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1 Behind the Fences OPU Velvyslanectví USA 500 650 volný čas, terapie síťování a komunitní aktivity 2002 2003

Vyplnění volného času dětí uprchlíků. Muzikoterapie a arteterapie,
pohybová terapie. .  U společných hudebních, výtvarných a tanečních
aktivit se děti žadatelů o azyl setkávali se svými vrstevníky ze základních
škol v obcích, které hostí či sousedí s azylovými zařízeními Správy
uprchlických zařízení MVČR. . Do projektu se zapojily především děti z
Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Arménie, Rumunska, Slovenska.

Základní škola v Seči, Základní škola v Bělé pod
Bezdězem, Základní škola ve Stráži pod Ralskem

2 Sloučení rodiny OPU Evropská komise 442 000 právo právní pomoc 2002 2003

Vyjasnění právní a praktické otázky slučování rodin azylantů a cizích
státních příslušníků.V rámci projektu organizace také provádí poradenství
členům rozdělenýchh rodin, má-li alespoňjeden člen rozdělené rodiny
povolení k pobytu v hostitelské zemi s dobou platnosti jednoho roku a
delší.

3 Právní klinika OPU OSF Praha 865 000 právo, právní poradenství

právní pomoc, vzdělávání -
interkulturní dovednosti a
prevence stereotypů 2002

Právní poradenství žadatelům o azyl. byl realizován ve spolupráci s
Právnickou fakultou Karlovy univerzity, katedrou mezinárodního práva a
advokátní kanceláří Linklaters. Projekt umožnil poskytnout studentům
Právnické fakulty UK teoretický a praktický úvod do uprchlického práva.
Ti nejlepší z absolventů tohoto kurzu se poté zapojili do aktivit právního
poradenství OPU žadatelům o azyl, kde pod vedením dlouholetých
právníků Organizace pro pomoc uprchlíkům významně přispěli k nalezení
řešení problémů našich klientů

4 Sociální klinika OPU

OSF Praha, UNHCR,
MV (SUZ)

vzdělávání pracovníků

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů 2003

výchovu budoucích sociálních pracovníků s uprchlíky a je prováděn ve
spolupráci s Karlovou univerzitou, Filozofickou fakultou, katedrou
sociální práce, a UNHCR, který jej podporuje metodicky.  Nabízíme
studentům všech ročníků studia sociální práce v prvním semestru kurzu
teoretickou přípravu založenou na přednáškách odborníků státních a
nestátních institucí. Ve druhém semestru kurzu absolvovali studenti
praktickou přípravu v OPU a v azylových zařízeních Správy uprchlických
zařízení Ministerstva vnitra ČR. Příspěvku lektorů v kurzu byly shrnuty do
publikace Sociální práce s uprchlíky.

5
Separated Refugee
Children OPU Velvyslanectví NK 86 000 právní a sociální poradenství právní pomoc 2003

nezletilí žadatelé bez doprovodu rodičů nebo jiných dospělých
příbuzných . vedle sociální práce a volnočasových aktivit s nezletilými
dětmi umožnil prohloubení právní pomoci se zaměřením na vyhledávání
rodinných příslušníků, pomocí v orientaci v systému státní správy a
právního řádu a také zastupování nezletilých žadatelů o azyl v řízení o
udělení azylu a řízení o vyhoštění. Předmětem pozornosti OPU je
zejména situace nezletilců v detenci tj. zařízeních policie pro zajištění
cizinců za účelem správního vyhoštění

6 Podané ruce OPU
Multikulturní
centrum Praha integrace, volný čas síťování a komunitní aktivity 2003

usnadnit azylantům a jejich rodinným příslušníkům integraci do české
společnosti v místě jejich nového bydliště.. OPU tradičně zapojuje do
svých aktivit dobrovolníky. Projekt Podané ruce nám umožnil zapojit do
volnočasových aktivit studenty vybraných vysokých škol a také
pracovníky partnerských organizací a společností. Spolupráce se
skupinami studentů vysokých škol byla umožněna díky pomoci
Multikulturního centra Praha. Zvláštní skupinou mezi našimi
dobrovolníky jsou lidé, kteří se rozhodli dlouhodobě věnovat svůj volný
čas konkrétnímu cizinci, kterému byl ministerstvem udělen azyl. Praha?

Doba trvání
Sledované kategorie

Integrační projekty uskutečněné v rozmezí let 1989 - 2004

Příjemce Zdroj financí/donor
Výše financí - odhad (v

Kč)
Téma Stručný popis Oblast realizace (geograficky)Název Tématické oblasti (MIS)



7

Prevention and
Monitoring of Sexual
and Gender Based
Violence Among
Persons in Need of
International
Protection in Central
Europe and the Baltic
States

OPU, Maďarská organizace
Menedek UNHCR, MV 2 002 000 lidská práva, gender

rovná práva a prevence
diskriminace 2003

UNHCR (2 roky), pak MV (3 roky). Ve spolupráci se Správou uprchlických
zařízení. projekt zaměřený na prevenci a monitoring sexuálního a
genderového násilí mezi osobami, které potřebují mezinárodní ochranu.
Tento projekt spojuje uvedené aktivity na podporu obětí násilí v
uprchlické populaci v 10 zemích střední Evropy. celá ČR

8
Výuka češtiny pro
azylanty SOZE MŠMT 3 375 000 výuka češtiny vzdělávání - výuka ČJ 2002 2004

výuka češtiny pro azylanty v rámci státního integračního programu . na
počátku roku 2002 započal dvouletý projekt poskytování těchto kurzů.
Prostřednictvím vybudované, rozvětvené sítě subdodavatelů (univerzity,
jazykové školy, soukromí lektoři) pokrývajících celou Českou republiku,
SOZE v roce 2002 zajistilo výuku více než 90 osobám. V roce 2003 se
výuky zúčastnilo 160 azylantů. celá ČR

