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Abstrakt 

 
Integrace migrantů do společnosti a role nestátních neziskových organizací v tomto 

procesu je velmi diskutovaným tématem. Tato diplomová práce pojednává o vývoji podpory 

integrace migrantů ze strany těchto organizací s cílem mapovat a analyzovat jejich aktivity. 

Diplomová práce se zaměřuje na specifické období let od listopadu 1989 do začátku roku 

2004 (tedy do období před vstupem České republiky do Evropské Unie). Toto období je 

charakterizováno postupně vytvářejícími se integračními a migračními politikami státu, 

které musely reagovat na první příchod migrantů (uprchlíků) do českých zemí. V rámci 

výzkumu diplomové práce byly zkoumány jednotlivé projekty nestátních neziskových 

organizací s cílem zjistit témata a cílové skupiny, kterými se zabývaly, ale také kým a jakým 

způsobem byly podporovány s cílem vysledovat určité vývojové trendy ve vymezených 

letech. 

Klíčová slova: integrace, migrant, nestátní neziskové organizace, integrační a migrační 

politiky 

 

 
Abstract 

 
The integration of migrants into society and the role of non-governmental non-profit 

organizations in this process is a highly discussed topic. This diploma thesis deals with the 

development of support for integration of migrants by these organizations in order to 

describe and analyze their activities. The thesis focuses on the specific period from 

November 1989 to the beginning of the year 2004 (before the Czech Republic joined the 

European Union). This period is characterized by gradually creating integration and 

migration policies of the state, which had to respond to the first arrival of migrants (refugees) 

to the Czech lands. For the purposes of the research of the diploma thesis, individual projects 

of non-governmental non-profit organizations were examined with the aim of finding out 

the topics and target groups they were dealing with, but also who and how supported them 

in order to trace certain development trends in defined years. 

Key words: integration, migrant, non-governmental non-profit organizations, 

integration and migration policies 
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1. Úvod 

 
Integrační a migrační politiky jsou aktuálním tématem mnoha zemí. V českých zemích 

se diskuze o těchto politikách začala rozvíjet po listopadu 1989 s otevřením hranic a 

především začátkem 90. let minulého století, kdy Česká republika (resp. ČSFR) poprvé 

musela čelit zkušenosti velkého příchodu migrantů, kteří přicházeli ze zemí bývalé 

Jugoslávie1.V té době neexistovaly žádné systematické integrační programy, které by těmto 

příchozím usnadnily integraci do přijímající české společnosti. Nicméně, zapojování nově 

příchozích do české společnosti vyžadovalo asistenci a do procesu pomoci migrantům se 

tehdy jako první zapojili dobrovolníci a postupně utvářející se nestátní neziskové organizace 

(dále jen NNO) s finanční podporou nejprve především zahraničních institucí a organizací. 

V průběhu následujících let se spolu s vývojem migračních a integračních politik státu 

vyvíjel také přístup a aktivity jak státu, tak NNO k tématu integrace migrantů. NNO se 

zaměřovaly nejen na zvyšující se poptávku rozšiřující se cílové skupiny klientů, ale také na 

udržitelnost vlastní činnosti a její financování. 

Předmětem výzkumu této práce jsou aktivity a projekty, které se zaměřovaly na 

pomoc a integraci migrantů2 v českém prostředí v letech 1989 (listopad) až 2004. Po vstupu 

ČR do EU společně s dále rozvíjející se integrační politikou státu proběhlo velké množství 

integračních projektů. Vycházím z předpokladu, že množství projektů před vstupem ČR do 

EU je znatelně menší (od základu utvářející se integrační politiky a s tím související nižší 

podpora státu, podpora z evropských fondů až těsně před vstupem ČR do EU), avšak nikoliv 

zanedbatelné. Proto pokládám za důležité se tímto tématem v diplomové práci zabývat. 

Především chybí jakýkoliv přehled, analýza a hodnocení těchto dříve uskutečněných 

projektů. Také z odborné literatury je patrné, že na počátku 90. let byla integrace migrantů 

(především uprchlíků) ze strany státu záležitostí pouze Ministerstva vnitra (MV) případně 

Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a součástí vládní politiky se stala až v roce 

1999 s přijetím Zásad Koncepce integrace cizinců na území České republiky (MPSV ČR, 

2009, Drbohlav 2010, Baršová a Barša 2006). Cílem práce je projekty NNO před vstupem 

do EU zmapovat, shromáždit o nich dostupné informace, následně analyzovat a popsat vývoj 

 

1 Hradečná P., Jelínková M., Ezzedine P. et al., Ženy na vedlejší koleji (?), Gender, migrace a stárnutí. 
https://www.migrace.com/docs/161018_publikace-zvk_web_final.pdf 
2 V českém prostředí a v oficiální české administrativě je na rozdíl od anglosaských zemí častěji používán 
termín cizinec (Klvaňová in Scheu, 2011). V diplomové práci je ale dána přednost termínu migrant (kromě 
částí textu, kde se jedná o citace či oficiální názvy dokumentů), a to z důvodu jeho neutrálnějšího významu. 
Pojem migrant má „neutrální konotaci definující právní a společenskou situaci dané osoby“ a nahrazuje tak 
výraz „cizinec“, který sám o sobě může evokovat exkluzivní charakter (SIMI, 2018). 

https://www.migrace.com/docs/161018_publikace-zvk_web_final.pdf
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přístupů NNO k integraci migrantů, případně v rozmezí těchto let vysledovat výraznější 

vývojové aspekty. 

V této práci jsou skrze data sebraná z dokumentů a rozhovorů s respondenty 

analyzovány aktivity klíčových NNO. Je sledován jejich vývoj v čase a proměna aktivit. 

Dále byly získávány informace o jednotlivých integrační projektech NNO a finanční částky, 

kterými byly podpořeny. Vzhledem k tomu byli sledováni i donoři (různé instituce a 

organizace), kteří finanční částky NNO poskytli. 

V teoretickém rámci, který diplomovou práci a její výsledky ukotvuje, je popsán 

vývoj občanské společnosti a institucí v období po revoluci v roce 1989 a vzájemný vztah 

těchto dvou sfér. Dále diplomová práce poukazuje na roli NNO a státu jako aktérů v oblasti 

integrace migrantů. Proto práce obsahuje kapitolu o integraci a definice integrace z různých 

pohledů jak českých (z důvodu zaměření výzkumu na české prostředí), tak zahraničních 

výzkumníků (v rámci celkového kontextu). Integrace imigrantů je vnímána jako přirozený 

důsledek migrace (Zásady, 1999), z toho důvodu práce vymezuje také pojetí migrace. Dále 

jsou popsány modely integrace, které jsou součástí integračních politik států. Pozornost je 

věnována vývoji migračních a integračních politik v ČR v letech, na která se výzkum 

zaměřuje. Pro účely práce jsou v teoretickém zakotvení uvedena jednotlivá období vývoje 

těchto politik podle Drbohlava (2010) a Baršy a Baršové (2006). V závěru práce jsou tato 

vymezená období reflektována a porovnávána se zjištěnými výsledky výzkumu 

Diplomová práce probíhala ve spolupráci se Sdružením pro integraci a migraci (SIMI) 

a snaží se reagovat na část projektu Města a inkluzivní strategie (dále jen MIS). Jedním z cílů 

tohoto projektu je vytvořit databázi na celostátní úrovni, která mapuje integrační projekty 

pro lokální integraci migrantů. Odborníci se shodují v tom, že v ČR bylo uskutečněno 

mnoho integračních projektů, nicméně data o těchto projektech nebyla nikdy sebrána a 

dostatečně analyzována. Vznikající databáze by měla pomoci v analýze a hodnocení 

projektů pro integraci migrantů a využít získaných poznatků pro efektivní vytváření 

integračních politik v ČR, a to jak v rámci centrálních, tak lokálních politik, na kterých by 

se měly podílet města a kraje. Odborníci se prostřednictvím databáze snaží zjistit, jaké 

projekty měly skutečný integrační potenciál, odkud plynula podpora a jakými finančními 

částkami, případně kterými úspěšnými projekty je dobré se do budoucna inspirovat (SIMI, 

expertní setkání, 2018, SIMI, 2019). Databáze je určena časovým obdobím od roku 2004 do 

současnosti. Z toho důvodu bylo pro účely diplomové práce vybráno historické období po 

listopadu 1989 až do roku 2004, tedy období předcházející. Z výsledků výzkumu v rámci 
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těchto let pak může projekt čerpat informace o vývoji minulém, případně na ně dále 

navazovat a zabývat se případnou kontinuitou či diskontinuitou vývoje. 

Aktuálnost tématu potvrzuje zájem o výše zmíněný projekt ze strany několika aktérů. 

Projekt reaguje na poptávku MPSV a je spolufinancován EU z Evropského sociálního fondu 

v rámci Operačního  programu  Zaměstnanost.  Na  realizaci projektu  se  podílí odborníci 

z NNO (SIMI, Multikulturní centrum Praha) a z Centra pro sociální a ekonomické strategie 

při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES). Dalšími partnery jsou vybrané kraje 

(např. Liberecký kraj) a Hlavní město Praha. 

Pro zpracování této problematiky mě vedly i další důvody, zásadním bylo absolvování 

studia na zahraniční univerzitě ve Španělsku v rámci výměnného programu Erasmus+, který 

rozšířil můj zájem o dané téma. V letním semestru 2017/2018 jsem absolvovala kurz 

Sociologie migrace na Complutense University of Madrid, který pro mě byl rozsáhlým 

zdrojem informací o migraci a integraci, stejně tak i samotný pobyt v zemi s bohatou 

zkušeností v těchto politikách. Získané znalosti jsem se pak snažila alespoň zčásti využít při 

vypracování teoretického rámce diplomové práce a aplikovat je na české prostředí. 
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2. Teoretická část 

 
2.1. Stát a organizace občanské společnosti 

 
 

Práce se zabývá aktivitami NNO, které podporují integraci migrantů do společnosti. 

Nejen NNO jsou součástí občanské společnosti, která je „prostorem jednání a sdružování 

mezi rodinou, trhem a státem“ (Skovajsa, 2010: 16). Do občanské společnosti patří 

organizace, například spolky, nadace, církve či obecně prospěšné společnosti. Zahrnuty jsou 

i neformální občanské aktivity a jakékoliv formy sdružování občanů, stejně jako „hodnoty, 

společenské normy a zvyklosti, které určují, jak občané jednají a co považují za správné“ 

(Skovajsa, 2010: 16). Diplomová práce se zaměřuje na období v letech od listopadu 1989 do 

počátku roku 2004. Z toho důvodu je zajímavé zmínit, jak na počátku devadesátých let 

definovala občanskou společnost Šilhánová v jedné z prvních výzkumných publikací o 

neziskovém sektoru v ČR. V obecném smyslu popisuje občanskou společnost jako 

„společenský prostor, v němž občané realizují své zájmy nezávislé na státní administrativní 

moci. Jejich postavení jako jednotlivců nebo jako jejich sdružení je limitováno pouze mocí 

vykonávané na základě a v mezích zákona“ (Šilhánová, 1994: 35). 

Tato definice částečně  koresponduje  s novými sociálními procesy,  které  nastávají 

v období velkých revolucí. Revoluce jsou obecně událostmi, které tyto sociální procesy 

spouštějí (Sztompka, 1999). Jedná se o procesy, které se odehrávají jak na úrovni institucí, 

tak na úrovni občanské společnosti (organizací) (Sztompka, 1999). Skovajsa toto období 

popisuje jako obnovu českého občanského sektoru charakterizováno právě utvářením 

„nového společenského prostředí a legislativního i ekonomického rámce“ (Skovajsa, 2010: 

17), které bylo důležité pro vznik a fungování NNO (Skovajsa, 2010). 

Tyto nové sociální procesy probíhající po revoluci utvářely nové strukturální 

uspořádání. Podle Sztompky (1999) se jedná o tzv. „budování institucí“ prostřednictvím 

vlády a jejích orgánů s ukotvením v zákonech a s možností vynucení státem. Skovajsa uvádí 

např. zákon z roku 1990 o sdružování občanů, jenž po listopadu 1989 usnadnil zakládání 

nových a svobodných organizací občanské společnosti (Skovajsa, 2010). Naproti těmto 

procesům stojí procesy „budování kultury“, které Sztompka nazývá „měkkými“ částmi 

společnosti (Sztompka, 1999). V kultuře nalezneme chápání, předpoklady, pravidla a 

hodnoty. Moderními autory jsou tyto procesy popsány jako hluboké normativní struktury 

(kódy, rámce, témata a diskurzy). Rozlišení těchto dvou sfér, instituciální a kulturní, můžeme 

chápat například také jako veřejná sféra versus občanská společnost. Tento vztah je ale třeba 
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chápat jako vzájemný, reciproční. Sféra kultury se dovolává u autorit (sféry instituciální) 

spravedlnosti, normality nebo tradice a od nich odvozuje svoji legitimitu. Instituce mají 

podle Sztompky významnou sílu formující širokou občanskou společnost. Poskytují rámec 

pro jednání a participaci jednotlivců a rozhodují o odměnách a trestech (Sztompka, 1999). 

Instituciální a kulturní sféra se mohou slučovat a vzájemně se posilovat. Na druhou 

stranu si mohou rozporovat, například jak uvádí Sztompka (1995), nové demokratické 

instituce se nemusí slučovat s příslušnou politickou kulturou. Jedná se o častý jev v 

postkomunistických zemích, který se vyznačuje nedůvěrou vůči úřadům, neochotou zapojit 

se do veřejného života či politický nezájem (Sztompka, 1999). Na stejný jev poukazuje také 

Müller. Nízkou důvěru, a především velkou nedůvěru, která se promítá do vztahů 

ekonomických,  politických  a  právních,  vnímá  jako  hlavní  důvod,  jenž   tehdy  bránil  

v dalším rozvoji české občanské společnosti (Müller, 2003). Podobné aspekty ve své 

výzkumné studii z roku 1994 popisuje také Šilhánová. Jako problematické v těchto letech 

uvádí nedostatečné legislativní zarámování pro NNO, ale především absenci veřejného 

povědomí o jejich činnostech. Uvádí, že NNO rychle reagovaly na aktuální témata a 

uspokojovaly potřeby obyvatel, ale ze strany státu stále nebyly dostatečně uznávány. 

Východiska Šilhánová nachází v postupné profesionalizaci neziskových organizací a šíření 

povědomí o jejich činnostech směrem k široké veřejnosti a státním institucím. Zdůrazňuje 

využití médií, jak elektronických, tak tištěných (výroční zprávy, brožury). Závěrem shrnuje, 

že je třeba šířit informace o potenciálu neziskového sektoru, jenž může být nejen účinným 

poskytovatelem služeb a vytvořit tak příznivé prostředí pro fungování jeho organizací 

(Šilhánová, 1994). 

Slučování a oddalování se mezi instituciální a kulturní sférou je častým jevem během 

velkých a rychlých sociální změn. Tento neustálý nesoulad sfér je typický během revolucí a 

období revolucí v roce 1989 není výjimkou (Sztompka, 1999). 

K listopadu 1989 existovalo celkem 2073 registrovaných sdružení (včetně 

organizačních jednotek sdružení, komor a zájmových sdružení). Nastal vysoký nárůst nově 

registrovaných sdružení, Skovajsa uvádí, že v roce 1990 se jednalo o několik tisíc nových 

občanských sdružení a nadací, které vznikaly z dobrovolných podnětů občanů3 (Skovajsa, 

 
 

3 Spontánní občanské iniciativy jsou v obecném smyslu „jakékoliv iniciativy občanů, kteří využívají svého 
práva obracet se na státní orgány se stížnostmi, žádostmi či návrhy“ (Šilhánová, 1994: 35). Vzhledem 
k časovému vymezení diplomové práce je zajímavé podívat se také na historický kontext pojmu občanská 
iniciativa. Tento pojem byl často zmiňován v souvislosti s aktivitami Charty 77. Charta 77 vznikla jako 
neformální uskupení lidí formou petiční iniciativy. Toto společenství vznikající zdola občanské společnosti 
tedy nevzniklo jako ostatní organizace, jež mají svou vlastní právní subjektivitu, stanovy, členy apod. V té 
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2010), v roce 1993 to bylo již 23 434 sdružení (podle databáze Albertina income, s.r.o. in 

Šilhánová, 1994). Důvodů pro vznik velkého množství sdružení bylo několik. Jednalo se o 

instituce, které byly režimem socialismu zakázány (nadace, sociální instituce typu Armády 

spásy, sdružení politických vězňů) nebo omezovány (organizace ekologického zaměření, 

volné aktivity občanů nesledující zájmy komunistické strany). Vznik velkého počtu 

organizací byl způsoben  také  rozpadem  již  existujících  velkých  organizací  působících 

v době komunistického režimu, které vznikaly na základě zákona o dobrovolných 

organizacích a shromážděních z roku 1951 (Skovajsa, 2010). Dalším důvodem bylo přijetí 

nové legislativy o povinné registraci organizací, které byly původně zastřešeny pod Národní 

frontou. V neposlední řadě šlo o zakládání nových sdružení, která měla „uspokojovat 

potřeby nebo řešit problémy které předchozí režim ignoroval nebo potlačoval“ (Skovajsa, 

2010: 17). Dále to byl také aktivní zájem občanů podílet se na veřejném rozhodování, „vnést 

do tohoto procesu své vlastní zájmy, pohledy, hodnoty, prosadit se proti byrokratickým 

strukturám centrálních orgánů, participovat na finančních zdrojích“ (Šilhánová, 1994: 42). 

Problémem však bylo velké rozptýlení sil a malá organizovanost subjektů, které neměly 

dostatečný potenciál vyvíjet tlak na státní instituce (Šilhánová, 1994). Jako další problém 

pro malý rozvoj občanské společnosti uvádí Šilhánová  (1994)  omezené  finanční zdroje. 

V roce 1994 poskytlo občanským sdružením největší dotace Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy (573 000 Kč) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (240 000 Kč) (Výdaje 

státního rozpočtu ČR in Šilhánová, 1994) 

Rozložení sdružení bylo nerovnoměrné, nejvíce se jich nacházelo v Praze, naopak 

nejméně registrovaných bylo na území bývalého Severočeského a Severomoravského kraje. 

Dominovala sdružení sportovní, myslivecká a školská, je ale třeba vzít v úvahu, že tato 

sdružení měla svoji organizační složku existující již před listopadem 1989. Kromě databáze 

Albertiny existovala databáze kanceláře Shromáždění politických stran, hnutí a sdružení 

ČSFR z června roku 1990. Občanská sdružení zde byla klasifikována do 18 skupin, jednou 

z nich byla také skupina sdružení „zaměřená na problematiku národů, národností, etnických 

skupin a oblastí“ (Šilhánová, 1994: 20)4. 

 
 

době se však patrně jednalo o jediný způsob vytvoření jakési „opoziční organizační struktury“ (Šilhánová, 
1994: 35). Spolu s Chartou 77 byly v osmdesátých letech dalšími občanskými iniciativy např. Výbor na 
obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), Demokratická iniciativa, Iniciativa nezávislé obrany a petiční 
seskupení „Několik vět“ a v neposlední řadě také Československý helsinský výbor, který se v roce 1990 
přeměnil na organizaci a byl jedním z aktérů na poli integrace, jak ukazuje následující výzkum této 
diplomové práce (Šilhánová, 1994: 35). 
4 V dokumentu není uvedeno, které organizace do této skupiny přesně patřily. Jedná se o rok 1990, z 
informací z analýzy rozhovorů této diplomové práce se mohlo jednat o církevní a humanitární organizace 
(organizace Naděje nebo Ekumenická rada církví). Od roku 1992 pak nebyla databáze aktualizována. 



8  

Šilhánová popisuje specifické podmínky na počátku 90. let, které ovlivňovaly vznik a 

rozvoj neziskového sektoru v ČR. Uvádí nutnost NNO přizpůsobovat se nově vznikajícímu 

tržnímu prostředí a potřeby hledat zdroje financí pro svou vlastní činnost. „Organizace se 

musely a stále ještě musejí adaptovat jak na vznikající tržní prostředí a neoliberální 

atmosféru, v níž vše, co není ziskové je ztrátové, tak na potřebu vlastního podnikání nebo 

efektivní schopností získávat prostředky na vlastní účel organizace“ (Šilhánová, 1994: 14). 

