Navíc se bojí o život příbuzných, které nechali doma (Respondent 2). 

 

 

4) Zdravotnické služby 

Jedním z dílčích cílů regionálního plánu je garance rovnosti přístupu ke zdravotnictví pro 
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všechny legálně pobývající cizince na území regionu podmíněné zapsáním do 

Regionálního zdravotnického registru. Mezi hlavní úskalí zdravotníckých služeb ve vztahu 

k cizincům se jeví jazyková (ne)vybavenost jak zdravotnického personálu, který ne vždy 

hovoří anglicky, tak imigrantů, kteří často hovoří jen svým jazykem: ,,… my tu máme 

k dispozici jen takovou základní ambulanci, na takový základy jako je meření tlaku atd, ale 

pokud je něco vážnějšího tak je samozřejmě odkazujeme na nemocnici odkud nám ale často 

volají zpátky nebo je pošlou domů, protože se nedomluví, nerozumí si s doktorama. My 

máme jen pár mediátorů, kteří ne vždycky jsou k dispozici, přesto se teda snažíme to vždy 

ňák udělat, často čekají ale dlouho i celé odpoledne‘‘ (Respondent 2).  

Dle slov respondentů tato bariéra nezřídka vede i ke konfliktním situacím, které následně 

ukazují, že se nejedná pouze o jazykovou bariéru, ale také o zvyky, které jsou pro určité 

kultury automatické, ale zdravotnický personál je nezná nebo s nimi nemá zkušenost: 

,,…kolikrát jsem zažil scény kvůli vyšetření žen mužskými doktory, jenže prostě tady to 

občas jinak nejde, ne vždy je k dispozici lékařka, obvzlášť když se jedná o něco akutního, je 

to oblast na které by se mělo zapracovat v zájmu všech‘‘ (Respondent 6) 

 

Problém jazykové a kulturní bariéry zmiňuje v jedné ze svých publikací také Italian 

journal of public health, který uvádí, že: ,,…velká část zdravotnických služeb je 

charakterizována jazykovou a komunikační bariérou mezi personálem a cizinci‘‘. Vidí 

jako nezbytnou přítomnost mediátorů, kteří v tomto případě fungují jako prostředník a to 

nejen z pohledu lingvistické, ale také z pohledy rozdílných kulturních vzorců na základě 

kterých může docházet k nedorozumění (Geraci, El Hamad, 2011, s.17). 

 

3. Závěr 

Má práce se zabývá tématem lokální integrační politiky na  případu Sicilského regionu. 

Cílem mého výzkumu bylo zjistit jaká je strategie integrační politiky na Sicílii, jací aktéři 

se na ní podílí a zda je, z pohledu vybraných aktérů, uskutečnitelná v praxi. Výzkum se 

skládal ze sekundární analýzy dvou strategických dokumentů; Národního integračního 

plánu pro žadatele o mezinárodní ochranu a Regionálního integračního plánu v oblasti 

zaměstnanosti a sociální integrace migrantů, a analýzy rozhovorů provedených 

s vybranými aktéry, kteří se na integrační politice na Sicílii podílí. 

Výsledky mého výzkumu ukazují, že integrační politika na Sicílie funguje na bází 
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víceúrovňového vládnutí,  a je kladen důraz na strukturální dimenzi sociální integrace jejíž 

prioritou je začlenění na pracovní trh (Martikainen 2005, s.4). Zaměřuje se na vytvoření 

vhodných podmínek pro vstup na pracovní trh za pomoci možností profesní kvalifikace, 

podpory podnikatelských iniciativ a stáží, které předchází samotnému zaměstnání. Úspěšné 

začlenění na pracovní trh má nadále zamezit hrozbě chudoby a sociálního vyloučení. 

Integrační politika na Sicílii věnuje speciální pozornost vulnerabilním skupinám jako jsou 

např. nezletilí jedinci bez doprovodu, žadatelé o mezinárodní ochranu a ženy.  

Síť aktérů, která na regionální integrační politice participuje je rozsáhlá, jedná se o 

státní, polostátní i neziskové entity. Velmi významnou roli ve strategii integrační politiky 

na Sicílii představuje tzv. třetí sektor, který působí v oblasti asistenční, zprostředkovává 

vzdělání,  poskytuje sociální, mediační  a informační služby. Je také hlavním aktérem při 

implementaci projektů SPRAR (Systém ochrany pro žadatele o azyl a uprchlíky).   