9
Právní klinika
uprchlického práva SOZE OSF Praha 90 000 vzdělávání pracovníků

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů, právní pomoc 2002

výuka studentů VŠ o lidsko-právní problematice + praxe. Ve spolupráci s
PF MU v Brně, byl ve druhé polovině roku zahájen pilotní projekt právní
uprchlické kliniky. V jeho rámci bylo inovativním způsobem a pomocí
prakticky orientované výuky umožněno studentům práva se zájmem o
lidsko-právní problematiku kvalitativně nové poznání teorie uprchlictví ze
strany subjektů dlouhodobě pracujících v oboru (UNHCR, NGOs,
akademičtí specialisté). Zároveň jim v první polovině roku 2003 bude
poskytnuta praktická zkušenost s poskytováním právního poradenství
uprchlíkům, čímž přispějí k posilování lidských práv znevýhodněných
skupin obyvatel a k prohloubení právní kultury a občanské společnosti Brno

10 Uprchlické kliniky SOZE OSF Praha 515 000 vzdělávání pracovníků

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů, právní pomoc 2002 2003

VŠ studenti získávájí teorietické i praktické zkušenosti s prací s cizinci,
formování kvalifikované pracovní síly, která je organizaci k dispozici.
Spolupráce s fakultou právní, sociální  a filosofickou. Klinika uprchlického
práva, sociální a psychologická. Brno

11

projekt poskytování
sociálně-právního
poradenství SOZE MŠMT

právní a sociální poradenství právní pomoc

2003
projekt poskytování sociálne-právního poradenství uznaným azylantům
žijícím po udělení azylu na území Moravy a Slezska Morava a Slezsko

12
Kulturní a náboženské
centrum SOZE MK 250 000

integrace, kultura, volný čas
síťování a komunitní aktivity 2001

kulturní a náboženské
centrum pro migranty a uprchlíky, které působí v objektu
azylového domu SOZE v Brně. v jeho rámci řada kulturně-společenských
akcí, přednášky, knihovny, výuka národních jazyků, ženský klub, hudební
a dramatický dětský klub, zaměřeno na seznámení široké veřejnosti s
kulturami nověvznikajících národnostních menšin, prohloubení
vzájemného poznávání, prevence rasismu, festival "Bez řeči" Brno

13

Monitorování azylové
a cizinecké legislativy
a praxe v ČR“ SOZE OSF Praha 515 000

průběžné a důkladné
monitorování a následná
analýza azylocé cizinické
legislativy a praxe právní pomoc 2003

v rámci Advocacy programu, v rámci řízení o udělení azylu a v
nejrůznějších právních odvětvích dotýkajících se postavení cizinců,
sledování dodržování demokratických principů, správní řízení ve vztahu k
uprchlíkům a cizincům. Odstranění nedemokratických prvků a
systémových vad v českém cizineckém a azylovém právu a v rozhodovací
praxi státních orgánů. http://soze.hyper link.cz.

14 Zdraví bez hranic OPU NROS 100 000
zdraví, psychosociální
poradenství zdraví 2001

pomoc při orientaci ve zdravotním systému ČR, zaměřeno hlavně na
ženy, psychologické poradenství (skupinové terapie) Praha

15
Komunitní
multietnická centra PPI

NROS, EU,
Velvyslanectví NK,
UNHCR, Komunitní
nadace, OSF Praha,
Know How Fund 5 480 277 právní a sociální poradenství právní pomoc 1999

V těchto
centrech poskytují pracovníci PPI odborné sociální a právní poradenství
nejen
azylantům ale i ostatním cizincům s jiným druhem pobytu Praha, Brno, Ústí nad Labem

16

Asistenční služby
cizincům při integraci
v ČR Centrum pro otázky migraceNROS 938 496

právní a sociální poradenství,
integrace právní pomoc 2002 2003 podpořeno z 2. kola programu PHARE



17

Média menšiny:
mediální obraz cizinců
a národnostních
menšin v ČR

Multikulturní centrum
Praha NROS 652 600 osvěta

občanská participace -
zobrazování různých skupin v
médiích, vzdělávání -
interkulturní dovednosti a
prevence stereotypů 2002 2003

podpořeno z 2. kola programu PHARE. jak tištěná média informují o
cizincích. veřejné debaty, kurz pro učitele, semináře pro novináře,
seminář pro studenty mediálních studií na FSV UK v Praze a mezinárodní
seminář pro knihovníky. Závěry projektu shrnuje
česko-anglická publikace Nečitelní cizinci: Jak se (ne)píše o cizincích v
českém tisku, kterou vydalo v roce 2003 Multikulturní
centrum Praha.

18

číslo projektu: 503018
(oficiální název
neuveden) Centrum pro otázky migraceNROS 300 000 Monitoring legislativy, právo

právní pomoc, advokační
aktivity 2003

podpořené z programu pro lidská práva v roce 2003 .
Monitoring nové právní úpravy při napadání zamítavých
rozhodnutí ministerstva vnitra ve věci azylu a efektivní
spolupráce NNO se soudy, jež tyto případy budou
přezkoumávat. Smyslem projektu je poskytovat právní
pomoc osobám, které obdrželi rozhodnutí o neudělení
azylu po 1. 1. 2003, tak, aby rozhodnutí podat žalobu nebo
dobrovolnou repatriaci bylo projevem jejich svobodné vůle.