S tím souvisí i rozvoj nově vznikajícího soukromého sektoru, který přitahoval odborníky, 

kteří měli dostatečné profesionální znalosti a schopnosti. Tyto odborníky a jejich 

profesionální vedení činnosti naopak neziskový sektor postrádal. NNO tak nemohly 

soukromému, ale ani veřejnému sektoru konkurovat, potýkaly se s tzv. „filantropickým 

amatérismem“, kdy dobrovolníci pracující v NNO „nemohli vždy zastat organizačně i 

odborně náročnou práci ve styku s vnějším prostředím“ (Šilhánová, 1994: 15). Fungování 

NNO na počátku 90. let ovlivňoval také proces deetatizace veřejné správy, kdy v rámci 

tohoto procesu přenáší stát některé své pravomoci i na ostatní aktéry, tedy i na NNO. I přes 

tento proces započatý po změně politického režimu byl stát stále velkým poskytovatelem 

veřejných služeb; Šilhánová předpokládá, že plná delegace těchto pravomocí na ostatní 

subjekty (obce, NNO) bude ještě dlouhou, časově náročnou záležitostí. Dalším důležitým 

faktorem pro vznik a rozvoj NNO byla také přímá nebo nepřímá pomoc zahraničních 

sponzorů, zároveň si ale autorka pokládá otázku, jak dlouhou dobu mohou NNO na tuto 

finanční podporu spoléhat (Šilhánová, 1994). 

 

2.2. Stát a občanská společnost na poli integrace migrantů 

 
Silná a nezávislá občanská společnost může obohatit představu státu o tom, jak by 

měl být systém integrace vytvářen a realizován. Stát by podle některých autorů měl 

spolupracovat s NNO v rámci poskytování integračních služeb, NNO jsou často subjekty, 

které se podílejí na uskutečňování obecného blaha naplňováním veřejně prospěšných účelů 

(Kerwin, 2009, Skovajsa, 2010). Podle Kerwina (2009) by role NNO měla spočívat nejen  

v poskytování těchto služeb, ale také v rozvíjení dialogu o identitě národa a jeho hodnotách. 

Stát  může  mít   zásadní  roli   v uskutečňování   integrace   migrantů:   ta   spočívá 

v zajišťování rovných příležitostí a přístupu ke svým službám, a to nejen v rámci 

dostupnosti, vzdělání, zdravotní péče, přístupu na trh práce a k dalším základním potřebám. 

Podle Kerwina (2009) by měl stát také sladit migraci s integračními politikami a uvést jasnou 

představu hodnot  a identity národa  a podmínky přijetí do  této společnosti.  V případě,  že 
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vlády států nejsou schopny dostatečně představovat tyto hodnoty a identity nebo 

neuspokojují potřeby svých občanů, přítomnost a role NNO je nepostradatelná. NNO mohou 

představovat prostředníky mezi státem a občany a různými způsoby poskytovat migrantům 

příležitosti k účasti na demokratických hodnotách státu, k participaci a k vzájemné toleranci 

mezi jednotlivci (Kerwin, 2009). Migranty spojují některé základní životní potřeby a 

požadavky (vzdělání, znalost jazyka, zdravotní péče, vstup na trh práce atp.), nicméně 

jednotlivé skupiny migrantů se mohou výrazně lišit, a to pohlavím, věkem, statusem, zemí 

původu, náboženstvím či jazykovými schopnostmi. Jednou z úloh NNO by mohlo být 

vyvíjení projektů, které postihnou tyto různorodé skupiny migrantů a které stát pak může 

dále podporovat. NNO totiž disponují potřebnými zkušenostmi a znalostmi s poskytováním 

těchto služeb a zároveň jsou jedni z těch, kteří mají přístup k cílovým skupinám migrantů. 

Podle Kerwina (2009) by pro uskutečnění úspěšných integračních projektů pro migranty a 

ustanovení koordinované integrační politiky byla ideální spolupráce a činnost obou aktérů, 

jak státu, tak silné občanské společnosti. Ze strany státu je potřeba otevřít se migrantům a 

jejich pozitivní účasti ve společnosti, nabídnout jim své služby a projekty. NNO pak 

pomáhají migrantům získat pocit sounáležitosti, možnost ovlivňovat širší komunitu a 

přispívat k formování hodnot v přijímající společnosti (Kerwin, 2009). 

Vláda ČR ve svém dokumentu Zásady koncepce integrace cizinců na území České 

republiky (dále jen „Zásady“) z roku 1999 předpokládá, že integrace migrantů na území ČR 

je součástí aktivní politiky vlády. Tato politika je ovlivněna mezinárodními závazky ČR a 

doporučeními orgánů EU (Zásady, 1999). Zásady byly prvotním předpokladem a nástrojem 

pro pozdější vytvoření Koncepce integrace cizinců na území České republiky. Zásady mají 

za cíl vytvářet „podmínky cíleného a systematického rozvoje dobrých vztahů mezi 

komunitami a jsou nezbytným předpokladem pro zajištění odpovídající ochrany práv 

imigrantů na území České republiky“ (Zásady, 1999). 

Jednou ze  zásad  uvedených  v dokumentu  je  také  předpoklad  spolupráce  státu  

v oblasti politiky integrace migrantů, a to s příslušnými národními i mezinárodními 

institucemi, mezi které  řadí také  NNO  a  sdružení migrantů.  Roli  občanské  společnosti 

v oblasti integrace migrantů se výslovně věnuje Zásada č. 12, která předpokládá, že vláda 

„podporuje vznik, činnost a rozvoj nevládních organizací, sdružení imigrantů, církevních a 

charitativních organizací a vytváří podmínky pro jejich aktivní účast při integraci cizinců“ 

(Zásady, 1999). 
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Dílčí shrnutí 

 
Kapitola popisuje vývoj státní (instituciální) a občanské (kulturní) sféry podle 

Sztompky v období po revoluci v roce 1989 a jejich vzájemný vztah. Cílem kapitoly bylo 

aplikovat tento popis na vztah státu a NNO v českém prostředí v období po revoluci, jenž 

přineslo velké sociální změny, které ovlivňovaly také přístup státu k NNO zabývajících se 

integrací migrantů. 

Dále je popsána role státu a NNO na poli integrace migrantů. Stát by měl dle výše 

zmíněných autorů zajišťovat migrantům základní životní potřeby a zároveň se podílet na 

utváření obecného veřejného mínění ve vztahu k integraci migrantů a na vytváření hodnot a 

identit. V tom by mu měla být nápomocná sféra občanské společnosti s NNO jako držiteli 

těchto hodnot a prostředníky ve formulaci neuspokojených potřeb migrantů ze strany státu. 

Pro správné fungování integračních politik by byla ideální spolupráce obou aktérů, jak státu, 

tak NNO. Principy, na kterých by tato spolupráce mohla být založena popisuje dokument 

Zásady koncepce integrace cizinců na území České republiky. 

 

 
2.3. Integrace 

 
Zásady kromě popisu role státu a NNO v oblasti integrace definují, co Vláda ČR v roce 

1999 uváděla pod pojmem integrace migrantů. Integrace migrantů je v dokumentu popsána 

jako „proces postupného začleňování imigrantů do struktur a vazeb společnosti domácího 

obyvatelstva. Integrace imigrantů je komplexním jevem, který má své podmínky a politické, 

právní, ekonomické, sociální, kulturní, psychologické a náboženské aspekty“ (Zásady, 

1999). 

Integrace je důležitým sociologickým konceptem, ale také pojmem, který se setkává 

se značnou nejednoznačností a neshodami ve své definici. Například Uherek (in Scheu, 

2011) popisuje integraci jako „včleňování do systémů: právního, sociálního, zdravotní péče 

nebo politického systému“ (Uherek in Scheu, 2011). Uherek dále uvádí, že se nejedná o 

izolovaný jev probíhající nezávisle na dalších společenských procesech, ale že „Otázka 

integrace a integrovanosti do společenských dějů se týká stejně tak majoritního obyvatelstva 

jako cizinců. Pokud nemá společnost nástroje k integraci vlastních občanů, stěží může 

takové nástroje vytvářet pro cizince.“ (Uherek, 2003). Tato definice se shoduje s dalšími 

definicemi v českém prostředí (např. Ministerstvo vnitra ČR, 2015, Drbohlav, 2004), kdy je 

integrace procesem probíhající v obou směrech, respektive na několika úrovních. To 
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znamená, že do procesu integrace vstupují jak migranti, tak přijímající společnost, což 

vyžaduje aktivní zapojení obou stran. 

Pro doplnění teoretického pojetí integrace je kromě definic z českého prostředí třeba 

zmínit také zahraniční autory. Z mnoha možných způsobů definování integrace migrantů 

jsem, stejně jako Arango (2018), vybrala následující komplementární definice, které jsou 

zároveň blízké definicím českých autorů. První definice podle Penninxe (in Arango, 2018) 

popisuje integraci jako proces, kterým cizinci získávají podmínky k tomu, aby mohli být 

plnohodnotnými a přijatými členy společnosti. Příchozí migranti mají tedy veškerá práva a 

podmínky jako občané přijímající společnostmi, se kterými jsou v občanském soužití. Druhá 

definice dle EU uvádí integraci jako „dynamický, obousměrný proces, který představuje 

vzájemnou adaptaci a úspěšnou účast na ekonomickém, sociálním, kulturním a politickém 

životě společnosti, a to jak imigrantů, tak všech občanů členských států“ (Comission of the 

European Communities, 2005: 15). Poslední definicí je přístup k integraci podle Žagara, jenž 

definuje integraci jako „průběžný a postupný proces rovného, dobrovolného a plného 

začlenění všech osob, zejména přistěhovalců, příslušníků etnických skupin nebo jiných 

menšin do společnosti, ve které žijí.“ (Žagar, 2008: 79). 

Podle Aranga (2018) je integrace nejen procesem, ale také výsledkem. Jedná se často 

o velmi dlouhý proces, který obvykle trvá více než jednu generaci a jeho výsledky mohou 

být nedokonalé a částečné. Integrace se děje v rámci několika dimenzí, Arango navrhuje 

jejich uskupení do čtyř základních dimenzí s popisem jejich indikátorů5. Jedná se o integraci 

strukturální a materiální (garance práv, přístup k ubytování, veřejným službám a hlavním 

institucím, znalost jazyka a možnost zaměstnání), kulturní (vzájemná akceptace, respekt ke 

kulturním a náboženským rozdílům), sociální (sociální vztahy, sociální interakce a účast na 

sociálním životě) a integrace v rámci identity (pocit sounáležitosti) (Arango, 2018). 

Jedním z indikátorů integrace, které popisuje Arango, je legální status migranta v dané 

zemi, jež není omezen uplynutím časové lhůty pro legální pobyt. Dále také možnost práce a 

důstojné životní podmínky, přístup k veřejným službám, jako je vzdělání, zdravotnictví, 

sociální služby, veřejné pojištění. Uherek (in Scheu, 2011) nazývá tyto indikátory jako 

pomocné a jako příklad uvádí funkční gramotnost, jazykové kompetence nebo zaměstnanost. 

 

 

 
 

5 Jako indikátory integrace jsou nazvány v dokumentu Rady Evropy, Measurement and indicators of 
integration. 
https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/documentation/Series_Community_Relations/Measuremen 
t_indicators_integration_en.pdf 

https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/documentation/Series_Community_Relations/Measurement_indicators_integration_en.pdf
https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/documentation/Series_Community_Relations/Measurement_indicators_integration_en.pdf
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Tyto jednotlivé prvky integrace byly ale také zásadními problémy, s kterými se museli 

potýkat migranti na území ČR. Grušová a Němcová (1997) z tehdejší Poradny pro uprchlíky 

Českého helsinského výboru (dále jen ČHV) zmiňují hlavně zdravotní a sociální potíže, 

problémy se vzděláváním (především dětí migrantů), hledáním zaměstnání a ubytováním. 

Komplikovaný byl i přístup veřejných institucí a jejich „neznalost či neochota zabývat se 

cizinci“ (Němcová, Grušová, 1997: 37). Migranti se často setkávali s diskriminačním 

chováním,   ať   už   při    hledání    práce    či    při    vyhledávání    zdravotních    služeb. 

V nejkomplikovanější situaci se  nacházeli zamítnutí žadatelé  o  azyl,  kteří podali žalobu 

k Vrchnímu soudu a kteří byli nuceni setrvávat v uprchlických zařízeních, odkázáni na 

pomoc pracovníků neziskových organizací. Jejich situaci zhoršoval nejen nelegální pobyt 

(neplatné cestovní doklady a nemožnost jednat s úřady v zemi původu), ale také špatná 

finanční situace, nemožnost sehnat zaměstnání, nedůstojné životní podmínky v uprchlických 

zařízeních vedoucí ke zhoršenému duševnímu zdraví (Němcová, Grušová, 1997). 

2.3.1. Modely integrace 

 

Práce se zaměřuje na integrační projekty, jejichž fungování ovlivňuje také stát, 

prostřednictvím tvorby státních integračních politik. Proto v následujícím textu uvádím tři 

základní modely integračních politik státu, jak je definuje například Drbohlav (2003). Jedná 

se o model vylučovací (tzv. differential exlusion“), asimilační a pluralistický 

(multikulturální) (Drbohlav, 2003). 

Asimilační model je podle Drbohlava jednostranný proces adaptace do společnosti, 

kdy se migranti stávají součástí společnosti (např. získají občanství) ale přitom ztrácí to, co 

je spojuje s jejich kulturou (mateřský jazyk). Podobně asimilaci popisuje Berry (1992) a to 

jako jednu z cest akulturace, kterou ovlivňují dvě nezávislé dimenze. První dimenzí je 

spojení jednotlivce s jeho původní kulturou a v případě asimilace je její role minimální. 

Naopak dominuje dimenze druhá, tedy zájem o interakci se širším okolím (Berry, 1992). 

Asimilační (nebo také republikánský model) vychází z myšlenky, že rovnost vychází 

z přijetí pravidel a hodnot přijímající společnosti nebo také, že stát zajišťuje rovnost všech a 

je třeba zabránit jakýmkoliv úvahám o rozmanitosti. Tento model pochází z Francie v rámci 

idey, že všichni jsme stejní a nelze tedy odlišovat či diskriminovat občany kvůli jejich 

původu, rase nebo náboženství (Arango, 2018). 

Dalším modelem je model pluralistický neboli multikulturální, nazývaný také jako 

model integrační. V pluralitní společnosti jsou imigranti rozlišitelní od většinové populace 
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(svým jazykem, kulturou), ale zároveň jsou jim dána stejná práva (Drbohlav, 2003). Berry 

popisuje integraci podobně v procesu akulturace, tedy že jsou přítomny obě dimenze, jak 

začlenění do většinové společnosti, tak existence spojení jedince s jeho původní kulturou 

(Berry, 1992). 

Multikulturalismus nemusí být pouze státní politikou, ale i státní ideou. Mezi země, 

které takto přijaly multikulturalismus patří například Kanada nebo Austrálie. Kanada přijala 

zákon o multikulturalismu popisující základní východiska pro kanadský multikulturalismus, 

kterými jsou oficiální dvojjazyčnost, multikulturní dědictví či práva původních národů. 

Barša a Baršová konstatují (2005), že tato politika je pro Kanadu výhodná, národní diverzita 

pomáhá například při rozvoji mezinárodních či obchodních vztahů a vědění z několika 

jiných kultur považují za inovativní ať už se to týká sociální, politických nebo ekonomických 

témat. Barša a Baršová shrnují, že „multikulturalismus jako doktrína a politika zemí Nového 

světa vychází z toho, že společnost je skupinově různorodá a že úkolem státu je tuto 

rozmanitost udržovat a rozvíjet“ (Barša, Baršová, 2005: 45). Zároveň však uvádí, že přijetí 

politiky multikulturalismu je zároveň podmíněno existencí loajální etnicky různorodé 

společnosti, jejíž kulturu (veřejnou i politickou) a jazyk sdílí všichni občané (Barša, Baršová, 

2005). 

V Evropě se na rozdíl od Kanady a Austrálie rozvíjel multikulturalismus především 

jako odpověď na přistěhovalectví, jako nástroj integrace. Nicméně přijetí hodnot a kultury 

původního národa nebylo takto samozřejmé pro přicházející menšiny migrantů. Migrantům 

nebyly tyto hodnoty a kultura žádným způsobem předávány, panovala zde neinformovanost 

mezi menšinami a segregace od většinové společnosti, což vedlo k napětí mezi těmito dvěma 

skupinami. Oficiální politiku multikulturalismu v Evropě přijala například Velká Británie, 

Nizozemí a Švédsko (Barša, Baršová, 2005). 

V souvislosti s posledním modelem integrace, modelem občanské integrace, je třeba 

zmínit příklad Nizozemí. Nizozemsko se snažilo pomocí svých multikulturních politik 

respektovat etnické menšiny a jejich identity. To však nevedlo k předpokládané rovnosti 

mezi obyvateli, ale spíše k větší segregaci, která byla navíc umocněna nizozemskou tradicí 

„oddělených institucí pro různé náboženské komunity (např. školy, nemocnice, odbory či 

tisk)“ (Barša, Baršová, 2005). Změna tohoto stavu nastala díky přijetí Zákona o integraci 

nových přistěhovalců z roku 1998, který obsahoval pravidla pro integraci příchozích cizinců 

do nizozemské společnosti a povinné státní programy jejich integrace (výuka holandštiny, 

kurzy sociální orientace). Došlo k přechodu multikulturní politiky k politice občanské 

integrace, jež klade větší důraz na integraci jedince (Barša, Baršová, 2005). 
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Dílčí shrnutí 

 
Cílem kapitoly je představit jednotlivá pojetí integrace migrantů prostřednictvím jak 

českých, tak zahraničních definic. Porozumění termínu integrace je významné pro další 

výzkum práce, jelikož bylo třeba zhodnotit, jaké projekty mají integrační potenciál a zda je 

možné je zařadit do výzkumu. Prostřednictvím dimenzí integrace a jejich indikátorů je 

popsáno, co vše mohou projekty pro integraci migrantů zahrnovat. Výskyt těchto indikátorů 

integrace je pak dále vztažen na české prostředí v 90. letech, které se potýkalo s velkým 

nedostatkem některých výše uvedených integračních prvků. 

V kapitole jsou také uvedeny základní integrační modely, které uplatňují státy ve 

svých integračních politikách. Zároveň je popsán rozdíl vývoje integrace ve světě a Evropě, 

což je důležité pro další pochopení vývoje přístupu k integraci v ČR, který vznikl jako 

nezbytná reakce na příchod migrantů do českých zemí. Z výše popsaných modelů integrace 

je patrný velký význam modelu občanské integrace a implementace projektů zaměřených na 

výuku jazyka přijímající společnosti stejně jako na sociální pomoc migrantům v orientaci  

v novém prostředí. 

 

 
2.4. Migrace 

 
Jak již bylo zmíněno v přechozí kapitole, integrace migrantů na území ČR vznikla jako 

reakce na migraci6, na příchod migrantů do českých zemí. Po roce 1989 došlo k velkým 

změnám týkajících se i mezinárodní migrace v ČR (ČSFR). Mezi nejdůležitější události 

patřil rozpad Sovětského bloku a politická a ekonomická transformace. Další změnou byl 

rozpad Československa a vznik samostatné České republiky a její vstup do EU v roce 2004 

(Drbohlav 2010). ČR po období nulové migrace zažila velký nárůst mezinárodní migrace, 

ale také imigrace, kdy více než 50 % tvořili imigranti s českým občanstvím (Život 2009 in 

Drbohlav, 2010), jež Barša nazývá návratovou migrací (Baršová, Barša 2006). 

Barša vychází z policejních statistik a uvádí, že po rozdělení Československa činil 

počet cizích obyvatel 50 000, ke konci roku 2004 se zvýšil počet migrantů s trvalým 

 
 

6 Migrace jako „pohyb osoby nebo skupiny osob přes mezinárodní hranici, nebo uvnitř státu. Je to pohyb 
obyvatelstva, který zahrnuje jakýkoli druh pohybu lidí, bez ohledu na jeho délku, složení a příčiny; zahrnuje 
migraci uprchlíků, vysídlených osob, ekonomických migrantů a osob pohybujících se z jiných důvodů, včetně 
sloučení rodiny“ (IOM, Glossary on Migration, International Migration Law Series No. 25, 2011). 
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pobytem na 254 294 tvořících zhruba 2, 4 % obyvatel (Barša, Baršová, 2006). ČR se tak 

proměnila v imigrační zemi. 