Pro nalezení odpovědí na výzkumnou otázku ohledně uskutečnitelnosti integrační 

politiky v praxi z pohledu vybraných aktérů jsem použila metodu tematické analýzy na 

základě které jsem identifikovala oblasti ve kterých vybraní aktéři shledávali komplikace . 

V oblasti přístupu ke vzdělávání jsem neshledala vážnější komplikace, dle vybraných 

aktérů je přístup ke vzdělání garantován. V oblasti politik práce jsem narazila na výrazný 

problém s novou legislativou, která nepřímo brání žadatelům o azyl ve vstupu na pracovní 

trh, protože jim byla odebrána možnost zápisu na matriku, která je pro legální práci 

stěžejní.  Tedy přesto, že dle Regionálního integračního plánu by měly být podporování ve 

vstupu na pracovní trh, není jim to legislativně umožněno. Lze předpokládat, že tato změna 

bude mít neblahý vliv na legální pracovní trh, lze to považovat za nepřímou podporu práce 

na černo. Potvrdilo se také tvrzení Mannoiai  (2014), který ve svém výzkumu tvrdí, že 

imigranti jsou směřováni k vykonáváni málo kvalifikovaných prací. Z mých rozhovorů 

vyplývá, že nejčastější profesní kurzy (rekvalifikace), které jím bývají nabídnuty jsou 

právě manuální práce (zemědělství, šití). 

V oblasti zdravotnictví jsem neshledala problém v přístupu k němu, ale v komunikačních 

barierách, které často činí zdravotnickou péči neuskutečnitelnou. Toto tvrzení potvrzuje 

také Geraci a El Hamad (2011), kteří vidí řešení v přítomnosti mediátorů. Z rozhovorů 

jsem však zjistila, že právě nedostatek kulturních mediátorů je další problém, který je se 

zdravotnickou péči spojen.   

Integrační politika na Sicílii je určena všem legálně pobývajícím cizincům na území 

Sicílie, přesto jsou z ní částečně vyloučeni žadatelé o mezinárodní ochranu kvůli nové 
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legislativě, dekretu č.113/2018.  
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas s uskutečněním rozhovoru 

Příloha č. 2 : Návod k rozhovoru- osnova 

 

Příloha č.1 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO RESPONDENTY 

Vážená paní, Vážený pane, 

jsem studentou bakalářského studia na Univerzitě Karlově a ráda bych Vás požádala o 

souhlas k poskytnutí e použití výzkumného materiálu v podobě audio nahrávky rozhovoru. 

Tento materiál bude použit výhradně pro studijní účely, a to konkrétně ke zpracování 

bakalářské práce na téma Lokální integrační politika, případ Sicilského regionu. Pokud 

budete mít pocit, že nechcete v rozhovoru dál pokračovat, máte právo ho kdykoli ukončit. 

 

Pro případně dotazy mě prosím kontaktuje na emailové adrese: 

Pavlina.slavickova@email.cz 

 

Svým podpisem souhlasíte s výše uvedeným. 

 

     Jméno tazatele:       Jméno respondenta: 

_______________________                _________________________ 
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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je Lokální integrační politika, případ Sicilského regionu. 

Jedná se o případovou studii regionu se speciálním statutem, který Sicílii zajišťuje velkou 

autonomitu vůči centrální vládě a zároveň o region, který se v posledních letech potýká 

s nárustem imigrace via středozemní moře. Práce si klade za cíl zjistit pomocí obsahové 

analýzy vybraných dokumentů jaká je strategie lokální integrační politiky a jací aktéři na 

ni participují. Výběr dokumentů byl podmíněn přímou souvislostí s integrační politikou 

v regionu. Byly vybrány dva dokumenty. Prvním dokumentem je Národní integrační plán 

pro držitele mezinárodní ochrany, který vydalo Italské Ministesrstvo vnitra. Druhým 

dokumentem je Regionální integrační plán v oblasti zaměstanosti a soiální integrace 

cizinců vytvořen Regionálním Ministerstvem pro rodinu, sociální politiky a práci.  

V práci bude také využita metoda sběru rozhovorů podle návodu uskutečněných 

s vybranými aktéry integrační politiky. Rozhovory budou podrobeny  tématické analýze 

díky které budou identifikovány překážky se kterými se aktéři setkávají, popřípade oblasti, 

ve kterých integrační politika funguje bez problémů.  

 

 

Klíčová slova: integrace, autonomie, Sicílie, region, Itálie, případová studie, 

integrační politika, migrant 
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