19 Výuka základů češtiny Nadace Tolerance NROS 45 675 výuka češtiny vzdělávání - výuka ČJ 1994
mzdy lektorů výuky českého jazyka pro imigranty, hrazení
administrativních nákladů a služeb Praha

20

"Cizinci mezi námi -
obohacení nebo
konflikt?" SOZE NROS 275 000 volný čas, osvěta

síťování a komunitní aktivity,
rovná práva a prevence
diskriminace 1994 setkávání emigrantů Brno

21 Mír pro Bosnu Nadace Tolerance NROS 403 000 setkávání, volný čas síťování a komunitní aktivity 1994
technické vybavení, služby a osobní náklady pravidelných shromáždění
Mír pro Bosnu Praha

22
Občanství bývalých
členů ČSFR ČHV NROS 100 000 právo právní pomoc 1996 udělování občanství bývalým občanům Československa celá ČR

23
Právní poradna pro
občany ČHV NROS 100 000 právo právní pomoc 1996 udělování občanství bývalým občanům Československa celá ČR

24
Monitoring, právní
poradenství ČHV NROS 200 000 Monitoring legislativy, právo právní pomoc 1996

Monitoring práce státních institucí, které zajišťují občanskoprávní
agendu, individuální právní poradenství občanům

25 Nadace SYMPOSION NROS 100 000 volný čas, osvěta síťování a komunitní aktivity 1997

Prázdninová akce pro děti ze Sarajeva, pořádání mezinárodního
sympozia "Otevřený dialog" v Litomyšli, semináře a workshopy na téma
"Zneužití prostředí a zneužití kultury", a "Osobnost v mezní situaci" Litomyšl

26 Poradenství Poradna pro uprchlíky NROS poradenství právní pomoc 1997

(Mikroprojekt LIEN, Program Phare). Poskytování správných a úplných
informací a rad uznaným uprchlíkům. Vydání souborné publikace
postihující uprchlickou problematiku.

27
Podpora uprchlíků v
procesu integrace LOCUS, Praha NROS 210 000

poradenství, psychosociální
pomoc právní pomoc 1997

Zmapování reálných potřeb a obtíží osob s přiznaným statutem uprchlíka
v procesu integrace a přímá psychosociální a poradenská pomoc rodinám
i jednotlivcům. Zmapování postojů a reakcí majoritní společnosti.

28 Časopis SOZE NROS 147 000 časopis, osvěta

občanská participace -
zobrazování různých skupin v
médiích 1997

Pokračování ve vydávání časopisu "Zákony a uprchlíci". Obsahem
časopisu je vývoj uprchlického práva a praxe v ČR a ve Východní Evropě v
souvislosti s procesem harmonizace uprchlického práva v EU Brno

29 ČHV NROS 248 000 právo právní pomoc 1998

udělování občanství bývalým občanům Československa. Systematické
řešení problému dětí, které jsou umsítěny v ústavech náhradní rodinné
péče a v důsledku rozdělení státnu nemají vyřešenou otázku státního
občanství Praha

30 ČHV NROS 500 000
poradenství, právní
poradenství, vzdělávání právní pomoc 1998

Právní pomoc, informační a vzdělávací činnost určená příslušníkům
národnostních menšin a cizincům. Praha

31 ČHV NROS 400 000 pomoc, poradenství právní pomoc, bydlení 1998
Provoz středisek pomoci uprchlíkům a migrantům při diecézních
charitách v ČR celá ČR

32 Poradenství ČHV NROS 250 000 poradenství právní pomoc 1999

Projekt se zaměřuje na rozšíření poradenské činnosti stále se zvyšujícímu
počtu uprchlíků a cizinců na území ČR, usiluje o usnadnění komunikace
uprchlíků s novým prostředím a podporu jejich integrace do české
společnosti Praha

33 vzdělávání pracovníků ČHV NROS 200 000 vzdělávání pracovníků

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů, právní pomoc 1999

Příprava školení a dalšího vzdělávání pracovníků a dobrovolníků
neziskového sektoru v sociálně právním poradenství. Součástí projektu je
vypracování informačních materiálů, jejich distribuce a vlastní přednášky



34 Poradna pro uprchlíky NROS 75 600 vzdělávání, integrace
vzdělávání - sociokulturní
orientace 1999

Rozšíření mimoškolní výchovy tak, aby se děti žijící v uprchlických
táborech seznámily s novým prostředím a lidmi. Při praktické výuce se
děti naučí orientovat se ve městě a vyhledávat různá zařízení, seznámí se
ze zvyklostmi (kulturou) a způsobem jednání na institucích a veřejných
zařízeních (např. pošta, policie).

35 OPU NROS 150 000 vzdělávání pracovníků

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů 2000

Cílem projektu je vytvořit pravidelný program činnosti a vzdělávání pro
dobrovolníky, kteří mají zájem o pravidelnou terénní práci s uprchlíky.
Součástí projektu je vzdělávání a poskytování informací o zemích původu
žadatelů o azyl a osamostatnění dobrovolníků k práci s uprchlíky Praha

36 PECKA NROS 150 000 vzdělávání, integrace
vzdělávání - sociokulturní
orientace 2000 2001

Organizace se zaměřuje na pomoc dětem a mládeži z řad uprchlíků (5-26
let). Dílčími cíli sleduje seznámení s českou kulturou, tradicemi a
způsobem života, navazování osobních vztahů s českými dětmi, podporu
při získávání vyššího vzdělávání a také seznámení českýh dětí a studentů
se situací a životem uprchlíků. Liberec

37
Komunitní
multietnická centra PPI NROS 100 000

integrace, kultura, volný čas
právní pomoc 2000

Organizace se na celorepublikové úrovni zabývá pomocí uprchlíkům při
jejich adapataci na nové podmínky a plnohodnotné integraci do nové
společnosti. Cílem projektu je podpora fungování již otevřených center v
Ústí nad Labem a Brně a otevření nových center v Ostravě a Plzni. Praha, Ústí nad Labem, Brno, Ostrava, Plzeň

38
Komunitní
multietnická centra PPI NROS 350 000 integrace, kultura, volný čas právní pomoc 2001 Praha

39

A's to Connect the
Citizen to the EU -
Acess to information,
Access to Advice,
Access to Justice SOZE NROS 1 900 networking, právo právní pomoc 2002 2002