Diplomová práce se zaměřuje na aktivity pro integraci migrantů. Mezinárodní 

organizace pro migraci (IOM) definuje migranta jako „osobu, která se pohybuje přes 

mezinárodní hranice nebo uvnitř státu mimo své obvyklé bydliště bez ohledu na (a) právní 

postavení dané osoby; (b) zda je pohyb dobrovolný nebo nedobrovolný; (c) jaké jsou příčiny 

pohybu; nebo (d) jaká je délka pobytu“ (IOM, 2019: 30). Doporučení Spojených národů o 

statistice mezinárodní migrace dále rozlišují mezi „krátkodobými migranty“ (ti, kteří opustili 

své původní bydliště alespoň na 3 měsíce, ale ne více než jeden rok) a „dlouhodobé 

migranty“ (nacházející se mimo svá bydliště více než jeden rok) (IOM, 2017). 

Migrace má vliv jak na zdrojovou, tak na hostující společnost. Jedná se o 

demografické vlivy (porodnost, mortalita, věkové rozložení obyvatelstva), ale také o přímé 

vlivy ekonomické, sociální, bezpečnostní apod. Jednotlivé státy EU uplatňují rozdílnou 

politiku vůči migrantům. Lze ji rozlišit na politiku imigrační (opatření, která regulují 

podmínky vstupu a množství migrantů) a politiku integrační (způsoby začleňování migrantů 

do přijímající společnosti) (Fňukal, Šrubař, Toušek 2007). 

Tak jak se v ČR navyšoval počet migrantů, bylo zapotřebí tvorby nové migrační a 

integrační politiky, která na tyto změny reagovala. Proces utváření těchto politik také značně 

urychlila příprava na členství v EU, kdy bylo nutné dostát jejím požadavkům a přizpůsobit 

se úrovni ostatních členských zemí (Baršová, Barša, 2006). EU silně ovlivnila tvorbu 

migrační politiky v ČR, jedná se o tzv. europeizaci migrační politiky (Drbohlav, 2010). 

Migrační politiku lze definovat jako „soubor zákonů, nařízení a praktik týkajících se 

pohybu mezinárodních migrantů přes státní hranice a jejich pobytu na území cílové země“. 

(Drbohlav, 2010: 69). Je to soubor několika různých politik zabývajících se regulací pohybu 

migrantů, jejich integrací do většinové společnosti nebo vízovou politikou (Drbohlav, 2010). 

2.4.1. Vývoj migrační a integrační politiky v ČR 

 

Migrační a integrační politiku lze rozdělit do určitých časových období, která byla 

zpracována jednotlivými autory (např. Baršová, Barša 2006, Drbohlav 2003 a 2010). 

Například Baršová (2005) rozděluje tyto politiky z hlediska působnosti do dvou fází. První 

je fáze zakladatelská (v letech 1999-2003), kdy hrálo významnou roli Ministerstvo vnitra 

(dále jen MV) druhá fáze (od roku 2004) spadá již pod Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(dále jen MPSV). Vznik integrační politiky v ČR přikládá Baršová třem událostem: nutnosti 
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reagovat na probíhající změny ve společnosti, snaze MV se těmito problémy v rámci 

integrace zabývat, a nakonec roli EU (Baršová a Barša, 2005). 

Z důvodu zaměření výzkumu diplomové práce na sledování trendů ve vývoji 

integračních projektů v období let 1989–2004, pokládám za účelné dále zmínit čtyři období 

vývoje migrační a integrační politiky podle Drbohlava (2010). 

 Období 1990–1992 
 

Na počátku 90. let byla migrační politika státu značně uvolněná, liberální a tolerantní 

(Drbohlav 2010, Baršová, Barša 2006). Stát se nesnažil migraci omezovat ani příliš 

usměrňovat, ale pouze zaznamenával případy migrantů, kteří porušili právní řád (případně 

proti nim zakročil). Vznikaly nové instituce pro řešení migračních otázek, které se v procesu 

tvorby migračních a integračních politik snažily najít inspiraci v Západních zemích. Do 

českých zemí přicházelo velké množství migrantů, integrační politiky se rychle utvářely, ale 

na úkor jejich systematičnosti. Migranti v té době mohli přijet bez víza jako turisté a až 

potom mohli zažádat o povolení k pobytu a pokoušet se najít zaměstnání. (Petráš in Scheu, 

2011). Získat povolení k pobytu a legálně se zde natrvalo usadit či získat občanství nebylo 

možné (kromě sňatku s českým občanem) (Drbohlav 2010, Baršová, Barša 2006, Petráš in 

Scheu, 2011), s tím tedy i jakékoliv snahy integrace migrantů do přijímající společnosti, 

vezmeme-li v úvahu, že legální pobyt a zisk občanství jsou jedním z několika indikátorů 

integrace zmíněných výše. 

V rámci popisu jednotlivých období je třeba zmínit události, které nastaly mezi těmito 

vymezenými obdobími. Integrační politika státu se musela vyrovnat s novou skutečností: 

vysokým příchodem uprchlíků pocházejících z válečné Jugoslávie. Válka v Jugoslávii byla 

vyústěním politických konfliktů mezi jednotlivými republikami. Jednalo se o sérii několika 

válečných konfliktů odehrávajících se ve Slovinsku (červen–červenec 1991), Chorvatsku 

(červen 1991–leden 1992 a květen–srpen 1995), Bosně a Hercegovině (březen 1992– 

prosinec 1995), Kosovu (jaro 1998–červen 1999) a Makedonii (květen–červen 2001) 

(Fňukal, Šrubař, Toušek, 2007). 

Válečné konflikty měly za následek mnoho obětí, jejichž důvodem byly také rozsáhlé 

etnické čistky a porušování lidských práv. Ohrožení na životě přinutilo mnoho obyvatel ze 

zemí bývalé Jugoslávie náhle opustit své domovy a migrovat do cizích zemí. Ozbrojené 

konflikty byly hlavním, ne však jediným důvodem pro migraci7 obyvatel z bývalých zemí 

 

7 Migrace je komplexní složitý a několika faktory podmíněný proces. Jedná se o interdisciplinární jev stojící 
ve středu zájmu několika vědních disciplín, především geografie, demografie, sociologie a ekonomie. 
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Jugoslávie. Dalšími byly důvody ekonomické související s vysokou nezaměstnaností v dané 

oblasti a s nestabilitou v pozdějším poválečném vývoji (Fňukal, Šrubař, Toušek, 2007). 

Uprchlíci z bývalé Jugoslávie byli prvními migranty, kteří po listopadu 1989 do ČSFR 

přicházeli a na které musel nově vzniklý systém reagovat. ČSFR přijala Ženevskou úmluvu 

o právním postavení uprchlíků8 a začala uprchlíkům poskytovat útočiště. Status dočasné 

ochrany poskytla ČR v letech 1991–1997 až 5 676 uprchlíkům ze zemí bývalé Jugoslávie 

(Hradečná, Jelínková, Ezzedine, 2016). V 90. letech byl politický diskurz vůči migraci 

pozitivní a migranti byli vnímáni jako přínos společnosti s absencí xenofobních nálad (např. 

jako řešení stárnutí populace a ekonomický přínos) (Fňukal, Šrubař, Toušek, 2007). Na 

kladné přijetí, pomoc NNNO a jednotlivých dobrovolníků si pamatují i samotní uprchlíci 

(Hradečná, Jelínková, Ezzedine, 2016). Podle výsledků z výzkumu Hradečné, Jelínkové a 

Ezzedine (2016)  byl odchod  posledním přijatelným řešením,  ale  také jediným  možným 

v boji o přežití. Uprchlíci chtěli pokračovat v normálním životě s dostatkem základních 

životních potřeb a s bezpečným zázemím pro rodinu. Dle informací z výzkumu je patrné, 

jak důležitý byl první kontakt s přijímající společností; výrazně lepší zkušenost s přijetím do 

nové společnosti měli uprchlíci, kteří zde již měli určité sociální vazby na rozdíl od těch, 

kteří se museli uchýlit do uprchlických zařízení. Ti byli více izolováni od místního 

obyvatelstva a museli se spoléhat na pomoc humanitárních pracovníků. Podle výpovědí 

respondentek pro ně byla důležitá hlavně materiální pomoc, později také zisk stabilního 

zaměstnání a bydlení, jako zásadní prvky integrace (Hradečná, Jelínková, Ezzedine, 2016). 

Po skončení války se v letech 1996-1997 velké množství uprchlíků v rámci 

dobrovolné repatriace vrátilo zpět do své země. Projekt dobrovolné repatriace byl 

financován UNHCR se zapojením pracovníků Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU). 

Návraty však často znemožňovalo pozměněné etnické rozložení obyvatel a domovy zničené 

 
 

Faktory, jež migraci ovlivňují mohou být ekonomické, politické, sociální, kulturní, ale také například přírodní 
(Drbohlav 2010). 
8 Definici uprchlíka a s tím spojeného právního postavení vymezuje Článek 1 Úmluvy o právním postavení 
uprchlíků z roku 1951 (tzv. Ženevská úmluva) a protokol z roku 1967 o právním postavení uprchlíků. Jedná 
se o mezinárodní definici uprchlíka, což je „osoba, která se v důsledku událostí, které nastaly před 1. lednem 
1951, nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, 
náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i 
zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, 
odmítá ochranu své vlasti; totéž platí pro osobu bez státní příslušnosti nacházející se mimo zemi svého 
dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí, a která vzhledem ke shora uvedeným obavám se 
tam nechce nebo nemůže vrátit.“ (Úmluva, 1951). 

Uprchlíci jsou osoby, které prchají před válkou, násilím, konflikty nebo pronásledováním ve snaze 
zachránit si svůj život a svobodu. Jsou pod ochranou mezinárodního práva, smluvní státy musí práva 
uprchlíků dodržovat a uprchlíci nesmí být znovu posláni nebo navráceni tam, kde jsou vystaveni 
bezprostřednímu ohrožení života (UNHCR, 2019). 
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válkou. Část uprchlíků tedy zůstala v ČR, většina z nich získala české občanství, zaměstnání 

a plně se se svojí rodinou integrovala (Hradečná, Jelínková, Ezzedine, 2016). 

Reakcí českých státních orgánů na migraci z Jugoslávie bylo vytvoření programu na 

podporu uprchlíků (hlavně materiální pomoc, dále pomoc při hledání bydlení a omezená 

výuka češtiny). Podobný program byl nabízen i při integraci českých občanů a jejich 

příbuzných z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu. Programy zaznamenaly svůj vývoj, 

nicméně byly velmi finančně a administrativně náročné, a proto nebyly dále zařazeny do 

systému integrační politiky státu (Drbohlav 2010, Baršová, Barša 2006). 

 

 
 Období 1993–1998 

 

Období mezi lety 1993–1998 se vyznačuje zhoršenými ekonomickými podmínkami, 

které se podepsaly na životní úrovni českých občanů – zvyšovala se nezaměstnanost a 

veřejnost si začala uvědomovat dopady nelegální imigrace. To vedlo k přísnějším 

legislativním opatřením, které navíc musely odpovídat politice EU, což podle autorů bránilo 

vytvoření vlastní národní politiky migrace, a tak měla ČR v tomto období spíše pasivní roli 

(Drbohlav 2010, Baršová, Barša 2006). Až na konci devadesátých let se začaly státní úřady 

zabývat speciálními integračními programy pro migranty. Součástí tohoto období bylo 

vytvoření programu (Státní integrační program), který měl pomoci zejména uprchlíkům 

prostřednictvím poskytování ubytování, později také skrze sociální a pracovní poradenství a 

kurzy českého jazyka (Drbohlav 2010, Petráš in Scheu 2011). 

 

 
 Období 1999-2002 

 

V roce 1999 vznikl dokument Zásady koncepce integrace na území České republiky a 

později Koncepce integrace cizinců na území ČR (přijata Vládou ČR v roce 2000). Koncepce 

integrace řešila vzájemné vztahy mezi imigranty a českými občany a zabývala se právy 

migrantů. Jednalo se především o rozdělení kompetencí pro přípravu projektů integrace a 

objevuje se zde i snaha o šíření informací mezi migranty a české obyvatelstvo (Drbohlav 

2010). V Koncepci je také jasný vliv dokumentů EU, především sladění práv legálně a 

dlouhodobě usazených migrantů s právy občanů ČR. Na rozdíl od Zásad zaměřujících se na 

multikulturní integraci je v Koncepci kladen důraz na občanskou integraci jednotlivce (Barša 

a Baršová, 2006). 
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Toto období označují Barša a Baršová (2006) také jako druhou fázi integrační politiky, 

rozvíjející se na několika  úrovních:  „…formulace  celkové  integrační strategie,  opatření 

v jednotlivých resortech, aktivní podpora výzkumu a sběru informací, zavádění dotačních 

programů pro posílení spolupráce s nevládním sektorem a sdruženími přistěhovalců, a 

nakonec i snaha pro přesun odpovědnosti za realizaci integračních politik na nižší úroveň 

veřejné správy“ (Baršová, Barša 2006: 233). Rostla spolupráce s neziskovým sektorem, 

médii a také s vědci, kteří se snažili o systematický sběr informací, jejich analýzu a 

předkládání veřejnosti. Objevilo se i více zdrojů poskytující informace pro migranty 

(webové stránky, příručky, brožury) (Barša a Baršová, 2006). 

MV bylo v tomto období prvním aktérem, které zahájilo výzkumné aktivity na téma 

integrace migrantů. V roce 1998 pořádalo Národní kulatý stůl na téma vztahů mezi 

komunitami a integrace cizinců. Zúčastnili se představitelé Rady Evropy, Evropské kulturní 

nadace, UNHCR, státní správy, NNO a akademiků. Další setkání proběhla i v jiných městech 

ČR (Mladá Boleslav, Karviná, Česká Lípa, Brno) a byl uskutečněn také mezinárodní 

Seminář o strategiích implementování imigrační politiky (Uherek, 2004, Barša a Baršová, 

2006). 

V tomto období je třeba zmínit zahájení činnosti (září 2000) Konsorcia nevládních 

organizací pracujících s migranty v České republice (dále jen Konsorcium). Na počátku se 

jednalo o tříletý projekt, který byl vypracován ČHV a financován z grantu Evropské 

iniciativy pro demokracii a lidská práva Evropské Komise. Po uplynutí doby projektu bylo 

Konsorcium dále registrováno jako samostatná právnická osoba (březen 2003) a takto 

fungovalo až do konce roku 2009. V roce 2010 byly schváleny nové stanovy, Konsorcium 

se dále rozšiřovalo o nové členy a ve svých činnostech je dodnes aktivní. Cílem Konsorcia 

je přispívat k tvorbě migrační politiky a předkládat veřejnosti informace o situaci migrantů 

v ČR i EU. Zabývá se také vzděláváním pracovníků členských organizací Konsorcia a je 

platformou pro výměnu informací mezi NNO a veřejnou správou (Konsorcium, 2010). 

 

 
 Období od roku 2004 

 

Významným mezníkem byl vstup ČR do EU v květnu 2004. Stát se snažil aktivněji 

sestavit migrační politiky, jedním z prvních pokusů bylo přijetí Zásad politiky v oblasti 

migrace cizinců v roce 2004. Zásady potvrzují význam státu jako řídícího orgánu a zároveň 

zmiňují spolupráci s kraji, obcemi, zájmovými samosprávami a občanskou společností. Byly 

zde také definovány tři základní cíle: bránit nelegální migraci, podporovat legální migraci 
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se společenským přínosem a řešit důsledky humanitárních krizí. Autoři se však shodují na 

tom, že formulování těchto Zásad bylo příliš obecné a nemělo praktický význam pro tvorbu 

národních migračních politik, i když představovaly určitý nový přístup k migraci (Drbohlav 

2010, Barša a Baršová, 2006, Baršová a Barša, 2005). 

Z toho důvodu byla v roce 2005 aktualizována Koncepce integrace. Zásadní je zde 

důraz na jednotlivce, jenž je členem společnosti a jeho integrace probíhá individuálně, což 

je velikým rozdílem oproti chápání migrantů jako skupiny v rámci multikulturního modelu. 

Tento přístup se nazývá občanská integrace. Významná je také definice integrace imigrantů, 

a to jako obousměrný proces, kdy se nejedná pouze o zařazení jednotlivce do společnosti 

hostitelské země, ale také o nastavení podmínek pro začlenění ze strany většinové 

společnosti (Drbohlav 2010). 

 

 
Dílčí shrnutí 

 
Kapitola představuje okolnosti, které ovlivnily transformaci ČR ze země s nulovou 

imigrací v zemi přijímající migranty a pracuje s pojmy migrace a integrace a jejich prolínání 

do společnosti a politiky státu. Se zvyšující se migrací je třeba přizpůsobit také integraci, 

kapitola tedy dále popisuje vývoj migračních a integračních politik v ČR. Ty lze rozdělit do 

dvou fází podle Baršové a do třech období podle Drbohlava. Tato tři období jsou podrobněji 

popsána, jelikož odpovídají časovému vymezení výzkumu diplomové práce, tedy od počátku 

90. let do začátku roku 2004 a v závěru práce jsou tato období využita k vyhodnocení 

zjištěných výsledků. Mezi prvním a druhým obdobím dle Drbohlava bylo nezbytné zmínit 

okolnosti války v tehdejší Jugoslávii jež vyústila v hromadnou migraci uprchlíků. 

Jugoslávská migrace ovlivňovala další vývoj migračních a integračních politik státu, ale také 

vývoj občanské společnosti a vznik nových NNO pracujících s těmito uprchlíky. Jednotlivá 

období zmiňují klíčové události ovlivňující integraci migrantů, vznik významných státních 

dokumentů vztahující se k migračním a integračním politikám, ale i spolupráci NNO v této 

oblasti nejen se státem, ale i mezi sebou. Období od roku 2004 je také krátce zmíněno, jelikož 

do výzkumu byly zařazeny i projekty víceleté, svým trváním přesahujícím právě až do roku 

2004 (v některých případech i déle, do dalších let). 
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3. Empirická část 

 
Výzkum vývoje podpory integrace migrantů v rámci NNO v letech 1989 až 2004 

 
Výzkumy a práce zaměřující se na situaci migrantů na území ČR vznikaly už před 

rokem 1989, bylo jich však velmi malé množství a tématu integrace se věnovaly jen z malé 

části (Uherek, 2004). Vývoji integrace migrantů se věnovala řada studií, často se ale jednalo 

o práce zaměřené na projekty v oblasti vědy a výzkumu (např. Uherek a Černík, 2004). 

Přehled o uskutečněných projektech integrace migrantů podává každý rok MV ve Zprávě o 

situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky, dále také NNO 

zabývající se migranty ve svých výročních zprávách, nicméně jiné významnější zdroje 

sebraných a zároveň analyzovaných dat v této oblasti chybí (SIMI, 2018). Z těchto důvodů 

byly zformulovány následující cíle a výzkumné otázky diplomové práce zaměřující se na 

sledování vývoje realizace integračních projektů pro migranty. 

 

 
Cíl práce 

 
Tématem diplomové práce je „Vývoj podpory integrace migrantů v rámci nestátních 

neziskových organizací v letech 1989 až 2004“. Cílem práce je analyzovat a následně 

přiblížit proměnu přístupu nestátních neziskových organizací k integraci migrantů, a to skrze 

jejich aktivity a realizované projekty9 ve vztahu k migrantům před vstupem ČR (respektive 

ČSFR) do EU. Práce se zaměřuje na vývoj v minulosti s cílem zmapovat nejen tento vývoj, 

ale rovněž se ptát, zda se ve sledovaném období, tedy v letech 1989–2004, ustanovily nějaké 

rozpoznatelnější trendy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Projekt jako „časově ohraničené dílo, které je financováno jednorázově“ a které se principiálně liší od 
dlouhodobé systémové finanční podpory (SIMI, expertní setkání, 2018). 
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Výzkumné otázky 

 
Hlavní výzkumná otázka: 

 

Jaký byl vývoj realizace projektů pro integraci migrantů ze strany nestátních 

neziskových organizací v letech 1989–2004? 

 

 
Specifické výzkumné otázky: 

 

Jaký byl vývoj v souvislosti s cílovou skupinou realizovaných projektů? 

 
Jak se v průběhu let měnili donoři poskytující finanční podporu pro integrační 

projekty? 

Jak se v průběhu let proměňovala jednotlivá témata integračních projektů NNO? 

 

 
 

3.1. Metodologie 

 
3.1.1. Výzkumná strategie 

 

V diplomové práci je využito kvalitativní i kvantitativní metodologie, jedná se tedy 

o smíšený design výzkumu. Smíšeny výzkum s kombinací obou metod poskytuje širší 

pochopení zkoumaného problému (Creswell, 2009). V práci je využito konceptu triangulace, 

kombinace výzkumných metod (triangulace kvantitativní a kvalitativní metody) a také 

kombinace zdrojů dat (triangulace rozhovorů s analýzou dokumentů). (Švaříček, Šeďová, 

2007). Triangulace napomáhá vysvětlit zkoumaný problém z více než jedné perspektivy a je 

„strategií k ospravedlnění a podpoření poznatků získáním dalších informací“ (Flick in 

Švaříček, Šeďová, 2007: 202), důležité je však stále se držet výzkumné otázky. 

 

 
3.1.2. Technika sběru dat 

 

Ke zodpovězení výzkumných otázek byla jako technika sběru dat použita (a) analýza 

dokumentů a (b) polostrukturované rozhovory. Vzhledem k výzkumné otázce bylo využito 

výše zmíněné metody triangulace, tedy kombinace sběru kvantitativních i kvalitativních dat., 

jedná se však o dominantně kvantitativní deskriptivní výzkum. 
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Analýza dokumentů 
 

První technikou sběru dat byla analýza dokumentů, tedy „jakýchkoliv dokumentů, 

které nebyly vytvořeny za účelem našeho výzkumu.“ (Disman, 2011: 22). Jednalo se 

především o zisk výročních zpráv NNO, informačních brožur, diplomových prací a dalších 

dokumentů dostupných z archivů. Dokumenty jsou obecně velkým zdrojem dat pro výzkum, 

avšak vzhledem k výzkumné otázce nemusí být vždy detailní. Proto je cílem výzkumu 

kombinovat dokumenty z různých zdrojů s polostrukturovanými rozhovory s respondenty. 

K sebrání dat z dokumentů bylo využito nejprve internetových zdrojů, především 

webových stránek NNO. Nejčastěji se jednalo o výroční zprávy, informační brožury a další 

dokumenty. Tato získaná data byla ale pro účely výzkumu nedostatečná, v mnoha případech 

byly přístupné dokumenty pouze z posledních let fungování organizace, případně až od roku 

2000. Z tohoto důvodu byli kontaktováni pracovníci vybraných organizací s prosbou o 

zprostředkování dokumentů z dřívějších let, případně s žádostí o poskytnutí rozhovoru. 

Dokumenty z prvních let fungování NNO byly součástí archivu organizace, často jedinými 

dochovanými výtisky. 

Žádosti o návštěvu archivů a poskytnutí dokumentů vyhověla NROS, Charita a Slovo 

21. Nejbohatším zdrojem dat byly bezesporu archivované výroční zprávy NROS, která od 

svého založení (rok 1992) poskytla finanční podporu velkému množství NNO (hlavně 

rozdělováním prostředků z programu Phare). Výroční zprávy NROS od počátku 90. let až 

do roku 2004 byly nejen vyčerpávajícím, ale také doplňujícím zdrojem informací vzhledem 

k tomu, že zde byly uvedeny kromě názvu projektu i příjemci a přesné finanční částky. 

Podobně tomu bylo také u nadace OSF, jejíž obsáhlé výroční zprávy jsou dostupné online. 

Analýza  těchto  dokumentů  pomohla  také   jako   zpětná  kontrola  dříve   sebraných  dat 

z dokumentů (výročních zpráv) NNO. Tato kontrola probíhala od příjemce dotace, 

poskytovatele projektu (NNO) k donorovi (NROS, nadace OSF) a dále zpět  od donora      

k příjemci. 

 

 
Limity 

 
Limity výzkumu je možné předvídat už před zahájením výzkumu, mohou se však 

objevit i v samotném průběhu výzkumu. Následující výčet limit má eliminovat zkreslení 

výsledků výzkumu diplomové práce. 
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Je třeba zmínit limity, které ovlivnily sběr dat z dokumentů. Především je třeba vzít 

v úvahu, že se jednalo o sběr dat o projektech, které byly nějakým způsobem dostatečně 

evidovány (název, poskytovatel, donor, finanční částka). Vyloučeny tedy byly malé lokální 

projekty, o kterých nebyla možnost získat dostatek dat pro zadání do vznikající databáze 

projektů. Limitující může být však i skutečnost, že ne všechny projekty (ať už velké nebo 

menšího rozsahu) byly příslušnými organizacemi zařazeny do archivů či nějak jinak 

zaevidovány. 

Dalším omezením byla nedostupnost některých dokumentů NNO z počátečních let 

jejich fungování. Důvodem byla nedostupnost internetové sítě v ČR (ČR se připojila k 

internetové síti poprvé v roce 1992) a s tím související malé množství informací 

zveřejněných online. Navíc NNO neměly dříve povinnost zveřejňovat své výroční zprávy, 

jak je tomu nyní. Tento nedostatek byl kompenzován návštěvou archivů a 

polostrukturovanými expertními rozhovory s respondenty, nicméně ne vždy bylo vyhověno 

žádosti o poskytnutí dokumentů či doplňujícího rozhovoru. 

Limitující bylo i samotné vymezení let pro výzkum této práce, kanceláře vybraných 

NNO často nezůstaly sídlem na stejné adrese a řada dokumentů byla zapomenuta, ztracena 

nebo skartována. 

 

 
Polostrukturované rozhovory 

 

Vzhledem k tomu, že pilotní výzkum ukázal nemožnost/nedostupnost získání 

dostatečně vyčerpávajícího množství relevantních dat ze strany řady NNO a z důvodu výše 

popsaných limitů analýzy dokumentů, bylo ke sběru dat přistoupeno i formou 

polostukturovanách expertních rozhovorů, jejichž analýza tvoří kvalitativní část výzkumu. 

Kvalitativní výzkum nám dokáže pomoci objevit „(kulturně) specifická a (kontextově) 

bohatá data“ (Švaříček, Šeďová, 2007: 207), kterých bylo potřeba pro získání informací o 

projektech a vývojových trendech od vzniku organizací až po jejich fungování do roku 2004. 

Výzkum využívá rozhovorů, jež jsou nejčastější technikou sběru dat v rámci kvalitativního 

rozhovoru. V návaznosti na kvantitativní strategii se jednalo o polostrukturovaný typ 

rozhovoru, kdy výzkumník vychází již z předem připraveného seznamu otázek a témat 

(Švaříček, Šeďová, 2007). Rozhovor je ve vztahu k tématu výzkumu diplomové práce 

užitečný pro získání detailních informací od členů určitého prostředí a určité sociální 

skupiny (Disman, 2011). 
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Pro účely výzkumu bylo třeba vést expertní rozhovory s respondenty, kteří byli 

vybírání na základě toho, že se nějakým způsobem podíleli na poskytování integračních 

programů ve vymezených letech výzkumu diplomové práce; jednalo se o pracovníky NNO, 

pracovníky státní správy apod. Pro oslovení těchto respondentů jsem před zahájením 

výzkumu nejdříve postupně vyhledávala NNO, které splňovaly tyto podmínky: a) zabývají 

(zabývaly) se prací s migranty a jejich integrací, b) byly aktivní ve vymezených letech, na 

která se výzkum diplomové práce zaměřuje. Na základě těchto podmínek jsem si vytvořila 

seznam těchto NNO spolu s dostupnými kontakty na příslušné osoby, které v té době v NNO 

aktivně působily a byly tedy potencionálními respondenty pro výzkum diplomové práce. 

Zde se také pro realizaci výzkumu ukázala jako zásadní spolupráce se Sdružením pro 

integraci a migraci (SIMI). Určití členové SIMI totiž disponují potřebnými znalostmi ze 

zkoumaného období, a také nezbytnými kontakty na klíčové osoby, které v té době působili 

na poli integrace migrantů. S jejich pomocí jsem tak mohla vytvořit seznam NNO, který 

jsem mohla dále rozšířit a doplnit o chybějící kontakty. V neposlední řadě bylo výhodou při 

oslovování potencionálních respondentů odvolat se na tyto členy SIMI, což zvyšovalo šance 

pro případný souhlas oslovených respondentů s poskytnutím příslušných dokumentů a 

rozhovoru. 

V rámci rozhovorů (a také již před jejich zahájením) byla pro získání dalších 

informátorů využita technika sněhové koule (snowball technique), kdy dotazovaní 

respondenti byli požádáni o navedení případně o kontakt na další členy cílové skupiny 

výzkumu (Disman, 2011). 

Prostřednictvím dostupných informací z internetových zdrojů, výročních zpráv NNO 

a pomocí techniky sněhové koule (a z nich následně vytvořeného seznamu NNO a kontaktů) 

bylo postupně vybráno a kontaktováno 18 potencionálních respondentů, kteří byli požádáni 

o poskytnutí požadovaných psaných dokumentů případně o rozhovor. Celkem bylo 

uskutečněno 6 expertních rozhovorů, dva z těchto 6 respondentů ještě navíc poskytli 

dokumenty užitečné pro výzkum práce. 

V rámci polostrukturovaných rozhovorů byli respondenti dotazování na předem dané 

okruhy otázek zacílených na 3 oblasti: 1. Vznik dané NNO, 2. Činnost NNO a její projekty 

a 3. Financování NNO (viz. Příloha Seznam otázek pro polostrukturované expertní 

rozhovory) ale před každým rozhovorem byly ještě okruhy otázek případně rozšířeny o 

otázky doplňující, které se vztahovaly ke konkrétním činnostem a projektům zkoumané 

NNO. 



26  

Limity 

 
V rámci této fáze výzkumu, kontaktování vybraných respondentů, je třeba popsat 

určité limity ze strany oslovených respondentů: a) někteří oslovení respondenti zmínili 

kontakt na další osoby, ale neposkytli dokumenty ani rozhovor b) odmítli rozhovor z důvodu 

limitů paměti nebo  z časových důvodů c)  nereagovali na opakované kontaktování (jedna  

z vybraných NNO v době realizace výzkumu dokonce ukončila své aktivity a byla zrušena) 

d) jeden oslovený respondent odmítl rozhovor z důvodu nesloučení se s ideologickým cílem 

výzkumu diplomové práce. 

I přes tyto limity byla realizace polostrukturovaných rozhovorů pro cíl výzkumu práce 

přínosná. Některá data dostupná z psaných dokumentů byla velmi stručná a neposkytovala 

bližší informace o zaměření realizovaného projektu (např. byl uveden pouze název, příjemce 

a výše finanční částky, z názvu ale nebylo možné se dozvědět, čím se projekt zabýval či na 

jakou cílovou skupinu se zaměřoval). Nicméně tyto informace byly důležité pro pozdější 

zařazení projektů do kategorií. Zisk těchto informací byl možný právě z uskutečněných 

rozhovorů s klíčovými respondenty. Různé výpovědi respondentů se ve většině případů 

shodovaly s daty sebranými z dokumentů, a navíc poskytly upřesňující informace ke 

zrealizovaným projektům, které  nebylo  možné  z dokumentů  získat.  Získané  informace 

z rozhovorů navíc posloužily také jako zpětná kontrola dat získaných z dokumentů a naopak, 

data z dokumentů potvrzovala pravdivost výpovědí respondentů. Rozhovory byly zdrojem 

dat, která bylo třeba získat o situaci na počátku 90. let, tedy v době zakládání NNO 

pracujících s migranty. První aktivity NNO byly často realizovány na bázi dobrovolné práce 

aktivistů a dobrovolníků a záznamy o nich jsou omezené či už neexistují. 

Je nutné vzít v úvahu, že výpovědi respondentů jsou limitované pamětí a jejich 

osobními zkušenostmi a prožíváním. Nicméně hlavním zdrojem dat je databáze projektů 

vzniklá sběrem dat z dokumentů. Data získaná v rámci rozhovorů sloužila k získání 

faktických informací, které na databázi projektů navazují, upřesňují ji a doplňují. Bez 

uskutečnění rozhovorů by nebylo možné data získaná pouze z dokumentů pochopit a jasně 

prezentovat, zároveň by chyběly data z období začátku 90. let, která nebyla z dostupných 

dokumentů možná získat. 
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Databáze projektů 

 
Pro účely sběru projektů a pro jejich následné vyhodnocení byla postupně vytvářena a 

aktualizována jejich databáze (viz. Příloha Databáze projektů). Databáze ve formě tabulky 

Excel obsahuje množství informací o projektech: název, poskytovatel, zdroj financí (donor), 

výše financí, téma, doba trvání a stručný popis. V rámci následující analýzy databáze byly 

dále přidány tematické oblasti podle MIS10. 

Do databáze byly zadávány projekty, které odpovídaly předem daným kritériím: 

 

 časové vymezení projektu (17. listopad 1989 až 1.1.2004) 

 dostatečné množství informací o projektu (pokud chyběla významná většina 

informací, projekt nebyl do databáze zařazen) 

 zaměření na cílovou skupinu migrantů (národností menšiny byly z výzkumu 

vyloučeny) 

 projekty, které svým tématem odpovídaly integraci migrantů či k ní 

přispívaly 

Jednotlivé projekty byly vyhledávány z několika zdrojů zahrnující velké množství 

ostatních projektů zabývající se různými tématy. Z objemného souboru informací tedy bylo 

třeba pozorného, soustavného a důkladného zkoumání a ověřování dostupných informací a 

výběr jen těch projektů, které svou charakteristikou přispívaly k realizaci výzkumu práce. 

Vymezení výše zmíněných kritérií bylo tedy před zahájením výzkumu nezbytné. 

3.1.3. Etika výzkumu 

 

Vzhledem k tomu,  že v práci jsou použita data získaná prostřednictvím rozhovorů  

s respondenty a také prostřednictvím dokumentů, které respondenti poskytli, bylo třeba 

zvolit několik postupů dodržující etické aspekty výzkumu. Jak uvádí Švaříček a Šeďová 

(2007), v každém výzkumu je třeba řešit určité etické aspekty. 

Vybraní klíčoví respondenti byli již při kontaktování elektronickou poštou seznámeni 

s tím, že se jedná o výzkum studentské diplomové práce a byly jim představeny cíle 

výzkumu.  Zároveň bylo  třeba zmínit i spolupráci s NNO (SIMI), kdy byl v rámci e-mailu 

 

 

 

 

 

 
 

10 Města a inkluzivní strategie (MIS), https://www.migrace.com/cs/regularizace/mesta-a-inkluzivni-strategie 

https://www.migrace.com/cs/regularizace/mesta-a-inkluzivni-strategie
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přiložen i internetový odkaz na bližší popis projektu MIS. To se ukázalo jako velmi zásadní, 

v kladném11 i částečně negativním12 kontextu. 

Respondenti, kteří souhlasili s poskytnutím rozhovoru byli před zahájením 

rozhovoru ještě blíže seznámeni s cílem výzkumu diplomové práce, pro jaké účely budou 

výsledky využity a byl zde prostor pro jejich případné otázky. Někteří respondenti výslovně 

požádali o poskytnutí intepretace výsledků před odevzdáním a zveřejněním diplomové 

práce. Důvodem byla zejména správná interpretace dat, případné upravení nesrovnalostí. 

Nicméně, jednotlivé části analýzy rozhovorů týkající se konkrétních respondentů byly 

individuálně rozeslány ke schválení nakonec všem respondentům,  kteří poskytli rozhovor 

s dostatečným předstihem pro jejich vyjádření. 

3.2. Analýza dat 

 
V následující  kapitole  je  analýza  dat  rozdělena  na   (a)  analýzu  dat  získaných  

z databáze projektů a na navazující (b) analýzu dat z rozhovorů a dokumentů. Podle 

doporučení Švaříčka a Šeďové (2007) jsem si na začátku analýzy dat položila otázku, jaký 

typ dat byl sebrán a jakým způsobem k nim budu přistupovat. Existují dva přístupy, jak tyto 

data analyzovat. První z nich je přístup realistický „kdy se výpovědi respondentů či záznamy 

jejich aktivit považují za popis určité vnější skutečnosti nebo vnitřní zkušenosti (Švaříček a 

Šeďová 2007: 208). Druhý přístup je narativní, kdy jsou data analyzována s ohledem na 

respondentovo vnímání reality a jeho vlastní identity a mohou tak přinášet pouze omezené 

informace o realitě „pravé“ (Švaříček a Šeďová 2007: 208). 

Vzhledem k tomu, že se v diplomové práci nezabývám vnímáním reality z hlediska 

respondenta, ale snažím se o co nejvěrnější popis reality (např. aktivit NNO, přesný popis 

integračních projektů), zvolila jsem přístup realistický. Realistický přístup v sobě může 

zahrnovat otázku věrohodnosti výpovědí respondentů, jak poukazují Švaříček a Šeďová 

(2007: 208). Proto jsou tato data v diplomové práci ošetřena mechanismy triangulace 

(triangulace výzkumných metod, triangulace analýzy dat), jak také doporučují výše zmínění 

autoři. 

 

 

 

 
 

11 Spolupráce se SIMI byla důležitá pro samé uskutečnění výzkumu, jelikož členové organizace disponují 
nezbytnými kontakty na cílové osoby. Zároveň mi bylo dovoleno se jejich jménem na tyto osoby obrátit, což 
významně pomohlo k získání souhlasu s poskytnutím požadovaných rozhovorů či dokumentů. 
12 Naopak jeden z oslovených respondentů výslovně nesouhlasil s poskytnutím rozhovoru, jelikož se 
neztotožňoval s tématem výzkumu a, dle jeho slov, s tzv. „proimigrační“ politikou. 
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3.2.1. Strategie analýzy databáze projektů 

 

Databáze vznikala postupným sběrem dat, stejně tak její analýza byla souborem 

několika kroků. Nejprve bylo potřeba data zadaná v databázi náležitě upravit (sladit názvy, 

číselná data), aby bylo možné využít jednotlivé funkce programu Excel. Následující text 

práce přibližuje postup analýzy jednotlivých kategorií databáze. 

Vývoj počtu integračních projektů v čase (viz. Graf 1): 

 
Pro získání analýzy počtu integračních projektů v jednotlivých letech byla nejdříve 

vytvořena pracovní tabulka pro použití specifické funkce programu Excel. Sledované období 

let bylo rozděleno na jednotlivé roky. V případě, že byl projekt víceletý a bylo možné získat 

dobu trvání „od – do“, krajní roky byly také započítávány. Z důvodu dokončování těchto 

víceletých projektů má tedy analýza databáze a její následné zobrazení v grafech přesah až 

do roku 2004, i když primárně byly sbírány projekty jen do počátku roku 2004. Pokud byl 

dostupný pouze rok začátku projektu, byl projekt počítán jako jednoletý. Pokud nebyly 

dostupné žádné informace o době trvání, projekt se nikam nezapočítával. 

Vývoj finanční podpory integračních projektů v letech (viz. Graf 2): 

 
Pokud byl projekt víceletý, ke každému roku trvání projektu byla přičtena roční částka 

z celkového obnosu peněz. Pokud v databázi u projektu chyběla výše finanční částky, nebylo 

přičteno nic. 

Kategorie donorů a objem finanční podpory (viz. Graf 3): 

 
V rámci výzkumu byli sledováni donoři, tedy poskytovatelé a zdroje financí. Pokud 

byl určitý donor uveden u projektu, byl v pracovní tabulce pro utvoření funkce zapsán číslem 

1. Vzhledem k většímu množství donorů a pro účely analýzy a následné přehledné grafické 

zobrazení dat bylo celkem 39 donorů zařazeno do jednotlivých kategorií. Celkem byly 

vytvořeny 4 kategorie donorů: Kraj (např. Ústecký kraj, Hlavní město Praha), Stát (např. 