40

Právní postavení
uprchlíků ve vztahu k
novele zákona o azylu

Centrum pro otázky
migrace NROS 400 000 právo právní pomoc 2002 2003

41

ELENA Internatioanl
Introductory Course
on Refugee and
Asylum Law OPU NROS 2 244 networking, právo právní pomoc 2002 2002

42

Creation and
implementation of
fundraising strategy
for the Centre for
Migration and the
Refugee Advisory
Centre

Centrum pro otázky
migrace NROS 885 586 podpora činnosti organizace právní pomoc 2002 2003 Praha

43

Dlouhodobá strategie
Multikulturního
centra Praha

Multikulturní centrum
Praha NROS 1 118 260 podpora činnosti organizace jiné 2002 2003

udržitelnost rozvoje MKC Praha. prohloubení znalostí a dovedností
pracovníků a zavedení využívání online fundraisingu v českém prostředí.
Projekt zahrnuje implementaci fundraisingového plánu,
profesionalizaci organizace, tvorby a nabídky jednotlivých
produktů, vytvoření modelového projektu on-line
fundgraisingu včetně manuálu a vzorových www stránek Praha

44
Letní tábor pro děti z
Bosny a ČR Nadace Symposion OSF Praha 164 820 volný čas síťování a komunitní aktivity 1997 1997 1.-14.6,1997, Mladé Bříště u Humpolce

45

Divadelní představení
Přelet přes kukaččí
hnízdo sarajevského
divadla Otvorena
Scena Obala

organizátor: Saga
Production OSF Praha 95 000 kultura, volný čas síťování a komunitní aktivity 1997 1997



46
Rozmanitost do
knihoven

Multikulturní centrum
Praha Velvyslanectví NK 170 800 vzdělávání, osvěta

občanská participace -
zobrazování různých skupin v
médiích, vzdělávání -
interkulturní dovednosti a
prevence stereotypů 2003 2004

rozvoj multikulturního fondu ve veřejných knihovnách a role knihoven ve
vztahu k menšinám. distribuce multikulturní literatury a doprovodné
pořady pro veřejnost

Brno, Olomouc, Kutná hora, Děčín, Liberec,
Valašské Meziříčí, Praha

47
Rozmanitost do
knihoven

Multikulturní centrum
Praha Úřad vlády 1 750 000 vzdělávání, osvěta

občanská participace -
zobrazování různých skupin v
médiích, vzdělávání -
interkulturní dovednosti a
prevence stereotypů 2003 2004

48 Informační centrum
Multikulturní centrum
Praha MV 262 000 osvěta, vzdělávání

občanská participace -
zobrazování různých skupin v
médiích, vzdělávání -
interkulturní dovednosti a
prevence stereotypů 2003 2004

zprostředkovávat nejširší veřejnosti i odborným kruhům
kvalitní informace o mezietnickém soužití v ČR i ve světě
a podporovat debatu a seznamování se s rozličnými mimoevropskými
kulturami a identitami. monitoring tisku, webové stránky, databáze
kontaktů, mailing
list (multikulti) a akviziční servis multikulturní literatury.
Kromě této, níže popsané, činnosti se Informační centrum
zabývalo též poskytováním informační služby veřejnosti formou
zodpovídání přímých dotazů a archivací informačních
zdrojů vzniklých z projektů MKC Praha Praha

49 Interkulturní dílny
Multikulturní centrum
Praha MŠMT 150 000 osvěta, vzdělávání

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů 2003 2004

seznamují žáky a studenty základních
a středních škol s kulturou, historií a sociální a ekonomickou
situací nejpočetnějších sociokulturních menšin v České republice. .
dvouhodinové vzdělávací wokrshopy. Dílny vedou k reflexi vlastních
postojů k odlišnosti.
K hlavním přínosům projektu patří systematické nabourávání
stereotypního vnímání menšin žijících v ČR. celá ČR

50 Migraceonline.cz
Multikulturní centrum
Praha OSF Praha 500 000

internetový portál, osvěta,
vzdělávání

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů, občanská
participace - zobrazování
různých skupin v médiích 2003 2004

Cílem
projektu je vytvořit ve virtuálním prostoru místo, které nabízí
veškeré dostupné studie a jiné odborné texty věnující se mezinárodní
migraci a které zároveň poskytne všem aktérům na poli
migrace možnost vzájemné komunikace. Obsah portálu
www.migraceonline.cz je určen především odborné veřejnosti,
pracovníkům nevládních organizací a státní správy, terénním
pracovníkům i odborníkům a vědeckým pracovníkům z akademické obce
a výzkumných institucí, novinářům a studentům. Příspěvky a komentáře
jsou však psány i s ohledem na
širší veřejnost.

51 Kultury a křižovatky
Multikulturní centrum
Praha

Magistrát hl. města
Prahy 27 000 vzdělávání pracovníků

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů 2003 2003 pro studenty a učitele FF UK Praha

52 Cože? Já, a rasista?
Multikulturní centrum
Praha

Magistrát hl. města
Prahy 6 200 vzdělávání pracovníků

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů 2003 2003

 metodické školení pro pedagogy
o možnostech využití stejnojmenného komiksu ve výchově
proti diskriminaci. Komiks slouží jako pomůcka pro diskusi
mezi učitelem a žáky na téma rasismus a diskriminace

Brno, Plzeň, Jihlava, Ústí nad Labem, Cheb, České
Budějovice, Český Těšín, Karlovy Vary, Praha,
Ostrava

53 Světová hudba
Multikulturní centrum
Praha MŠMT 150 000 kultura, volný čas síťování a komunitní aktivity 2003 2004

 zprostředkování
celistvějšího pohledu na některé 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 našich základních i středních školách. Probíhá
interaktivní formou s mnoha praktickými cvičeními Praha

54 Dílny světové hudby
Multikulturní centrum
Praha MK 70 000 kultura, volný čas síťování a komunitní aktivity 2003 2004

seznamují účastníky s hudbou
vybraných národů v souvislostech s jejich kulturami.. Hudba může být
poutavým prostředníkem při
poznávání odlišných národů, kultur a etnik. Právě z tohoto
přesvědčení vychází série hudebních dílen pro studenty ZŠ
a SŠ z celé ČR, kterou před léty iniciovalo a kterou již několik
let s úspěchem realizuje Multikulturní centrum Praha.