MV, MŠMT), Zahraniční donoři (např. UNHCR, Kanadská ambasáda) a Ostatní organizace 

(např. Nadace Preciosa) (viz. Graf 3). 
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Počet projektů v rámci tematických oblastí (viz. Graf 4): 

 
Pro vyhodnocení dat z databáze byly projekty jednotlivě zařazeny do tematických 

oblastí podle MIS13. Projekty odpovídaly celkem 14 tematickým oblastem: 

1. Vzdělávání obecné 2. Vzdělávání – výuka ČJ 3. Vzdělávání – interkulturní 

dovednosti a prevence stereotypů (včetně např. vzdělávání žáků, pedagogů, úředníků, 

sociálních pracovníků…) 4. Vzdělávání – sociokulturní orientace 5. Právní pomoc 6. 

Advokační aktivity 7. Bydlení 8. Trh práce 9. Zdraví 10. Rovná práva a prevence 

diskriminace 11. Občanská participace – zobrazování různých skupin v médiích 12. 

Občanská participace – překlady českých zákonů a dalších materiálů do jazyka migrantů 13. 

Síťování a komunitní aktivity 14. Jiné 

Některé projekty mohou svým zaměřením naplňovat i více tematických oblastí (viz. 

Příloha Databáze projektů). Do tematické oblasti Jiné byly zařazeny projekty, které nebyly 

blíže specifikované nebo svým zaměřením nespadaly do ostatních tematických oblastí14. 

Z celkové databáze projektů se následně vytvořila suma u jednotlivých tematických 

oblastí a byl vytvořen přehledný graf (viz. Graf 4). 

Počet projektů na téma vzdělávání (viz. Graf 5): 

 
Tematická oblast Vzdělávání byla analyzována zvlášť, jelikož obsahuje dílčí 

specifické oblasti podle MIS a také proto, že byla početně nejvíce zastoupena. Jednotlivé 

tematické oblasti Vzdělávání byly sečteny a zobrazeny v samostatném koláčovém grafu (viz. 

Graf 5). 

Zastoupení tematických oblastí projektů v jednotlivých letech (viz. Graf 6): 

 
Pro analýzu těchto dat bylo třeba opět vycházet ze speciální pracovní tabulky pro 

následující aplikaci funkce programu Excel. Rozhodující pro zadání hodnot do této tabulky 

byly 2 kritéria, a to (1) realizace projektu v daném roce a (2) zda projekt odpovídal dané 

tematické oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 
13 Města a inkluzivní strategie (MIS), https://www.migrace.com/cs/regularizace/mesta-a-inkluzivni-strategie 
14 Jedná se například o MKC, které obdrželo finanční podporu na projekty s názvem „Realizace programu 
MKC“ či „Dlouhodobá strategie MKC“ (viz. Příloha Databáze projektů), ale jaké konkrétní projekty to byly, už 
nebylo možné konkrétně dopátrat. Lze je pouze doplnit informacemi získanými z rozhovoru (viz. kapitola 
Analýza rozhovorů a dokumentů). 

https://www.migrace.com/cs/regularizace/mesta-a-inkluzivni-strategie
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Rozdělení počtu projektů mezi jednotlivé NNO (viz. Graf 7): 

 
Všechny NNO byly vypsány do jedné dílčí pracovní tabulky a byla vytvořena suma 

projektů pro jednotlivé NNO. 

Celkové finanční částky poskytnuté NNO od jednotlivých donorů (viz. Graf 8) 

 
Pokud měl projekt pouze jednoho donora, hodnota byla připsána k danému donorovi. 

Pokud měl projekt donorů více, byli tito donoři vypsání zvlášť do jiné pracovní tabulky podle 

výše přispěné částky. 

3.2.2. Analýza databáze projektů 

 

Výše zmíněnými postupy analýzy bylo možné některá data zobrazit prostřednictvím 

tabulek a grafů a vysledovat určité trendy. 

 

 
Tabulka 1: Počet projektů uskutečněných v jednotlivých letech 

 

 
Počet aktivních projektů v jednotlivých letech v rozmezí let 1994-2003 
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Počet projektů v jednotlivých letech 
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Graf 1: Vývoj počtu projektů pro integraci migrantů v letech 1989-200415 
 

 

Zdroj: Vlastní analýza 

 
Jelikož se výzkum diplomové práce zabývá určitým historickým časovým obdobím, 

byl v analýze sledován nárůst počtu zrealizovaných integračních projektů ve vymezeném 

časovém rozmezí. Tabulka 1 a Graf 1 znázorňují vývojové trendy, které se během tohoto 

období ustanovily. 

Z Grafu 1 vyplývá, že největší množství projektů pro integraci migrantů bylo 

realizováno v roce 2003, tedy těsně před vstupem ČR do EU. V období od roku 1989 do 

konce roku 1992 neexistují přesné záznamy16 o realizovaných projektech, nejsou tedy v 

tabulce a grafu zahrnuty. Od roku 1993 do roku 1999 lze pozorovat pouze malý nárůst 

projektů jejichž počet v jednotlivých letech nepřesáhl 20. V období let 1999–2001 nastal 

pozvolný nárůst počtu projektů, který se pohyboval do 25 projektů ročně. Od roku 2002 je 

patrné zvýšení počtu projektů a více než dvojnásobný nárůst od počátku roku 2003. Rok 

2004 v grafu vyjadřuje dobíhající víceleté projekty (viz. Graf 1). 

Jednou ze sledovaných kategorií byly také finanční objemy, kterými byly jednotlivé 

projekty podpořeny. 

 

 

 

 

 
 

15 Rozmezí let je pro účely výzkumu diplomové práce určeno od listopadu 1989 do začátku roku 2004. 
Jelikož jsou do databáze zařazeny i víceleté projekty s jejich přesahem do roku 2004, je v grafu znázorněn i 
rok 2004. Projekty začínající rokem 2004 nebyly do databáze zařazeny a nejsou tedy zobrazeny ani v grafu. 
16 Pokud u projektu nebylo dohledatelné přesné vymezení let, nebyl do tabulky a grafu zahrnut. 
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Graf 2:Vývoj finanční podpory od donorů v jednotlivých letech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní analýza 

 
Jednou ze sledovaných kategorií byly také finanční objemy, kterými byly jednotlivé 

projekty podpořeny. Na počátku 90. let lze pozorovat pouze minimální finanční podporu, 

jež souvisí jak s malým počtem realizovaných projektů, tak s nedostupností přesných dat u 

ostatních projektů realizovaných v těchto letech. Finanční podpora se postupně zvyšovala 

úměrně se zvyšujícím se počtem projektů (viz. Graf 1) nicméně od roku 1999 je vidět prudký 

pokles. Od roku 2001 se finanční objem opět rapidně zvyšuje s vrcholem nárůstu v roce 

2003. Od roku 2003 se sice množství financí opět prudce snižuje, důvodem je ale dobíhání 

víceletých projektů přesahujících do roku 2004, projekty počínající rokem 2004 nebyly 

analyzovány (viz. Graf 2). 
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Graf 3: Kategorie donorů a objem finanční podpory 
 

 

Zdroj: Vlastní analýza 

 
Graf 3 zobrazuje jednotlivé kategorie donorů a jakými konkrétními finančními 

částkami se podílely při podpoře integračních projektů. Od počátku a do konce 90. let 

pozorujeme jen malý nárůst financí, a to pouze ze strany Ostatních organizací a Kraje. 

Výraznější finanční podpora je patrná od Zahraničních donorů v roce 1999 v porovnání s 

jen nepatrným přispěním ze strany Státu. Od roku 2002 je vidět prudký nárůst financí od 

Kraje a v následujících letech narůstající podpora od všech kategorií donorů. Pokles finanční 

podpory nastává v roce 2004 (viz Graf 3). 
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Graf 5: Počet projektů v rámci tematických 

oblastí 
Graf 4: Počet projektů na téma vzdělávání 

 

 
 

 

Zdroj: Vlastní analýza 

 
Graf 4 zobrazuje zastoupení projektů v rámci jednotlivých tematických oblastí podle 

MIS. Nejvíce zastoupeným tématem integračních projektů je Vzdělávání. Druhým 

nejčastějším tématem projektů byla Právní pomoc, následuje Síťování a komunitní aktivity. 

Výrazně menší počet projektů zastupují tematické oblasti Občanská participace – 

zobrazování různých skupin v médiích a jiné. Pouze jeden projekt se zaměřoval na Zdraví a 

jediný projekt zastupoval také tematickou oblast Občanská participace – překlady českých 

zákonů a dalších materiálů do jazyka migrantů. 
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Další dělení oblasti Vzdělávání znázorňuje Graf 5. Nejvíce projektů se soustřeďovalo 

na tematickou oblast Vzdělávání – interkulturní dovednosti a prevence stereotypů (včetně 

např. vzdělávání žáků, pedagogů, úředníků, sociálních pracovníků…). Další následuje 

Vzdělávání – výuka ČJ s celkovým počtem 17 projektů. Celkem 14 projektů odpovídalo 

oblasti Vzdělávání obecné17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Do této tematické oblasti byly zařazeny projekty, které svým zaměřením nespadaly do ani jedné 
z tematických oblastí vzdělávání. Jedná se např. o projekty „Stipendia pro uprchlíky“ (viz. Příloha Databáze) 
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Graf 6:Zastoupení tematických oblastí projektů v jednotlivých letech 
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Z grafu je patrné, že projekty zaměřené na oblast Právní pomoc a Síťování a 

komunitní aktivity jsou od roku 1993 zastoupeny v každém roce. Od roku 1996 jsou dále 

pravidelně podporovány projekty na Vzdělávání – výuka ČJ. Od roku 1999 se začínají 

objevovat i projekty z oblasti Jiné. Vrcholem je rok 2003 s největším počtem podpořených 

projektů. V roce 2003 je navíc patrný velký výskyt projektů na téma Občanská participace 

– zobrazování různých skupin v médiích, který v přechozích letech není zastoupen v takové 

míře. 

 

 
Tabulka 2: Jednotlivé NNO a počet realizovaných projektů 
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Rozdělení počtu projektů 

ARTeM - Vladimír Merta 
Centrum pro otázky migrace 
České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů FACIA, Praha 
ČHV 
Člověk v tísni 
jednotlivci 
LOCUS, Praha 
Multikulturní centrum Praha 
AISIS občanské sdružení 
Nadace SYMPOSION 
Nadace Tolerance 
OPU 
Maďarská organizace Menedek 
organizátor: Saga Production 
PECKA 
Poradna pro občanství/občanství a lidská Práva 
Poradna pro uprchlíky 
PPI 
Slovo 21 
SOZE 

Graf 7: Rozdělení počtu projektů mezi jednotlivé NNO 
 

 

Zdroj: Vlastní analýza 

 
Tabulka 2 a Graf 7 zobrazují množství projektů, které jednotlivé NNO uskutečnily. 

Nejvíce projektů zorganizovalo MKC, následuje Centrum pro otázky migrace a PPI, každá 

s množstvím projektů, které představuje větší počet než 20. Méně než 20 projektů bylo dále 

uskutečněno OPU, SOZE a Poradnou pro uprchlíky. Maximálně 8 projektů zorganizoval 

ČHV, projekt „Stipendia pro uprchlíky“ byl celkově přiznán 7 jednotlivcům nepatřícím pod 

žádnou organizaci18. 

 

 
 

18 Stipendia jednotlivcům rozdělovala přímo nadace OSF. 
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Celkový objem financí podle jednotlivých donorů 
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Graf 8: Celkový objem financí podle jednotlivých donorů 
 

 

Zdroj: Vlastní analýza 

 
Graf 8 znázorňuje celkový objem financí, kterými jednotliví donoři podpořili 

činnosti NNO. Z grafu lze vysledovat výrazné přispění nadace OSF, jejíž celkové finanční 

objemy dominují nad ostatními. Dalšími významnými donory jsou podle grafu NROS, 

MŠMT, UNHCR a EU. Finanční částku nepřesahující 3 000 000 Kč poskytla nadace King 

Baudoin Foundation, Úřad vlády, MV a EIDHR. Ostatní donoři zobrazení v grafu poskytli 

NNO finanční částky, které nepřesáhly 1 000 000 Kč. V grafu jsou znázorněny pouze ti 

donoři, u kterých bylo možné dohledat přesné finanční částky. Ostatní donoři, u kterých 

nebylo možné zjistit výši poskytnutých finančních objemů nejsou v grafu zobrazeni. 

 

3.2.3. Analýza rozhovorů a dokumentů 

 

Následující kapitola představuje analýzu dat sebraných prostřednictvím rozhovorů  

s klíčovými aktéry a z dostupných dokumentů. V rámci kvalitativní analýzy dat získaných z 

rozhovorů jsem se snažila o „systematické nenumerické organizování dat s cílem odhalit 

témata, pravidelnosti, kvality a vztahy“ (Švaříček a Šeďová 2007: 207) Jednalo se např. o 

získání podrobnějších informací o projektech, které jsou  součástí databáze, ale vzhledem 

k nedostatečnému nebo stručnému popisu zaměření projektu v dokumentech (ve výročních 

zprávách, v archivovaných dokumentech atp.) by je nebylo možné zařadit do příslušné 

tematické oblasti a následně analyzovat. Dále bylo cílem získat data z počátečních let 

fungování příslušných NNO, která nebyla vzhledem k výše zmíněným limitům (viz. kapitola 
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Metodologie) z jiných dostupných zdrojů k dispozici a vysledovat tak určité trendy ve vývoji 

činností jednotlivých NNO. Jelikož se jedná o dominantně kvantitativní výzkum, analýza 

dokumentů a rozhovorů především navazuje na analýzu databáze projektů, rozvíjí a 

upřesňuje z ní získaná data. 

Před uskutečním rozhovoru s každým respondentem byly nejdříve analyzovány 

dostupné dokumenty. V této části práce jsou analyzována taková data z dokumentů, která 

nebyla zadána do databáze projektů; snahou této fáze analýzy dokumentů tedy nebylo získat 

co nejvíce dat o uskutečněných projektech (jak tomu bylo při vytváření databáze projektů). 

Cílem bylo zjistit především skutečnosti ohledně vzniku a vývoje činností NNO, jednotlivá 

obecná témata, na která se NNO zaměřovaly a další souvislosti, doplňující výpovědi 

respondentů či poskytující alespoň základní požadované informace o NNO, s jejichž členy 

nebylo možné uskutečnit rozhovor. 

Na tyto předem sebrané informace (a také na jednotlivé projekty získané v rámci 

vytváření jejich databáze) navazovaly expertní rozhovory. Rozhovory byly vedeny jako 

polostrukturované s předem daným okruhem otázek (viz. Příloha Seznam otázek pro 

polostrukturované expertní rozhovory), ale byly také rozšířeny o případné doplňující otázky 

vztahující se ke konkrétním činnostem a projektům určité NNO. V následující kapitole 

představuji analýzu celkem 6 rozhovorů s klíčovými respondenty ze 6 vybraných NNO 

zabývajících se prací s migranty (postup výběru daných NNO a respondentů viz. podrobněji 

kapitola Metodologie). 

Pro úplnost jsou tedy na konci kapitoly zařazeny také další NNO, které sice neposkytli 

rozhovor ani dokumenty, nicméně jejich fungování na poli integrace migrantů ve 

vymezených letech bylo významné a je třeba jej zmínit. 

 
 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 
 

Rozhovor pro výzkum diplomové práce s kladným svolením poskytl Ladislav 

Zamboj, člen spolku, metodik sociální práce a psycholog Poradny pro občanství, občanská 

a lidská práva. Rozhovor navazoval na data zjištěná z databáze projektů a z analýzy 

dokumentů. Jedním z dokumentů, ze kterého jsem čerpala byla diplomová práce Terezy 

Břízové zabývající se přímo Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva. 

Idea vytvoření Poradny pro občanství, občanská a lidská práva (dále jen „Poradna“) 

vznikla již v roce 1995 v reakci na zákon č. 40/1993 o nabývání a pozbývání státního 
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občanství ČR. Zákon se již od počátku potýkal s problémy, možnost volby státního občanství 

doprovázely přísné podmínky a krátké časové období pro vyřízení všech náležitostí. Mnoho 

bývalých obyvatel ČSFR se tak nacházelo bez občanství, mezi nimi především Romové, děti 

a osoby opouštějící výkon trestu. (Miklušáková in Břízová, 2018). 

Na problémové části zákona začal reagovat Ladislav Zamboj, který tehdy pracoval 

jako poradce pro národnostní menšiny. Postupně se vytvořila celá skupina odborníků na tuto 

problematiku. Spolupracovali i s jinými organizacemi a institucemi (nadace Tolerance, 

Český helsinský výbor), s chartisty a zahraničními médii společně lobovali za změnu 

zákona. Tito jednotliví aktivisté vzájemně spolupracovali a začali kontaktovat UNHCR o 

situaci již několika tisíc lidí, kteří se nacházeli bez státního občanství (Zamboj, 2018). 

V roce 1995 pak UNHCR sám kontaktoval tyto aktivisty, kteří mu donášeli konkrétní 

kauzy vzniklé uvedením zákona v platnost. Na základě toho vznikl původně dvouletý projekt 

financovaný UNHCR, který měl za cíl zabývat se problematikou občanství bývalých občanů 

ČSFR. Tento projekt mohl vzniknout pouze pod vedením stabilní a strukturované 

organizace. „…buď to mohla být nadace Tolerance anebo Česká helsinský výbor…ten měl 

stabilnější strukturu organizace… potřebovali nějakou organizaci zaběhlou, s účetnictvím a 

tak dále…takže nakonec se rozhodlo, že to bude Český helsinský výbor“ (Zamboj, 2018). 

Takto vznikla Poradna pro občanství jako samostatná jednotka Českého helsinského výboru 

(ČHV) (Zamboj, 2018). 

Poradna pro občanství ČHV tak započala svoji aktivitu oficiálně v roce 1996. Jak již 

bylo zmíněno výše, první velký projekt byl financován UNHCR původně na dva roky a byl 

prodloužen ještě o jeden rok (1996–1999). Velkou pomocí bylo pokrytí poplatků spojených 

s vyřizováním občanství. Součástí projektu byla také ambulantní práce v tehdejším sídle 

Poradny, školení cizinecké policie, a především lobbingové aktivity (Břízová, 2018). Cílem 

organizace bylo měnit nejen konkrétní zákon ale i další aspekty právního systému, např. 

trestní zákon. V organizaci je doteď vysoké zastoupení právníků. Organizace provozovala 

úspěšný lobbing na MV a dostali se i k hlavním představitelům státu, jednali například i s 

tehdejším prezidentem Václavem Havlem. Lobbing probíhal i v zahraničí ve spolupráci s 

Nadací Tolerance. V době trvání projektu byl zákon dvakrát pozměněn, ale hlavní změna 

přišla až v září 1999, kdy zákon povolil dvojí občanství (Břízová, 2018). 

Po ukončení tříletého projektu ve spolupráci s UNHCR se Poradna osamostatnila od 

ČHV a fungovala dál jako občanské sdružení. Další vývoj organizace představoval i nová 

témata, kterými se zabývala, a to lidská práva a boj proti diskriminaci. Klientela se rozrostla 
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i o další osoby, které potřebovaly pomoc s legalizací občanství a přechodným pobytem. 

Poradna se zaměřovala na „cizineckou agendu“ vyjma uprchlické problematiky, kterou 

tehdy zastávala Poradna pro uprchlíky, další samostatná jednotka fungující pod ČHV 

(Zamboj, 2018). 

Od roku 2000 rozšířila Poradna svoji působnost i o sociální poradenství a sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pro další vývoj Poradny bylo v roce 2002 významné 

pověření od MPSV k sociálně právní ochraně dětí s celostátní působností, kdy se Poradna 

začala angažovat v důležitých opatrovnických sporech (Břízová, 2018). 

Činnost Poradny byla zpočátku financována hlavně donory ze zahraničí a podpora 

státu přišla až v pozdějších letech. Zamboj pozitivně shrnuje spolupráci s UNHCR, jenž byl 

prvním významným zdrojem financí nejen pro vznik organizace, ale především pro 

uskutečnění prvního velkého a dle něj úspěšného projektu. Dalším důležitým sponzorem 

byla Fordova nadace, jejíž finanční pomoc pomohla Poradně se finančně osamostatnit. 

Sponzorovala projekt zaměřený na diskriminační chování uplatňující novou metodu pro 

rozpoznání takového jednání. Grant pomohla organizaci získat studentka, která se touto 

metodou zabývala na stáži v Americe (Břízová, 2018). Díky tomuto projektu organizace 

rozšířila své znalosti a schopnosti a navázala spolupráci s advokáty. Aktuální financování 

Poradny hodnotí Zamboj jako problematické, jelikož se postupně zvyšuje závislost na státu 

(Zamboj, 2018). 

 

 
Multikulturní centrum Praha 

 

Multikulturní centrum Praha (dále jen MKC) bylo založeno v roce 1999 a rozhovor 

pro diplomovou práci poskytla zakladatelka a tehdejší programová ředitelka Kateřina 

Březinová. 

MKC vzniklo v období proměňující se české společností, která se postupně otevírala 

světu, ať už pro vlastní obyvatele, kteří emigrovali, ale především pro přicházející migranty 

v souvislosti s válkou v Jugoslávii. „Podnětem pro založení Multikulturního centra Praha 

byla postupná diversifikace české společnosti v kontextu devadesátých let, tedy uprchlických 

proudů z někdejší Jugoslávie a počínajících migračních proudů z jiných částí světa do České 

republiky“ (Březinová, 2019). V souvislosti s tím vznikl nápad založení MKC, které by tato 

data (společně ve spolupráci s univerzitami a akademiemi) shromažďovalo, vyhodnocovalo 

a postupně je představovalo široké odborné veřejnosti (Březinová, 2019). 
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V počátcích organizace tuto širší odbornou veřejnost představovali především učitelé 

a knihovníci, pro které se MKC pořádalo vzdělávací semináře (zaměřené na témata jako jsou 

stereotypy, diskriminace apod.). Rozsáhlá síť knihoven po celé ČR byla důvodem zaměření 

projektů právě na tyto prostory, které představují veřejná místa pro setkávání a formování 

partnerství s jejich knihovníky. Pokud hodnotíme tento projekt z hlediska integrace, 

respondentka ho uvádí jako velmi úspěšný. Projekt knihoven měl velký dopad na širokou 

odbornou veřejnost, a to díky rozsáhlému pokrytí jak centrálních, tak i lokálních oblastí 

(Březinová, 2019). 

Činnost MKC byla od počátku zaměřena na dva hlavní tematické pilíře. Jedním z nich 

je vzdělávání veřejnosti probíhající na úrovni škol a knihoven, dalším je téma migrace. 

Projektem zabývajícím se migrací bylo vytvoření webového portálu migraceonline.cz, jehož 

cílem je pojednávat o migračních proudech ve střední a východní Evropě. Březinová (2019) 

kladně hodnotí jeho přínos především jako důležitý zdroj dat pro veřejnost (Březinová, 

2019). 

Prvním klíčovým zdrojem financí pro MKC byl grant od nadace OSF, která pak 

každoročně MKC podporovala významnými finančními částkami. Zhruba od roku 2000 

MKC začalo získávat příspěvky z evropských fondů a přistoupilo k vícezdrojovému 

financování, prvními podpořenými projekty byly veřejné knihovny. „Vznik organizace byl 

svázán s takovým prvotním grantem, s podporou, kterou jsme získali od nadace OSF, ta byla 

určitě klíčová v počátečních letech, byť nebyla pak v průběhu let jediná, potom jsme se 

otevřeli i zdrojům z EU…“ (Březinová, 2019). Finance na konkrétní projekty přicházely také 

od zastupitelství některých zemí, např. Velvyslanectví Nizozemského království a 

Velvyslanectví Spojených států amerických. Respondentka v rozhovoru pozitivně hodnotí 

také spolupráci s Úřadem Vlády (Březinová, 2019). 

Další vývoj MKC znamenal profesionalizaci organizace, ustálení týmů a větší 

specializaci práce. V prvních letech fungování MKC se projekty zaměřovaly také na 

menšiny, MKC organizovalo různé cykly přednášek. Od těchto projektů se ale MKC 

postupně odklonilo a zaměřovalo se hlavně na otázky vzdělávání a migrace, kterými se 

kontinuálně zabývá dodnes (Březinová, 2019). 
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Organizace pro pomoc uprchlíkům 
 

Za Organizaci pro pomoc uprchlíkům poskytla rozhovor Džana Nidžar Popovič, která 

působí v organizaci od jejích počátků. 

Organizace pro pomoc uprchlíkům (dále jen „OPU“) byla založena v roce 1991. O 

její založení se zasloužili dobrovolníci, kteří pomáhali uprchlíkům přicházejícím do 

Československa z Bosny a Hercegoviny. „Organizaci založili dobrovolníci… pomáhali 

uprchlíkům, co přicházeli do ČR z Balkánu…obrovská lidská materiální pomoc … každá 

skupina měla své humanitární centrum, každá z nich se postarala, aby ty lidi měli, co 

potřebovali“ (Popovič, 2018). S rostoucím příchodem uprchlíků se zvyšovala i potřeba 

pomoci, a tak byla OPU oficiálně založena jako občanské sdružení s cílem pomáhat primárně 

uprchlíkům z balkánských zemí (Popovič, 2018). 

Na počátku bylo založeno celkem dvanáct humanitárních center (Havířov, 

Pasohlávky, Kupařovice, Ivančice, Kašava, Ležánky, Karviná, Stráž pod Ralskem, Česká 

Lípa, Doksy, Nýrsko, Stebno atd.), kam bylo umístěno zhruba 1,5 tisíc lidí s dočasným 

útočištěm. Prvními činnostmi organizace byla hlavně materiální pomoc, později se aktivity 

rozšířily o pomoc sociální. OPU založila v uprchlických táborech dílny ručních prací, kde 

nejdříve pracovaly hlavně ženy a věnovaly se pletení, háčkování, výrobě šperků, koberců 

apod. Později začala fungovat ševcovská dílna pro muže, truhlářská dílna a kadeřnictví. 

Celkem dvanáct dílen fungovalo od roku 1993 do roku 1997 (do skončení války v Jugoslávii 

a návratu uprchlíků) a bylo financováno UNHCR a Kanadským velvyslanectvím. Dílny byly 

úspěšné, dostávaly zakázky od různých módních návrhářů a objednávky na speciální pletené, 

háčkované a vyšívané výrobky (Popovič, 2018). 

Dalším úspěšným projektem byla stipendia pro středoškolské a vysokoškolské 

studenty pocházející z balkánských zemí. Projekt byl financován nadací OSF a později 

Bankers Trust z Londýna, trval zhruba 2-3 roky. Stipendia byla využita na příspěvky na 

kolej, školní potřeby apod. Projekt byl při rozhovoru s respondentkou zhodnocen jako velmi 

úspěšný, jelikož s odstupem času lze pozorovat jeho dopad na plnou integraci těchto studentů 

dnes již dospělých lidí do české společnosti (Popovič, 2018). 

V roce 1997 proběhla dobrovolná repatriace bosenských uprchlíků při které OPU také 

pomáhala. Pro skupinu lidí, kteří se neměli kam vrátit, nemohli pracovat a byli nemocní 
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česká vláda zařídila ubytování a OPU pro tyto osoby ve spolupráci s MV zajišťovala 

veškerou sociální pomoc (Popovič, 2018, FoRS, 2019). 

Po roce 1997 OPU pokračovala v aktivitách v uprchlických táborech (Červený Újezd, 

Bělá pod Bezdězem, Zastávka u Brna, Krásná Lípa, Zbýšov), kde poskytovala právní a 

sociální poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu. Projekt financoval UNHCR. OPU 

se také zaměřovala na pomoc migrantům se vstupem na trh práce. Projekt měl 

celorepublikové pokrytí a probíhal přibližně v letech 1998–2000 (2002) s finanční podporou 

od Small Business Grant. OPU dále otevřela kancelář v Plzni, Českých Budějovicích a 

později také v Hradci Králové a Ostravě (Popovič, 2018). 

Projekty OPU se postupem času proměňovaly. Vznik organizace byl spojen s velkým 

množstvím projektů, které představovaly poskytnutí důležité materiální pomoci, a to díky 

stovce dobrovolníků a organizací z Francie a Německa. Velmi úspěšným projektem byla 

výše zmíněná stipendia pro studenty a tzv. právní a sociální kliniky. Při projektu právní 

kliniky spolupracovala OPU s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy s cílem poskytnout 

studentům teoretické i praktické znalosti z uprchlického práva. Nejlepší studenti se pak 

aktivně zapojili do aktivit právního poradenství OPU a pomohli dokonce vyřešit několik 

případů. Projekt sociální kliniky probíhal ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity 

Karlovy. Studenti měli příležitost zúčastnit se přednášek odborníků ze státní správy a 

neziskových organizací a později mohli absolvovat praxi v azylových zařízeních Správy 

uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR. Tyto projekty v rámci kurzů byly natolik 

úspěšné a inovativní, že se staly pravidelně vyučovanými volitelnými předměty (Popovič, 

2018). 

Velkým zdrojem financí pro OPU bylo od počátku hlavně UNHCR, později také 

nadace OSF. Hlavní cílovou skupinou byli uprchlíci a několik velkých projektů se věnovalo 

ženám uprchlíků. Tyto projekty byly zaměřeny na „psychosociální pomoc, respektive 

podporu schopnosti adaptace klientek na nároky a podmínky situace a prostředí“ (Popovič, 

2018). 

Sdružení pro integraci a migraci 
 

Rozhovor, a navíc velmi bohaté a cenné zdroje informací z dokumentů poskytla pro 

výzkum diplomové práce Pavla Čerychová (dříve Hradečná) ze Sdružení pro integraci a 

migraci. 
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Počátky směřující k vytvoření Sdružení pro integraci a migraci (dále jen „SIMI“) se 

datují už od roku 1992 kdy do ČR zamířila vlna uprchlíků z bývalé Jugoslávie. V té době se 

v Praze otevřel Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) připravený 

spolupracovat s ČHV. V roce 1993 byla oficiálně založena Poradna pro uprchlíky jako jedna 

z autonomních součástí ČHV, podpořena grantem od Kanadského velvyslanectví. Jejími 

zakladatelkami a stěžejními osobami byly psycholožka a bývalá mluvčí Charty Dana 

Němcová a Anna Grušová, které začaly navštěvovat humanitární střediska (Čerychová, 

2018). 

Poradna pro uprchlíky byla zpočátku zaměřena hlavně na pomoc uprchlíkům. 

Postupně však začalo přicházet více migrantů obracející se na organizaci s žádostí o pomoc. 

To vedlo v roce 1999 k založení sesterské organizace Centrum pro otázky migrace zabývající 

se migranty a jejich integrací, na rozdíl od Poradny pro uprchlíky, která se soustřeďovala na 

pomoc v uprchlických táborech a pomoc se získáním azylu. V roce 2000 se Poradna pro 

uprchlíky začala starat také na nezletilé žadatele o azyl bez doprovodu (opatrovnictví, 

psychosociální poradenství) (Čerychová, 2018). 

V roce 2003 se Poradna pro uprchlíky odloučila od ČHV a působila jako samostatné 

občanské sdružení. V roce 2008 se sloučila s Centrem pro otázky migrace a od té doby 

funguje pod názvem Sdružení pro integraci a migraci (Čerychová 2018). 

Od počátku fungování Poradny pro uprchlíky proběhlo velké množství projektů 

zaměřující se na uprchlíky, žadatele o azyl, migranty a také na odbornou a širokou veřejnost. 

Z hlediska cílové skupiny uvádí respondentka jako nejúspěšnější projekty zaměřené na 

právní a sociální poradenství včetně projektu SOS telefonní linka pro cizince (Čerychová, 

2018). 

Významným projektem bylo vytvoření terapeutických skupin a volnočasových 

aktivit v pobytových střediscích pro uprchlíky. Jednalo se o ženské terapeutické skupiny 

(financované Nadací 97, Nadací Preciosa a MPSV) a výroba různých produktů na prodej 

(např. recyklovaného papíru), z jejichž výtěžků bylo možné hradit základní potřeby (stravu, 

hygienické potřeby, oblečení apod.) Velmi úspěšné bylo vydání kuchařky Pohled do hrnce 

uprchlíka I., II. Objednávaly si ji i zahraniční neziskové organizace pro inspiraci ke svým 

činnostech a výtěžek z jejího prodeje šel zpět na pomoc uprchlíkům. Z hlediska velikosti 

dopadu byly jednoznačně významné projekty, které umožnily systémové změny legislativy 

o pobytu migrantů a uprchlíků v ČR. Největší integrační potenciál pak měl projekt zaměřený 
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na výuku češtiny, která probíhala při pobytu uprchlíků v táboře s každodenně přítomnými 

učiteli (Čerychová, 2018). 

Z grantu Evropské iniciativy pro demokracii a lidská práva Evropské komise v roce 

2003 vzešlo založení významného uskupení, Konsorcia nevládních organizací pracujících s 

migranty, které nyní zastřešuje 20 nevládních organizací zabývajících se migranty a jejich 

integrací. Poradna pro uprchlíky byla tehdy jedním ze zakládajících členů (Čerychová, 

2018). 

Poradna pro uprchlíky po dobu několika let dostávala stabilně finance od UNHCR, 

každoročně na základě smlouvy probíhal projekt Právní, sociální a psychologické pomoci 

uprchlíkům. Změna nastala v roce 2003, kdy UNHCR přestal Poradnu financovat a 

organizace začala fungovat na základě projektů, jejichž financování podléhalo přísnějším 

kritériím. Takové projekty financovalo MV, a MPSV (Projekty právní a sociální 

poradenství, SOS linka pro cizince). Důležitými zdroji financí byla také nadace OSF 

(projekty zaměřené na monitoring a systémové změny zákona), nadace Preciosa (podpora 

terapeutických dílen v uprchlických táborech), nadace NROS (koncepční a poradenské 

projekty) a Úřad vlády (Čerychová, 2018). 

Po roce 2002 se organizace začala více orientovat na fundraisingové strategie, kvůli 

zvětšujícím se požadavkům na inovativnost projektů (Čerychová 2018). 

 

 
Slovo 21 

 

Osobní rozhovor pro výzkum poskytla zakladatelka organizace Jelena Silajdžić. 

 
Nestátní nezisková organizace Slovo 21 začala působit od roku 1999 a jejími 

zakladateli byla Jelena Silajdžić se svým manželem Džemilem Silajdžičem, oba pocházející 

ze Sarajeva, kteří spolu s ostatními uprchlíky opustili válečnou Bosnu a Hercegovinnu.. 

Cílem prvních projektů bylo předcházet nedorozuměním mezi migranty a českou většinovou 

společností. Respondentka dále popisuje situaci počínající rokem 1992, kdy spolu s 

manželem přišli z Bosny a Hercegoviny do tehdejšího Československa. Poukazuje na 

neexistenci integračních projektů a vyzdvihuje hlavně materiální a psychickou podporu od 

jednotlivců (jmenovitě od Dany Němcové) (Silajdžić, 2018). 

Organizace se od počátku až do nynějška kontinuálně zaměřuje na dvě velké skupiny, 

a to migranty a Romy. Financování organizace bylo zpočátku především z vlastních zdrojů, 

později formou grantů (Silajdžić, 2018). 
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Nejúspěšnějším projektem organizace s vysokým integračním potenciálem je 

jednoznačně projekt Rodina odvedle. Projekt probíhá už přes 14 let a spojuje rodiny 

migrantů s českými rodinami. Zúčastněné rodiny se setkávají ve vlastních domovech a 

pořádají zde společné obědy, navazují nová přátelství. Od roku 2003 organizace vydává 

Slovo, bulletin pro cizince a o cizincích (Silajdžić, 2018). 

Nadace rozvoje občanské společnosti 
 

Souhlas s poskytnutí rozhovoru poskytla ředitelka Nadace rozvoje občanské 

společnosti (dál jen NROS) Hana Šilhánová. Zároveň propůjčila k analýze velmi cenný zdroj 

dat, který významně přispěl k uskutečnění výzkumu diplomové práce. Jednalo se o 

výročních zprávy a dokumenty od samého počátku fungování NROS, v kterých bylo možné 

postupně dohledat přesné informace (např. úplné názvy projektů a konkrétní finanční 

částky,) důležité pro vznikající databázi projektů a následně její analýzu. 

NROS vznikla v roce 1992 z rozhodnutí tehdejší vlády zřídit samostatný subjekt k 

rozdělování dotací z EU. NROS podpořila vysoký počet projektů se širokým záběrem témat, 

především sociální, zdravotní a lidskoprávní. ČR se připravovala na vstup do EU a jednou z 

podmínek přijetí bylo vybudování fungující občanské společnosti. V roce 1990 vznikl 

program Phare19, který fungoval jako evropský nástroj podpory postkomunistických zemí 

střední Evropy, ve smyslu přechodu k tržnímu hospodářství, uplatňování legislativy EU a 

rozvoje demokracie a lidských práv. Od roku 1992 byl do této podpory zahrnut i Program 

rozvoje občanské společnosti, který tvořil 7 % z celkových finančních prostředků programu 

Phare pro ČR a podle kterého získala NROS i svůj název (Šilhánová, 2018, NROS, 2006). 

Období po listopadu 1989 bylo obdobím nově utvářející se občanské společnosti, kdy 

fungovaly organizace dříve sdružené pod Národní frontou a organizace nové, prakticky bez 

finančních prostředků. Finanční pomoc přicházela ze soukromých i veřejných zahraničních 

prostředků, tedy i z programu Phare, a byla rozhodující pro rozvoj aktivit těchto nově 

vznikajících organizací (Šilhánová, 2018, NROS, 2006). 

První projekty nabízející pomoc migrantům zmiňuje Šilhánová hlavně v rámci 

různých občanských iniciativ, případně humanitárních a církevních organizací (např. 

„Naděje“ nebo Ekumenická rada církví). Jednalo se o materiální pomoc – poskytnutí stravy, 

dek a nouzového ubytování (Šilhánová, 2018, NROS, 2006). 

 

 

 
 

19 https://www.nros.cz/wp-content/uploads/2017/03/phare_brozura.pdf 

https://www.nros.cz/wp-content/uploads/2017/03/phare_brozura.pdf
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NROS byla již od počátku závislá na financování z EU, která byla jediným 

poskytovatelem financí až do roku 1998. Poté se NROS musela osamostatnit, což se podařilo 

hlavně díky sbírkovému projektu „Pomozte dětem“. NROS tak byla dále schopná vytvářet 

další projekty s podporou i jiných donorů (Robert Bosch, Stiftung, Charles Stuart Mott 

Foundation, British Embassy, Netherland Embassy, Nokia atd.). V letech 1998–2000 získala 

NROS 80 milionů korun z Nadačního investičního fondu (NIF) ze kterého jsou podpořeny 

projekty s lidskoprávním zaměřením (Šilhánová, 2018, NROS, 2006). 

Sdružení občanů zabývajících se emigranty 
 

Pro úplnost informací je třeba zmínit i ostatní NNO, které neposkytly dokumenty ani 

rozhovor, ale byly významnými poskytovateli integračních projektů pro migranty.  Jednou 

z těchto organizací je Sdružení občanů zabývající se emigranty (dále jen „SOZE“), které 

bohužel nereagovalo na opakované kontaktování s žádostí o rozhovor a v průběhu výzkumu 

nakonec i ukončilo své aktivity. Informace o organizaci a uskutečněných projektech byly 

čerpány z dokumentů dostupných online. 

SOZE vzniklo jako reakce na příchod jugoslávských uprchlíků do Československa 

v roce 1990. Oficiálně  bylo  Ministerstvem vnitra  zaregistrováno  v roce 1992 se  sídlem  

v Brně. Pomoc poskytovali  uprchlíkům  a  dlouhodobě  usazeným  migrantům,  a  to  jak  

v kanceláři, tak v azylových zařízeních. SOZE provozovalo dvě ubytovací zařízení pro 

uprchlíky a jeden azylový dům v Brně (SOZE, 2001). 