ZŠ Bernartice, Milevsko, Praha, Dubí, Děčín,
Sviadnov, Přerov, Brno, Nová Paka, Klatovy,
Kralupy nad Vltavou, České Budějovice, Humpolec



55 Podpora MKC Praha
Multikulturní centrum
Praha OSF Praha 882 360 podpora činnosti organizace jiné 2003 2004 Praha

56 Interkulturní dílny
Multikulturní centrum
Praha Velvyslanectví USA 202 119 osvěta, vzdělávání síťování a komunitní aktivity 2003 2004

57 Škola pro všechny

Multikulturní centrum
Praha, AISIS občanské
sdružení AISIS 591 500 kultura, volný čas, vzdělávání

síťování a komunitní aktivity,
vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů 2003 2004

interkulturní a hudební dílny, protipředsudkové semináře. multikulturní
dny, zúčastnili se žáci i rodiče, výstava fotografií, vzdělávací semináře

Děčín, Krnov, Přerov, Dubí, Brandýs nad Labem,
Sviadnov, Brno

58 Varianty
Multikulturní centrum
Praha

Člověk v tísni, EQUAL,
státní rozpočet 461 818 vzdělávání pracovníků

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů 2002 2005

metodika zabývající se interkulturní výchovou. vzdělávání týkající
se problematiky interkulturní výchovy a vzdělávání na všech
stupních škol ČR. Spolupráce s Českou školní inspekcí

59
Aktivity informačního
centra

Multikulturní centrum
Praha MK 70 000 osvěta, vzdělávání

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů 2003 2004 Praha

60

Informace o sociálním
a právním systému v
ČR pro osoby s
přiznaným
postavením uprchlíka PPI Kanadská ambasáda právní a sociální poradenství

občanská participace -
překlady českých zákonů a
dalších materiálů do jazyka
migrantů 1999 2000

odborná informační brožura .Tuto brožuru pracovníci PPI průběžně
aktualizují a klienti ji mají k dispozici v českém, anglickém, francouzském,
perském a ruském jazyce a jazyce paštu

61

Rozdělení příšpěvků
na vybavební bytu a
pomoc v krizové
situaci PPI UNHCR 195 000 materiální pomoc bydlení 2001 2001  jednorázová pomoc, rozdělení příspěvků UNHCR

62

Podpora
vysokoškolských
studentů - azylantů PPI UNHCR, VSRN 471 600 stipendia, vzdělávání

vzdělávání obecné, vzdělávání -
výuka ČJ 2001 2002

Poradna pro integraci v roce 2001 opět spolupracovala i s těmi z řad
azylantů, kteří
v České republice studují a potřebují při tomto svém snažení materiální
pomoc. Prioritní
skupinou takových studentů jsou lidé, kteří překročili hranici 26 let a
nemají tudíž nárok
na žádnou sociální podporu ze strany státu, studenti, kteří se nemohou
opřít o podporu
rodiny, ať již z důvodu její nepřítomnosti v ČR nebo tíživých sociálních
poměrů,
případně se potýkají s kombinací těchto problémů apod.

63

Sociálně-právní
poradenství pro
cizince s trvalým
pobytem v
Komunitním
multietnickém centru
Ústí nad Labem PPI MV 143 000 sociální a právní poradenství právní pomoc 2001 2002 zakázka MV Ústí nad Labem

64 Sociální poradenství PPI MPSV 304 000 sociální a právní poradenství právní pomoc 2003 2004
odborná
sociální a právní pomoc v místě bydliště klientů celá ČR

65
Komunitní
multietnická centra PPI Evropská komise 1 185 718 komunitní centrum síťování a komunitní aktivity 2003 2004

66
Komunitní
multietnická centra PPI LEVIS 219 363 komunitní centrum síťování a komunitní aktivity 2003 2004

67

Podpora cizinců v
přístupu na trh práce
ve spádovém území
města a okresu Ústí
nad Labem PPI MPSV poradenství, vzdělávání trh práce 2003 2003

listopad - prosinec 2003, Jednalo se o cizince
s uděleným azylem v České republice a cizince s jinou formou
dlouhodobého či trvalého pobytu.
Cílem projektu bylo pomoci klientům Poradny pro integraci lépe se
orientovat v přípravě ke vstupu na trh
práce a při samotném hledání zaměstnání.
Realizační plán obsahoval dva typy aktivit:
a) Individuální práci sociálního pracovníka s klientem formou konzultací
zaměřených speciálně na
téma pracovního uplatnění.
b) Seminář věnovaný komunikaci klientů a úřadu práce



68

Rozdělení příšpěvků
na vybavební bytu a
pomoc v krizové
situaci a dětem ZŠ a
SŠ PPI UNHCR 270 000 materiální pomoc, vzdělávání vzdělávání obecné, bydlení 2003 2003

V roce 2003 Poradna pro integraci rozdělila ze zdrojů UNHCR 19 rodinám
a jednotlivcům příspěvek
na vybavení bytu v celkové výši 150 000 Kč, 17 lidem v krizových situacích
příspěvek v celkové výši
60 000,- Kč a 18 dětem navštěvujícím ZŠ nebo SŠ příspěvek ve výši 60
000,- Kč.