Aktivity SOZE lze rozdělit do 3 oblastí: právní poradenství, sociální poradenství a 

psychologické poradenství. Právní poradenství bylo poskytováno následujícím cílovým 

skupinám: žadatelům o azyl, migrantům se zamítnutou žádostí o azyl, migrantům, kteří 

nebyli v azylovém řízení a později uznaným azylantům. Pomoc v rámci sociálního 

poradenství probíhala v azylových zařízeních na území Moravy a Slezska a v brněnské 

kanceláři. Dle informací z výroční zprávy měly největší dopad volnočasové aktivity (sport, 

soutěže a kulturní události), které velkou měrou pomáhaly uprchlíkům od každodenního 

stresu (SOZE, 2001, 2002). 

Hlavním donorem SOZE byl UNHCR, který podporoval základní projekt právního, 

sociálního a psychologického poradenství. Tato poradenství spolu s volnočasovými 

aktivitami byly podporovány také MV (Odborem azylové a migrační politiky a Správou 

uprchlických zařízení). Projekty sociálně-právní asistence uprchlíkům dlouhodobě 

podporoval Magistrát města Brna. Významným partnerem byla také NROS, která ve 

spolupráci s Českou televizí SOZE poskytla grant na projekt Pomozte uprchlickým dětem 
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(kulturní a sportovní akce pro děti v azylových zařízeních). Rizikové skupiny uprchlíků byly 

podpořeny německou charitou Diakonische Werk. Výroční zpráva z roku 2001 zmiňuje také 

důležité partnerství v rámci Konsorcia českých organizací zabývajících se uprchlíky (SOZE, 

2001, 2002). 

Důležitými projekty SOZE v roce 2002 bylo zahájení dvouletého projektu výuky 

češtiny pro azylanty, který byl podpořený MŠMT a Právní klinika uprchlického práva 

financována z grantu OSF Praha. Novým partnerem se stalo také MV, které podpořilo 

projekt nábožensko-kulturního centra pro uprchlíky v prostorách azylového domu v Brně a 

Jihomoravský kraj (podpora volnočasových a sportovních aktivity dětí). V roce 2002 

pokračovala spolupráce s UNHCR, Konsorciem, Magistrátem Brna, MV, Diakonische Werk 

a NROS (SOZE,2002). 

Poradna pro integraci 
 

Další oslovenou organizací byla Poradna pro integraci (PPI), která vznikla v roce 

1999. Jelikož členové organizace odmítli poskytnutí rozhovoru či jiných dokumentů, čerpala 

jsem data z výročních zpráv organizace dostupných online (výroční zprávy jsou zde 

dostupné od roku 2000). 

Hlavním cílem PPI je „pomoc při adaptaci a posléze integraci uprchlíků a ostatních 

cizinců do nového prostředí, s konečným cílem prevence negativních jevů provázejících 

uprchlictví, zejména rasismu a xenofobie“ (PPI, 2000). Cílovou skupinou aktivit organizace 

jsou osoby s uděleným azylem a ostatní migranti. PPI rozděluje svoji činnost do 3 oblastí: 

odborná sociální pomoc, odborná právní pomoc a komunitní činnost. 

Komunitní aktivity provozuje PPI od roku 1999. PPI otevřela Komunitní 

multikulturní centra v Brně, Ústí nad Labem a od konce roku 2000 také v Praze. „V těchto 

centrech poskytují pracovníci PPI odborné sociální a právní poradenství nejen azylantům ale 

i ostatním cizincům s jiným druhem pobytu“ (PPI, 2000). Projekt komunitních center byl 

finančně podpořen EU, NROS a Velvyslanectvím Nizozemského království (PPI, 2000). 

Kromě výše uvedených aktivit poskytovala PPI také finanční pomoc jednotlivým 

klientům, kterou rozdělovala z prostředků poskytnutých UNHCR. Mezi tyto jednotlivce 

patřili vysokoškolští studenti, kteří v ČR získali azyl, dále klienti, kterým byla poskytnuta 

finanční pomoc pro získání integračního bytu a klienti s azylem, kteří se nacházeli v obtížné 

životní situaci (osamělé matky, staří lidé) (PPI, 2000). 
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I  přesto, že první výroční zpráva PPI je  dostupná  nejdříve z roku 2000, je  možné  

z dokumentu vyčíst, jak se PPI postupně proměňovala. Vzhledem k měnícímu se prostředí 

v oblasti financování byla PPI nucena vyhledávat nové zdroje finanční podpory, zaměřovala 

se na fundraising a systematické „vyhledávání potenciálních domácích i zahraničních dárců 

a sponzorů s cílem diverzifikovat své finanční zdroje“ (PPI, 2000). S tím souviselo i 

rozšíření aktivit organizace a jejich komunikace s veřejností. V roce 2000 se PPI soustředila 

také na větší spolupráci s médii jak na regionální, tak celostátní úrovni (rádio, Česká 

televize) (PPI, 2000). 

Ve výroční zprávě z roku 2001 PPI uvádí nefunkčnost Státního integračního 

programu, a to zejména ohledně poskytování jazykových kurzů. PPI poukazovala (např. 

prostřednictvím stížností adresovaných MŠMT) na neaktivitu institucí odpovědných tyto 

kurzy poskytovat (PPI, 2001). 

 

 
Diakonie Českobratrské církve evangelické (Diakonie ČCE) 

 

Oslovení zástupci Diakonie bohužel buď neodpověděli na prosbu o poskytnutí 

rozhovoru a materiálů nebo byli časově  velmi vytíženi. Z toho důvodu bylo  čerpáno  jen  

z dostupných dokumentů. 

Počátky Diakonie se datují už od roku 1903, kdy byla oficiálně založena Česká 

Diakonie, předchůdkyně dnešní Diakonie ČCE. Diakonie zažila útlum činnosti kvůli 

událostem 20.  století,  nicméně  po  roce  1989  byla  znovu  obnovena  (Hanych,  2014).  

Z oficiálních dokumentů lze vyčíst, že se Diakonie věnuje práci s migranty, ale nejsou 

dostupné žádné informace o konkrétních realizovaných projektech pro migranty20, výroční 

zprávy jsou dostupné online nejdříve až od roku 2007, tedy mimo období vymezené pro 

výzkum práce. 

Diakonie provozuje Středisko celostátních programů a služeb21, které zastřešuje 

projekty pro pomoc lidem v celé ČR, mimo jiné také pro migranty. Výroční zprávy o činnosti 

střediska jsou ale dostupné také až z pozdějších let, od roku 2012. 

 

 

 

 

 

20 Je zmíněna pouze humanitární pomoc v uprchlických táborech v Kosovu v letech 1999–2000, finančně 
podpořeno Ambasádou USA. Nicméně, z textu spíše vyplývá, že se jednalo o pomoc v zahraničí, mimo území 
ČR. 
21 https://scps.diakonie.cz/ 

https://scps.diakonie.cz/
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3.2.4. Shrnutí analýzy dat z rozhovorů a dokumentů 

 

 
Vznik 

 
Dle informací získaných z rozhovorů vznikla většina zkoumaných NNO v rámci 

reakce na příchod uprchlíků z Jugoslávie (kromě NROS, která vznikla s cílem rozdělovat 

prostředky z programu Phare a Poradny pro občanství, občanská a lidská práva reagující na 

situaci bývalých občanů ČSFR). Organizace často vznikaly zdola, uskupením aktivistů a 

dobrovolníků reagujících na aktuální témata a problémy. 

První projekty 

 
První aktivity zkoumaných organizací, které vznikly na počátku 90. let směřovaly k 

zajištění akutní materiální pomoci uprchlíkům (poskytnutí šatstva, stravy, ubytování), 

respondenti se v těchto počátcích shodují na neexistenci jakékoliv jiné strategické podpory 

pro tyto osoby. První projekty ostatních dotazovaných organizací, které vznikly později 

(okolo roku 1999) se dle dat získaných z výzkumu liší, zabývaly se šířením informací a 

vzděláváním (odborné) veřejnosti o migrantech. 

Proměny vývoje NNO a cílových skupin 

 
Výraznější změny ve vývoji zkoumaných organizací nastaly zhruba od roku 2000 v 

důsledku proměny financování organizací. Řada dlouholetých donorů přestala NNO 

podporovat a NNO tak musely začít bojovat o své další přežití. V rámci udržitelnosti přešly 

NNO na vícezdrojové financování (fundraising, kampaně, osvětové akce), 

profesionalizovaly se a začaly čerpat podporu z evropských fondů. S tím přišlo i jejich 

osamostatnění se (případně založení sesterské organizace, jak tomu bylo např. u Poradny pro 

uprchlíky) a rozšíření záběru činností a cílových skupin. Klienty těchto NNO už nebyli jen 

žadatelé o azyl, ale i ostatní migranti a projekty se rozšířily také o sociální a psychologické 

poradenství. V tomto období je důležité zmínit také zahájení činnosti Konsorcia nevládních 

organizací pracujících s migranty v ČR. 

Financování 

 
V počátcích fungování organizací se respondenti shodují na významné finanční 

pomoci hlavně od UNHCR a zahraničních donorů (Kanadské velvyslanectví), dále nadace 

OSF a NROS. Zmiňují také dobrou spolupráci s Úřadem vlády. Finanční pomoc od státu dle 

výpovědí respondentů přicházela až v pozdějších letech. 
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Významné integrační projekty 

 
Dotazovaní respondenti byli vyzváni zhodnotit projekty (v rámci NNO, ve které 

působí/působili), které byly podle jejich názoru nejvíce úspěšné. Jedním z takových projektů 

byly ruční dílny, které vyplňovaly volný čas uprchlíků v táborech, ale především měly 

obrovský psychoterapeutický dopad. Na tom se shodují obě respondentky z NNO s jejichž 

podporou dílny fungovaly. Úspěšnost výrobků z některých dílen přesahovala i hranice a byly 

vyváženy na objednávku zahraničních firem a organizací. Inspirujícím projektem bylo 

vydání kuchařky Pohled do hrnce uprchlíka I. a II a její distribuce v ČR, ale i na objednávku 

do zahraničí. Integrační potenciál, ale i terapeutický dopad měla jednoznačně výuka českého 

jazyka v táborech. Český jazyk byl součástí výuky také v rámci stipendií pro studenty 

středních a vysokých škol pocházejících z balkánských zemí. Hlavním přínosem podpory 

těchto jednotlivců byla ale hlavně plná integrace do české společnosti. 

Dalším úspěšným projektem, který podpořil integraci i z druhého směru, byly 

uprchlické kliniky (viz. výše). Tento projekt se stal součástí výuky (jako volitelný předmět) 

na vysokých školách a dodnes pomáhá šířit povědomí o migrační problematice mezi českou 

odbornou veřejností. Zároveň prostřednictvím zkušených odborníků z praxe pomáhá školit 

budoucí profesionály v oblasti lidských práv, migrační legislativy a sociální práce s 

migranty. 

Respondenti řadí mezi úspěšné projekty hlavně ty, které měly celorepublikový záběr 

s dopadem na širokou (odbornou) veřejnost (například projekt knihoven MKC) a také 

projekty s dopadem na změnu systému (legislativní změny), v neposlední řadě projekty 

volnočasových aktivit pro uprchlíky. 
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4. Závěrečné shrnutí výsledků výzkumu 

 
V následující kapitole jsou shrnuty výsledky z dat získaných vyhodnocením (a) 

databáze projektů a také z dat sebraných prostřednictvím (b) expertních rozhovorů a 

dostupných dokumentů. Výsledky výzkumu jsou přehledně shrnuty a popsány podle 

zkoumaných aspektů definovaných na počátku výzkumu, z kterých bylo možné vysledovat 

určité trendy. 

Počet projektů 

 
Výzkum práce se zaměřuje na vývoj realizace integračních projektů. Z výsledků 

analýzy databáze vyplývá, že od listopadu 1989 do roku 1992 nebyly realizovány žádné 

projekty (viz Graf 1). Důvodem však není neexistence těchto projektů, nýbrž nemožnost 

jejich dohledání v dostupných dokumentech. Z toho důvodu byly realizovány expertní 

polostrukturované rozhovory, jejichž výsledky potvrzují existenci projektů zaměřených na 

pomoc uprchlíkům na počátku 90. let, i když se jednalo především o materiální pomoc, a ne 

o strategické integrační projekty. 

 
Výsledky z analýzy databáze ukazují na zvýšení počtu integračních projektů v roce 

1999 (viz. Graf 1), který podle výsledků z rozhovorů může mít souvislost se vznikem nových 

NNO. V roce 1999 vzniklo MKC a PPI a obě organizace navíc vykazují největší počet 

realizovaných integračních projektů (viz. Graf 7 a Tabulka 2). Mírný pokles počtu projektů 

nastává v roce 2000 (viz. Graf 1), který dle výsledků z rozhovorů a dokumentů patrně souvisí 

s ukončením přísunu finanční podpory od jednotlivých (hlavně zahraničních) dárců a s 

přechodem NNO na vícezdrojové financování s cílem nadále udržet svoji činnost. Největší 

počet projektů byl uskutečněn v roce 2003, kdy se jednotlivé NNO již přizpůsobily novému 

způsobu zisku financí na pokračování své činnosti. Zároveň se jednalo o období před 

vstupem ČR do EU, kdy přicházela větší podpora z fondů EU a také nelze opomenout stále 

zvyšující se počet přicházejících migrantů. 

Největší množství projektů (více než 20) zrealizovaly ve sledovaném období MKC, 

Centrum pro otázky migrace a PPI (viz. Tabulka 2, Graf 7). Zajímavé je, že všechny tři 

organizace byly založeny ve stejném roce, tedy v roce 1999. Méně než 20 projektů 

uskutečnily OPU, SOZE a Poradna pro uprchlíky, avšak počet projektů těchto organizací 

nelze hodnotit pouze z dat dostupných v databázi. Podle analýzy rozhovorů a dalších 
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dokumentů tyto organizace poskytovaly pomoc migrantům již od počátku 90. let22, záznamy 

o těchto projektech však nejsou z výše zmíněných důvodů (viz. kapitola Metodologie) 

dostupné. 

Finance 

 
Finanční podpora ze strany dárců rostla stejně jako počet projektů v jednotlivých 

letech (viz. Graf 1 a Graf 2). Nárůst projektů nastává od roku 1993 s vrcholem v roce 1999 

(viz. Graf 2). Od roku 2000 je znatelný velký pokles finančních objemů (viz. Graf 2), což 

opět souvisí s fází změny strategie financování NNO. 

Donoři 

 
Výsledky z analýzy databáze poukazují na pouze malou podporu ze strany donorů 

od počátku až do konce 90. let, navíc jen ze strany Ostatních organizací a Kraje (viz. Graf 

3). Nicméně  tyto výsledky svědčí hlavně o  nemožnosti dohledat  přesné  finanční částky   

z těchto  let,  a proto  nemohly být  dále  vyhodnocovány a  zobrazeny v grafu.  Výsledky   

z rozhovorů a dokumentů tato data doplňují, a naopak potvrzují významnou podporu 

Zahraničních donorů (UNHCR, Kanadské velvyslanectví) a Ostatních organizací (nadace 

OSF a NROS). Výši finanční částky, kterou jednotliví donoři podpořili určité projekty bylo 

možné dohledat jen v některých případech. I přesto bylo nakonec možné vyhodnotit již 

získaná přesná data, kde je zřetelná významná pomoc ze strany nadace OSF, NROS a 

zahraničních donorů (viz. Graf 8), tato data se také shodují s výpověďmi respondentů. 

Výsledky z analýzy databáze, rozhovorů a dokumentů se shodují v tom, že podpora ze 

strany státu na rozdíl od zahraničních donorů byla v počátečních letech nízká a přicházela 

až později. Pokles finančních objemů v roce 2004 (viz. Graf 3) je v tomto případě způsoben 

pouze dobíháním víceletých projektů započatých v předcházejících letech, jelikož projekty 

začínající v roce 2004 už nebyly (vzhledem k předem stanovenému rozmezí let) do výzkumu 

zařazeny. 

Cílové skupiny 

 
V průběhu let se zásadně proměňovala jak témata, tak cílové skupiny, na které se 

jednotlivé NNO zaměřovaly. V rámci prvních projektů se jednalo především o materiální 

pomoc uprchlíkům, v pozdějších letech byla pomoc rozšířena i na všechny ostatní skupiny 

migrantů. Ze získaných dat je možné pozorovat i specifické cílové skupiny, kterými se 

 

22 Tyto NNO spojuje stejné období založení, OPU a SOZE byly založeny v roce 1992, Poradna pro uprchlíky 
v roce 1993. 
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projekty zabývaly. Tyto jednotlivé skupiny představují (a) ženy, (b) děti a (c) široká odborná 

veřejnost. 

Ženy jsou významnou skupinou osob, které se podílejí na procesech migrace a 

integrace, počet migrujících žen neustále roste. Navíc mají odlišné potřeby než muži a čelí 

také jiným specifickým problémům (Krchová, Víznerová, Kutálková, 2008, Hradečná, 

Jelínková, Ezzedine, 2016). Při realizaci a analýze výzkumu diplomové práce bylo zajímavé 

pozorovat některé projekty, které se snažily o „reflektování problematiky feminizace“ 

Krchová, Víznerová, Kutálková, 2008). Na cílovou skupinu žen migrantek se zaměřovala 

např. OPU. Jejich projekt „Zdraví bez hranic“ se snažil reagovat na specifické problémy a 

potřeby žen migrantek, především v oblasti zdraví. Obecně bylo cílem projektu seznámit je 

se specifiky a systémem českého zdravotnictví23, součástí byla ale také psychosociální 

pomoc a skupinové terapie. Jak uvádí autorky Krchová, Víznerová, Kutálková (2008), 

„získání znalostí a orientace v nové zemi se vztahuje i na kulturní sociální systém (zvyky, 

normy, způsoby jednání, sociální vztahy), právní a institucionální systém, trh práce, systém 

zdravotní a sociální péče a zabezpečení a další sféry společenského života, je nezbytným 

předpokladem k úspěšné integraci do hostitelské země“ (Krchová, Víznerová, Kutálková, 

2008: 9). OPU a Poradna pro uprchlíky dále poskytovaly projekty zaměřené na psychoterapii 

a vyplnění volného času uprchlických žen (např. dílny ručních, výroba recyklovaného 

papíru) v pobytových střediscích pro uprchlíky. V letech 1998–1999 OPU realizovalo také 

výrobu filmu „Očima žen“ (financováno nadací OSF). 

V rámci analýzy výsledků výzkumu bylo možné vypozorovat určité projekty 

zaměřující se hlavně na děti migrantů. Mezi tyto projekty patřil např. projekt OPU „Behind 

the Fences“, který zajišťoval setkávání uprchlických dětí s jejich českými vrstevníky ze 

základních škol24 v obcích, které sousedily s azylovými zařízeními Správy uprchlických 

zařízení MV. Dále Nadace Symposion v roce 1997 uspořádala pro děti z Bosny a ČR letní 

tábor (financováno nadací OSF) a SOZE v roce 2001 získalo finance od NROS (ve 

spolupráci s Českou televizí) na projekt „Pomozte uprchlickým dětem“ pro pořádání 

kulturních a sportovních akcí pro děti. O pomoc rodinám s dětmi rozšířila své aktivity v roce 

2000 také Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, od roku 2002 je dokonce oficiálně 

pověřena poskytovat sociálně právní ochranu dětí s celostátní působností. Jak uvádí 

 
23 Pracovníci OPU se snažili ženy migrantky informovat např. o povinnosti očkování, dále jak a kde sehnat 
příslušné léky (např. antikoncepci) a v případě potřeby je doprovázely k lékaři a tlumočili. OPU také 
spolupracovalo s vyšší odbornou zdravotnickou školou, kdy studenti těchto škol v rámci praxe navštěvovali 
uprchlické tábory a napomáhali osvětě a šíření informací o českém zdravotnickém sytému (Popovič, 2018). 
24 Základní škola v Seči, Základní škola v Bělé pod Bezdězem, Základní škola ve Stráži pod Ralskem 
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literatura, integrace je obou směrným procesem zahrnující jak migranty, tak hostitelskou 

společnost, jimiž jsou i občané ČR mladší 18 let. Na tyto děti a studenty základních a 

středních škol se se svým projektem „Světová hudba“25 zaměřilo v letech 2003–2004 MKC. 

Projekty pokrývající širokou odbornou veřejnost byly uskutečněny MKC, jež se 

touto cílovou skupinou až doteď specificky zabývá (v rámci škol a veřejných knihoven). Na 

stejnou cílovou skupinu se dále zaměřovala např. Poradna pro uprchlíky. 

Témata 

 
Do roku 1996 proběhla pouze necelá desítka projektů, zaměřující se hlavně na Právní 

pomoc a Síťování a komunitní aktivity (tedy vyplnění volného času uprchlíků, např. ruční 

dílny) (viz Graf 6). Od roku 1998 se zvyšuje zastoupení oblasti Vzdělávání (viz. Graf 6), 

především projekt „Stipendia pro uprchlíky“, který měl podle analýzy rozhorů také velký 

integrační potenciál. Od roku 1999 jsou zastoupeny i Jiné projekty (viz. Graf 6), které souvisí 

se založením MKC ve stejném roce (viz. Příloha Databáze projektů). Projekty MKC byly 

zařazeny do oblasti Jiné, jelikož nebyly blíže specifikované. Nicméně, podle informací 

získaných z rozhovorů se jednalo o aktivity zaměřené na vzdělávání (cílovou skupinou zde 

byla česká odborná veřejnost) a migraci (založení webového portálu migraceonline.cz). 

Zajímavá je oblast Občanská participace – zobrazování různých skupin v médiích, jež byla 

jen velmi málo zastoupena v roce 199726 avšak postupně rostla v roce 2000, 2002 s vrcholem 

v roce 2003 (viz. Graf 6). Jedním z důvodů je realizace víceletého projektu – Migračního 

programu nadace OSF27 který se zaměřoval na medializaci a šíření informací o migraci a 

migrantech. Rok 2000 je zlomový i dle analýzy rozhovorů a dokumentů; NNO přecházely 

na vícezdrojové  financování a  z toho  důvodu rozšiřovaly své  aktivity i cílové  skupiny.  

Z důvodu hledání jiných zdrojů financí pro sovu vlastní udržitelnost NNO přistupovaly také 

k větší spolupráci s médii, začaly publikovat své vlastní materiály28. NNO navíc začaly 

spolupracovat i mezi sebou, v září 2000 začalo aktivně působit Konsorcium, které funguje 

dodnes. 

 

 

 

 
 

25 Projekt se zaměřoval na evropské i mimoevropské hudební kultury s jejich mimohudebními aspekty – 
filozofickými, religionistickými atd. Kurz se věnuje též potřebám, možnostem a způsobům výuky světové 
hudby v rámci hudební výchovy na základních i středních školách (MKC, 2003). 
26 Projekt SOZE časopis „Zákony a uprchlíci“ podpořený finanční částkou od NROS (viz. Příloha Databáze 
projektů). 
27 Nadací OSF byly v rámci projektu podpořeny tyto NNO: MKC, Člověk v tísni a Poradna pro 
občanství/občanství a lidská práva (viz. Příloha Databáze projektů). 
28 Např. Slovo 21 od roku 2003 až dodnes vydává časopis „Slovo, bulletin pro cizince a o cizincích“. 
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Naopak alarmující je podpoření pouze jednoho projektu zaměřeného na oblast 

Zdraví29 a dále jediného projektu spadajícího pod téma Občanská participace – překlady 

českých zákonů a dalších materiálů do jazyka migrantů 30(viz. Graf 4). 

Zajímavé zjištění je i v oblasti Vzdělávání – výuka ČJ. Tato tematická oblast je 

zastoupena poměrně velkým množstvím projektů (celkem 17 projektů, viz. Graf 5), nicméně 

při analýze dat z rozhovorů a dokumentů lze pozorovat, jak odborníci z řad NNO poukazují 

na nedokonalosti těchto jazykových kurzů (např. PPI a Krchová, Víznerová, Kutálková, 

2008). 

Oblast realizace 

 
Z databáze projektů lze také vyčíst, kde v rámci českého území byly projekty 

realizovány. Z důvodu nedostatku přesných dat u většiny projektů nebyla tato data zobrazena 

prostřednictvím grafu, přesto lze z dostupných dat vyčíst zajímavé skutečnosti a trendy (viz. 

Příloha Databáze projektů). 

Oblast realizace lze dle získaných dat rozdělit, a to na: a) oblast táborů pro uprchlíky, 

b) Praha, c) Brno, Morava a Slezsko, d) Ústí nad Labem, e) Plzeň, f) celá ČR g) ostatní 

města. Oblasti, kde NNO působily v uprchlických táborech byly např. Stráž pod Ralskem, 

Bělá pod Bezdězem, Bělá-Jezová a Červený Újezd. V Praze působily NNO zde sídlící (např. 

OPU, MKC), Brno a oblast Moravy byly pokryty především díky působení SOZE. Ústí nad 

Labem, Ostrava, Plzeň (a také Praha a Brno) byla města, kde PPI a MKC provozovala 

Komunitní multietnická centra. Oblast celé ČR pokrýval např. projekt pro výuku češtiny 

migrantů financovaný MŠMT. Zajímavé je působení MKC, které působilo i v ostatních 

městech ČR (např. Děčín, Liberec, Valašské Meziříčí, Jihlava, Cheb, České Budějovice, 

Český Těšín, Karlovy Vary, Milevsko, Dubí, Sviadnov, Přerov, Nová Paka, Klatovy, 

Kralupy nad Vltavou, České Budějovice, Humpolec atd.). MKC se kromě provozování 

Multietnických komunitních center zaměřovalo také na vzdělávání odborné veřejnosti. 

Jejich semináře pro pedagogy nebo hudební dílny pro žáky základních a středních škol se 

uskutečnily kromě velkých měst i v několika menších městech po celé ČR. Úspěšnost těchto 

projektů   potvrzuje  v rozhovoru  i  Březinová  z MKC  (Březinová,   2019).   Významným 

 

 

 

 

29 Projekt OPU „Zdraví bez hranic“ zaměřený na ženy migrantky. Snaha pomoci ženám orientovat se ve 
zdravotním systému ČR. 
30 Projekt PPI „Informace o sociálním a právním systému v ČR pro osoby s přiznaným postavením uprchlíka“. 
Jednalo se o odbornou informační brožuru, kterou pracovníci PPI průběžně aktualizovali a klienti ji mají k 
dispozici v českém, anglickém, francouzském, perském, ruském jazyce a jazyce paštu. 
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projektem, který kromě velkých měst směřoval i na ostatní menší města31 byla také stipendia 

pro uprchlíky, které měly velký integrační dopad (Popovič, 2018). Možnost práce, přístup 

ke vzdělání a jazykové kompetence zmiňují autoři jako jedny z důležitých indikátorů 

integrace (Arango, 2018, Uherek in Scheu, 2011). 

 

 

 
 

5. Závěr 

 
Na téma NNO a jejich role na poli integrace migrantů bylo uskutečněno několik 

výzkumů (např. Hradečná a kol., 2012, Kutilová, 2011). Žádný z výzkumů se ale nezabývá 

sledováním vývoje NNO a jejich integračních projektů pro migranty ve specifickém období 

po listopadu 1989 do počátku roku 2004, tedy do období před vstupem ČR do EU. Z toho 

důvodu se diplomová práce zabývá analýzou aktivit NNO vůči integraci migrantů ve 

vymezeném období. 

Cílem diplomové práce je zkoumat tyto aktivity NNO prostřednictvím jimi 

zrealizovaných integračních projektů pro migranty. Zaměřuje se na vývoj aktivit a projektů 

od počátku vzniku NNO a zkoumá jednotlivé trendy, které je během vývoje možné 

vysledovat. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že na začátku 90. let začaly vznikat NNO32, které se 

svými aktivitami a projekty zaměřovaly na pomoc migrantům. NNO rychle reagovaly na 

aktuální témata a potřeby společnosti (Šilhánová, 1994) a tomu odpovídají i první 

výzkumem zjištěné projekty směřující především na pomoc uprchlíkům z bývalé Jugoslávie. 

Těm byla poskytnuta hlavně materiální pomoc, jež byla dle výzkumu Hradečné, Jelínkové a 

Ezzedine (2016) velmi zásadní. Šlo především o velkou lidskou pomoc ze strany 

dobrovolníků, tedy jak popisuje Sztompka (1999), pomoc ze strany kultury, utvářející se 

občanské společnosti. 

Z výsledků lze pozorovat proměnu jak témat zaměření integračních projektů (od 

prvotní materiální pomoci až ke  strategickým projektům zabývající se  několika  oblastmi 

v rámci profesionalizace NNO v průběhu let), tak cílových skupin těchto projektů (nejdříve 

uprchlíci, později všichni přicházející migranti). Výsledky výzkumu tak odpovídají prvnímu 

 
31 Např. Poděbrady, Třebíč, Plzeň, Jihlava, Telč, Liberec, Poděbrady, Jablonec nad Nisou, Rumburk, Mladá 
Boleslav, Česká Lípa, Blansko, Nové Město nad Metují. 
32 Např. OPU, SOZE a Poradna pro uprchlíky. 
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období integračních politik, jak ho popisují Barša a Baršová (2006), tedy fázi 

charakteristickou „dílčími opatřeními, zaměřenými pouze na specifické skupiny vyžadující 

zvláštní pomoc – především uprchlíky a krajany“ (Barša a Baršová, 2006: 231). 

Šilhánová (1994) uvádí, že nově vznikající NNO na počátku 90. let uspokojovaly 

potřeby obyvatel, ale ze strany státu nebyly NNO uznávány. To může souviset i s finanční 

podporou NNO ze strany státu, která přicházela až v pozdějších letech. Výsledky jasně 

ukazují, že prvními významnými zdroji financí pro NNO byli zahraniční donoři. To samé 

popisuje Šilhánová ve své publikaci o neziskovém sektoru z roku 1994: NNO vznikaly za 

velkého finančního přispění zahraničních donorů, zároveň však pochybuje nad dlouhodobou 

udržitelností těchto finančních zdrojů. To, že se NNO nemohou spoléhat pouze na pomoc 

zahraničních donorů ukazují výsledky diplomové práce, kdy v určitém období přestali 

někteří zahraniční donoři dané NNO dále sponzorovat. Po změně politického systému se 

začala rozvíjet soukromé sféra, které mohla figurovat jako další z potencionálních zdrojů 

financování NNO. Více pravděpodobným zdrojem financí pro NNO se však jevil státní 

rozpočet (Šilhánová, 1994). Tento předpoklad potvrzují výsledky výzkumu, kdy finanční 

pomoc přicházela v pozdějších letech především ze strany státu. 

Jak uvádí Kerwin (2009), jsou to právě NNO, které mají přístup k cílovým skupinám 

a disponují potřebnými zkušenosti a znalostmi pro poskytování služeb v případě kdy je není 

schopen zajistit stát. Výsledky výzkumu poukazují na činnosti NNO a jejich významné 

dopady v rámci nezbytné pomoci uprchlíkům ze začátku 90. let. Vzhledem k těmto aktivitám 

a bohatým zkušenostem NNO s cílovými skupinami migrantů pokládám za účelné jejich 

další podílení se na vytváření integračních politik státu. 

Výrazný přelom nastal na konci 90. let a na počátku roku 2000. V tomto období bylo 

iniciátorem snah zabývat se integračními politikami MV a stát se začal více strategicky 

věnovat integračním projektům pro migranty. Součástí bylo např. vytvoření Státního 

integračního programu, který měl zajistit ubytování, sociální a pracovní poradenství a výuku 

českého jazyka pro uprchlíky (Drbohlav 2010, Petráš in Scheu 2011, Barša a Baršová, 2006). 

Jak dále uvádí Barša a Baršová (2006), zvyšovala se spolupráce s neziskovým sektorem, a 

také např. Zásada č. 12 výslovně „podporuje vznik, činnost a rozvoj nevládních organizací, 

sdružení imigrantů, církevních a charitativních organizací a vytváří podmínky pro jejich 

aktivní účast při integraci cizinců“ (Zásady, 1999). Dále také fungovala spolupráce s médii 

a vědci a byly zde i snahy o srozumitelné předkládání informací veřejnosti. Navíc se začalo 

objevovat více zdrojů, které poskytovaly migrantům informace (webové stránky, příručky 

brožury) (Barša a Baršová 2006). Toto období zmínění autoři nazývají jako druhou fázi 
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integrační politiky a výsledky výzkumu diplomové práce těmto popsaným trendům 

odpovídají. 

Spolupráce státu s neziskovým sektorem probíhala např. formou finanční podpory 

vybraných NNO v rámci Státního integračního programu33. Nicméně, některé NNO (např. 

PPI) poukazovaly také na určité nedokonalosti tohoto programu, např. na nefunkčnost 

poskytování jazykových kurzů pro migranty34. Výskyt nových informačních materiálů 

(brožury, letáky), spolupráce s médii a založení internetových portálů věnující se migrantům 

souvisí především s trendem přechodu NNO na vícezdrojové financování a jejich další 

profesionalizací. V rámci šíření informací a vzdělávání veřejnosti o migrantech byla patrná 

činnost MKC prostřednictvím jejich seminářů na školách a v knihovnách a založení 

internetového portálu migraceonline.cz. Významný byl Migrační program nadace OSF, jenž 

také napomohl šíření informací o migrantech a jejich medializaci, další důležitou událostí 

bylo založení Konsorcia. 

Podle výsledků vyplývá, že jednou z nejvíce zastoupených tematických oblastí bylo 

Síťování a komunitní aktivity. Tato oblast zahrnuje projekty, které napomáhaly setkávání 

migrantů s českou majoritní společností, odpovídající Zásadě č. 3 kdy „vztahy mezi 

komunitami zahrnují všechny vztahy mezi domácím obyvatelstvem a imigračními 

komunitami, včetně jejich vzájemných vztahů (Zásady, 1999). Mezi tyto projekty patří např. 

projekt „Behind the Fences“ (realizováno OPU), jenž se snažil vyplňovat volný čas dětí 

uprchlíků a umožnit setkávání těchto dětí s jejich českými vrstevníky v rámci hudebních, 

výtvarných a tanečních aktivit. Další projekt OPU, „Podané ruce“, se zaměřoval na setkávání 

uprchlíků s českými studenty. K vzájemnému potkávání slouží i síť Komunitních 

multietnických center (MKC). Jako úspěšný byl dále zhodnocen dlouhodobý projekt Rodina 

odvedle, společná setkávání rodin migrantů a českých občanů, který zajišťuje organizace 

Slovo 21. 

Z výsledků výzkumu lze také vypozorovat projekty, které byly úspěšné, měly velký 

integrační potenciál a lze se tedy jimi do budoucna inspirovat. Jednoznačně se jedná o 

projekt  „Stipendia pro  uprchlíky“ splňující předpoklady modelu občanské  integrace,  kdy 

„integrace každého cizince probíhá individuálně“ a „měla by být pojímána jako spontánní 

nebo cílevědomé začlenění jedince nebo skupiny do života společnosti“ (Ministerstvo vnitra 

2000:  26).  Popovič  (2018)  zmiňuje,  že  s odstupem  času  bylo  možné  pozorovat plnou 

 
33 Např. dvouletý projekt SOZE „Výuka češtiny pro azylanty“. Projekt podpořený MŠMT se snahou pokrýt 
oblast celé ČR prostřednictvím sítě univerzit, jazykových škol a soukromých lektorů. 
34 Viz. také http://www.ekscr.cz/sites/default/files/5-migrantky-cz.pdf, Kapitola 4: Jazyková integrace. 

http://www.ekscr.cz/sites/default/files/5-migrantky-cz.pdf
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integraci podpořených studentů do české společnosti, kdy již jako dospělí získali dobré 

zaměstnání a společenský status. 

Úspěšné byly také projekty, které naplňovaly předpoklad integrace jako 

obousměrného procesu, do kterého se zapojují jak migranti, tak přijímající společnost 

(European Commission. 2004, Žagar, 2008, Uherek, 2003). Jedná se např. o projekty 

zaměřené na vzdělávání široké (odborné) veřejnosti35 , projekty zaměřené na setkávání 

majoritní společnosti s migranty36 odpovídající kulturní dimenzi integrace (vzájemná 

akceptace, respekt ke kulturám) (Arango, 2018) a projekty vyplňující volný čas uprchlíků37 

v táborech, které měly velký psychoterapeutický dopad. Dále jsou to projekty ovlivňující 

legislativu38 zajišťující dodržování stejných práv v rámci strukturální dimenze integrace 

(Arango, 2018) a výuka českého jazyka39 , která tak naplňuje předpoklad znalosti jazyka, jež 

je jedním z indikátorů strukturální dimenze integrace (Arango, 2018). 

Výzkum této diplomové práce byl systematickým získáváním dat z několika zdrojů a 

vzhledem k tomu, že diplomová práce vznikala v rámci Studií občanského sektoru, 

zaměřovala jsem se především na zisk informací o aktivitách a projektech nestátních 

neziskových organizací. Jako navazující výzkum bych navrhovala zaměřit se více na další 

klíčové aktéry, např. ze státní sféry a pokračovat ve sběru dat. Výsledky výzkumu dále také 

navazují na projekt MIS a vznikající databázi projektů uskutečněných od počátku roku 2004, 

tedy tam, kde výzkum mé diplomové práce končí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 „Rozmanitost do knihoven“ a „Interkulturní dílny“ (MKC), „Uprchlické kliniky“ (OPU, SOZE) 
36 Např. „Rodina odvedle“ (Slovo 21), „Behind the Fences (OPU), „Podané ruce“ (OPU), „Komunitní 
multietnická centra“ (PPI, MKC) 
37 „Recyklace papíru jako pracovní terapie pro uprchlíky v táboře Bělá-Jezová“ (Poradna pro uprchlíky) 
38 „Monitoring, dokumentace a systémové změny zákonné úpravy pobytu cizinců a uprchlíků v ČR“, 
„Monitorování azylové a cizinecké legislativy a praxe v ČR“ (Poradna pro uprchlíky) 
39 Centrum pro otázky migrace 
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6. Seznam použitých zkratek 

 
ČHV = Český (Československý) helsinský výbor 

ČR = Česká republika 

ČSFR = Česká a Slovenská Federativní republika 

EU = Evropská Unie 

MIS = projekt Města a inkluzivní strategie 

MKC = Multikulturní centrum Praha 

MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 
MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

MV (SUZ) = Správa uprchlických zařízení MV 

MV = Ministerstvo vnitra ČR 

 
NNO = nestátní neziskové organizace 

OPU = Organizace pro pomoc uprchlíkům 

OSF = nadace Open Society Fund 

PPI = Poradna pro integraci 

 
SIMI = Sdružení pro integraci a migraci 

 
SOZE = Sdružení občanů zabývající se emigranty 

UNHCR = Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 
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10. Přílohy 

 
Příloha 1: Seznam otázek pro polostrukturované expertní rozhovory 

 

 
Vznik, první projekty, první zdroje financí 

1. Jak vznikla organizace, ve které působíte/jste působil(a)? 

2. S jakým cílem/proč vznikla organizace? 

3. Jaké byly první projekty, které organizace uskutečnila? 

4. Na jaká témata se projekty zpočátku zaměřovaly? 

5. Proč se projekty zaměřovaly právě na tato témata? 

6. Jaká byla cílová skupina těchto prvních projektů? 

7. Kdo projekty financoval? / Jaké byly první zdroje financování organizace? 

8. Na jak dlouhé časové období získaly projekty finanční podporu? 

9. Jak se projekty dále vyvíjely? 

Další vývoj 

10. Jaký byl vývoj organizace v následujících letech? 

11. Jaké projekty organizace dále uskutečnila/pokračovala v jejich uskutečňování? 

12. Kdo projekty finančně podporoval? 
 
 

Závěr, shrnutí 

13. Které projekty byly nejlépe financované a proč? 

14. Kdo projekty organizace nejvíce finančně podporoval? 

15. Jak hodnotíte úspěch projektů? / Které projekty byly nejúspěšnější a proč? 

16. Na jakou cílovou skupinu se projekty nejvíce zaměřovaly? 

17. Jak se k aktivitám organizace stavělo Ministerstvo vnitra? (případně stát obecně, MŠMT, 

MK?) 
 
 
 
 

 
Příloha 2: Databáze projektů (elektronicky soubor Excel + přiložené CD) 