69 Právní poradenství PPI EIDHR 1 103 516
právo, právní poradenství,
lidská práva

trh práce, právní pomoc,
rovná práva a prevence
diskriminace 2003 2003

ochrana před porušováním lidských práv klientů, řešení případů sloučení
rodin, pomoci při podávání a
projednávání žádosti o občanství a řešení občanskoprávních problémů
klientů. Nárůst zaznamenala také
agenda správně-právní (zastupování v řízení ve věci odnětí azylu, řešení
problematiky pobytu cizinců na
území ČR, přestupkové řízení) i obchodně-právní (právní konzultace byly
vyžadovány zejména v kontextu
plánovaného podnikání klientů). Praha, Brno, Ústí nad Labem

70

Podpora
vysokoškolských
studentů – azylantů PPI VSRN 340 000

stipendia, vzdělávání, výuka
češtiny vzdělávání obecné 2003 2003

Studenti podporovaní našim prostřednictvím jsou nejrůznějšího původu
– od států bývalého Sovětského
svazu přes Střední východ až po Afriku a studují nejrozmanitější
universitní obory – všeobecné lékařství,
technické obory, ekonomii, humanitní vědy atd

71

Projekt „BARON“
(Business A Refugee
Option Now) PPI

EU (Leonardo Da
Vinci) 381 796 zaměstnanost, poradenství trh práce 2003 2004

ve spolupráci s britskou nevládní organizací Education Action
International -
Refugee Education & Training Advisory Service (RETAS), španělskou
organizací Spanish Commission for Refugee
Assistance (CEAR) a s belgickou organizací Overlegcentrum Integratie Van
Vluchtelingen (OCIV).  vytvoření podpůrného tréninkového programu pro
cizince v oblasti zakládání a
řízení malého podniku, který zájemcům o podnikání z řad cizinců
napomůže osvojit si schopnosti a
vědomosti potřebné pro úspěšné založení a provozování samostatně
výdělečné činnosti. Program je určen
jednak cizincům, pro které může být podnikání jedním ze způsobů jak
řešit otázku vlastního pracovního
uplatnění a zároveň poradcům, kteří si přejí získat schopnosti a znalosti
nutné k poskytování poradenství
cizincům v této oblasti

72

Integrace azylantů a
cizinců s povolením k
trvalému pobytu v ČR
prostřednictvím
podpory přístupu
na trh práce PPI Velvyslanectví NK zaměstnanost trh práce 2003 2004

73

Komunitní
multietnická centra
(Ústí nad Labem) PPI MV 210 000 komunitní centrum síťování a komunitní aktivity 2003 2003 Ústí nad Labem

74

Podpora vzdělávání
pracovníků Poradny
pro integraci PPI MPSV 230 500 vzdělávání pracovníků

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů 2003 2003

75 Informační centrum PPI Praha 21 000 informační centrum vzdělávání obecné 2003 2003

kontakt se svou původní kulturou, především prostřednictvím tištěných
(literatura a tisk) i
elektronických medií (televize a video). Fungovala zde výpůjční služba jak
pro půjčování beletrie
(především cizojazyčné) a starších periodik domů, tak pro presenční
výpůjčky aktuálního tisku a odborné
literatury (jazykové učebnice a slovníky)

76 Barevná planeta PPI
Magistrát Ústí n.L,
Ústecký kraj, MK 235 000

kultura, volný čas
síťování a komunitní aktivity 2003 2003 hudba, tanec, přednášky Ústí nad Labem, Brno

77 Etnické večery PPI
MK, Magistrát Ústí
n.L. 115 000 kultura, volný čas síťování a komunitní aktivity 2003 2003

78 Jsme jako vy OPU

OSF Praha, nadace
King Baudoin
Foundation 5 157 410 kultura , volný čas síťování a komunitní aktivity 1997 1998 série etnických dní Praha



79 Oživená píseň ARTeM - Vladimír Merta OSF Praha 167 000 kultura, volný čas síťování a komunitní aktivity 1997 1998 multietnické hudební dílny

80
Stipendia pro
uprchlíky jednotlivci OSF Praha 525 465

vzdělání, výuka češtiny,
stipendia

vzdělávání obecné, vzdělávání -
výuka ČJ 1997 1998

18 stipendistů, 4 absolvovali rekvalifikační kurz, jeden kurz jazykový a 3
se zúčastnili kurzu češtiny Ústavu jazykové a odborné přípravy při UK
Praha

81

Výchova k občanství
na základě kurzů
češtiny pro uprchlíky Poradna pro uprchlíky OSF Praha 810 000 výuka češtiny vzdělávání - výuka ČJ 1997 1998 Plzeň, Praha, Hronov, Poděbrady, Brno, Pardubice

82

Výchova k toleranci a
proti rasismu v
českých školách

České centrum pro
vyjednávání a řešení
konfliktů FACIA, Praha OSF Praha 272 000 vzdělávání, osvěta

rovná práva a prevence
diskriminace, vzdělávání -
interkulturní dovednosti a
prevence stereotypů 1998 1999 Praha

83 Očima žen OPU OSF Praha 272 000 film, osvěta síťování a komunitní aktivity 1998 1999 výroba filmu Očima žen Praha

84
Stipendia pro
uprchlíky jednotlivci OSF Praha 549 631

vzdělání, výuka češtiny,
stipendia

vzdělávání obecné, vzdělávání -
výuka ČJ 1998 1999 Praha, Brno, Olomouc, Poděbrady

85

Výchova k občanství
na základě kurzů
češtiny pro uprchlíky Poradna pro uprchlíky OSF Praha 888 000 výuka češtiny

vzdělávání obecné, vzdělávání -
výuka ČJ 1998 1999

86

Výchova k občanství
na základě kurzů
češtiny pro uprchlíky Poradna pro uprchlíky OSF Praha 900 000 výuka češtiny

vzdělávání obecné, vzdělávání -
výuka ČJ 1999 2000

87

Realizace programu
Multikulturní centrum
Praha

Multikulturní centrum
Praha OSF Praha 1 323 000 podpora činnosti organizace jiné 1999 2000 Praha

88
Stipendia pro
uprchlíky jednotlivci OSF Praha 804 767

vzdělání, výuka češtiny,
stipendia

vzdělávání obecné, vzdělávání -
výuka ČJ 1999 2000 Poděbrady, Ppraha, Třebíč, Plzeň

89

Recyklace papíru jako
pracovní terapie pro
uprchlíky v táboře
Bělá-Jezová Poradna pro uprchlíky OSF Praha 100 000 volný čas, psychoterapie síťování a komunitní aktivity 2000 2001 Bělá-Jezová

90

Realizace programu
Multikulturní centrum
Praha

Multikulturní centrum
Praha OSF Praha 995 000 podpora činnosti organizace jiné 2000 2001 Praha

91
Právní kliniky pro
uprchlíky na PFUK OPU OSF Praha 418 000 vzdělávání pracovníků

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů 2000 2001 Praha

92
Stipendia pro
uprchlíky jednotlivci OSF Praha 933 599

vzdělání, výuka češtiny,
stipendia

vzdělávání obecné, vzdělávání -
výuka ČJ 2000 2001

Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Telč, Liberec, Olomouc,
Poděbrady, České Budějovice, Jablonec nad Nisou,
Ostrava, Rumburk, Mladá Boleslav

93
Stipendia pro
uprchlíky jednotlivci OSF Praha 1 180 316

vzdělání, výuka češtiny,
stipendia

vzdělávání obecné, vzdělávání -
výuka ČJ 2001 2002

Třebíč, Praha, Česká Lípa, Brno, Blansko, Mladá
Boleslav, Poděbrady, Plzeň, Rumburk, Olomouc,
Ústí nad Labem, Nové Město nad Metují,
Poděbrady, Liberec

94

Integrace uprchlíků se
sociálním prostředím
regionu na rok 2001 Poradna pro uprchlíky OSF Praha 590 000 integrace

vzdělávání - sociokulturní
orientace 2001 2002 zabezpečení realizace programu

95

Realizace programu
Multikulturní centrum
Praha

Multikulturní centrum
Praha OSF Praha 733 160 podpora činnosti organizace jiné 2001 2002 Praha

96
Stipendia pro
uprchlíky jednotlivci OSF Praha 574 950

vzdělání, výuka češtiny,
stipendia

vzdělávání obecné, vzdělávání -
výuka ČJ 2002 2003

Praha, Plzeň, Česká Lípa, Brno, Poděbrady,
Olomouc, Třebíč



97 Medializace Člověk v tísni OSF Praha 5 982 000 medializace, osvěta

občanská participace -
zobrazování různých skupin v
médiích 2002 2003 medializace Migračního programu Nadace OSF

98
Migrační informační
servis (MISE)

Multikulturní centrum
Praha OSF Praha 510 900 medializace, osvěta

občanská participace -
zobrazování různých skupin v
médiích 2002 2003 Migrační program OSF

99

Obyvatelé cizinci -
důvody, motivy,
režimy

Poradna pro
občanství/občanství a
lidská Práva OSF Praha 351 000 medializace, osvěta

občanská participace -
zobrazování různých skupin v
médiích 2002 2003 Migrační program OSF

100

Teorie a praxe azylu a
uprchlictví (právní
klinika) OPU OSF Praha 110 000 vzělávání pracovníků

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů 2002 2003 Praha

101

Integrace uprchlíků se
sociálním prostředím
regionů Poradna pro uprchlíky OSF Praha 330 500 integrace

vzdělávání - sociokulturní
orientace 2002 2003

102

Realizace programu
Multikulturní centrum
Praha

Multikulturní centrum
Praha OSF Praha 1 231 400 podpora činnosti organiazce? jiné 2002 2003 Zabezpečení činnosti a realizace projektů MKC

103
Sociální aspekty
uprchlictví v praxi OPU OSF Praha 150 000 vzdělávání

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů 2003 2004

Podpořeno v rámci Investičního fondu OSF. Podpora neziskových
organizací, které se věnují problematice vzdělávání.

104

Pilotní projekt
sociálních
uprchlických klinik SOZE OSF Praha 150 000 vzdělávání

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů 2003 2004

Podpořeno v rámci Investičního fondu OSF. Podpora neziskových
organizací, které se věnují problematice vzdělávání.

105

Ochrana cizinců před
diskriminací v procesu
integrace Poradna pro uprchlíky OSF Praha 200 000 ochrana lidských práv, právo

rovná práva a prevence
diskriminace 2003 2004

106
Cizinec nebo
spoluobčan Slovo 21 OSF Praha 220 000 integrace jiné 2003 2004

Program Podpora nevládních organizací podporující veřejný zájem.
Iniciace sociálních změn, postavení cizinců a žadatelů o azyl.

107

Monitoring,
dokumentace a
systémové změny
zákonné úpravy
pobytu cizinců a
uprchlíků v ČR Poradna pro uprchlíky OSF Praha 349 000 právo

advokační aktivity, právní
pomoc 2003 2004

108

Monitorování azylové
a cizinecké legislativy
a praxe v ČR“ SOZE OSF Praha 230 600 právo

advokační aktivity, právní
pomoc 2003 2003

109 Medializace Člověk v tísni OSF Praha 325 000 medializace, osvěta

občanská participace -
zobrazování různých skupin v
médiích 2003 2004 pokračování projektu

110
Migrační informační
servis (MISE)

Multikulturní centrum
Praha OSF Praha 443 730 medializace, osvěta

občanská participace -
zobrazování různých skupin v
médiích 2003 2004 pokračování 1. roku projektu

111

Migrační program,
právní část,
pokračování

Poradna pro
občanství/občanství a
lidská Práva OSF Praha 412 000 právo právní pomoc 2003 2004 Migrační program OSF

112
Stipendia pro
uprchlíky jednotlivci OSF Praha 387 500

vzdělání, výuka češtiny,
stipendia

vzdělávání obecné, vzdělávání -
výuka ČJ 2003 2004 Praha, Plzeň,  Olomouc, Brno, Česká Lípa

113
projekt podpořený
UNHCR

Poradna pro
občanství/občanství a
lidská Práva UNHCR právo, lobbing

advokační aktivity, právní
pomoc, lobbying 1996 1999

projekt velkých rozměrů, osoby "postižené" rozpadem ČSFR, samostatná
administrativní pomoc jednotlivcům, hrazení poplatků, ambulantní
práce, ale hlavně lobbing s cílem novely zákona o pobytu cizinců, školení
matrikářek a cizinecké policie. Po skončení projektu zákon umožnil dvojí
občanství.

114
Dílny ručních prací v
uprchlických táborech

UNHCR, Kanadské
velvyslanectví zaměstnání, voný čas

síťování a komunitní aktivity

1993 1997

pletlo se, háčkovalo, výroba šperků, koberců, pracovaly tam ženy, potom
také ševcovská dílna pro muže, kadeřnická a truhlářská dílna. Také různé
nabídky od módních distributorů. vyváželi koberce, do Švýcarska pro
OXFAM, objednávky na speciální pletené ponožky, háčkované a vyšívané
věci



115

Stipendia pro SŠ a VŠ
studenty z
balkánských zemí OPU

OSF Praha, Bankers
Trust (Londýn)

vzdělání, výuka češtiny,
stipendia

vzdělávání obecné, vzdělávání -
výuka ČJ 1996 1999

příspěvky na kolej, školní potřeby, kapesné, doba trvání zhruba 2-3 roky,
s odstupem bylo vidět, že se děti plně integrovaly, mají dobrá sociální
postavení, projekt hodnotí velmi kladně

116
Pomoc/integrace
uznaným uprchlíkům OPU Small Business Grant zaměstnání trh práce 1998 2000 pomoc se vstupem na trh práce celá ČR

117

Projekt právní,
sociální a
psychologické pomoci
uprchlíkům, Poradna pro uprchlíky UNHCR, OSF Praha právo, psychosciální pomoc právní pomoc 1993 2002

118 Projekt tolerance Poradna pro uprchlíky Úřad vlády volný čas

síťování a komunitní aktivity,
občanská participace -
zobrazování různých skupin v
médiích 2000 vydána kuchařka Pohled do hrnce uprchlíka

119

Volnočasové aktivity
pro žadatele o azyl v
pobytovém středisku
MVČR Bělá – Jezová –
psychologická pomoc
a pracovní terapie Poradna pro uprchlíky

Nadace Preciosa,
Velvyslanectví NK volný čas, psychoterapie

síťování a komunitní aktivity

2002 Bělá-Jezová

120

Právní poradenství
účastníkům řízení o
udělení azylu Poradna pro uprchlíky MVČR právo právní pomoc 2003

121

Právní poradenství
cizincům pobývajícím
v ČR Poradna pro uprchlíky MVČR právo právní pomoc 2003

122

Nezletilí v zařízeních
pro zajištění cizinců:
zhodnocení současné
situace, právní a
psychosociální
poradenství
nezletilým a budování
kapacit Poradna pro uprchlíky UNHCR právo, psychosciální pomoc právní pomoc 2003

123

Pomoc ženám v krizi
vzniklé kulturní a
etnickou odlišností Poradna pro uprchlíky MČ Praha 1 psychosociální pomoc, ženy jiné 2003

124

Ženská terapeutická
skupina v uprchlickém
zařízení MVČR
Červený Újezd Poradna pro uprchlíky

Nadace Vize 97 a
IWAP psychosociální pomoc, ženy síťování a komunitní aktivity 2003

125

Sociální a právní
poradenství cizincům
pobývajícím v ČR

Centrum pro otázky
migrace právo, sociální poradenství právní pomoc 1999 2004

126
Výuka českého jazyka
a volný čas dětí

Centrum pro otázky
migrace NROS výuka češtiny, volný čas

vzdělávání - výuka ČJ, síťování
a komunitní aktivity 2000 2004

127

Sociální práce
pracovníků COM v
uprchlických
zařízeních

Centrum pro otázky
migrace

MPSV, Středočeský
kraj, Nadace Vize 97

výuka češtiny, sociální
poradenství vzdělávání - výuka ČJ 2001 2004 hodnotí jako velmi úspěšný



128

Prohloubení
povědomí o
problematice gender

Centrum pro otázky
migrace OSF praha ženy, gender

rovná práva a prevence
diskriminace 1999 2004

ženské multikulturní skupiny v Červeném Újezdu

Červený Újezd

129

Integrace dětí a
mládeže do české
společnosti

Centrum pro otázky
migrace NROS integrace, děti

síťování a komunitní aktivity
1999 2004

130

Profesní rozvoj
pracovníků COM –
supervize

Centrum pro otázky
migrace MPSV vzdělávání pracovníků

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů 1999 2004

131 Poznejme se navzájem
Centrum pro otázky
migrace MČ Praha 1 integrace síťování a komunitní aktivity 1999 2004

132
Kuchařka „Pohled do
hrnce uprchlíka II

Centrum pro otázky
migrace MK, UNHCR volný čas

síťování a komunitní aktivity,
občanská participace -
zobrazování různých skupin v
médiích hodnotí jako velmi úspěšný

133

Kampaň proti rasismu
– projekt tolerance
Posilování výchovy k
toleranci na ZŠ
interaktivní formou

Centrum pro otázky
migrace Úřad vlády osvěta, vzdělávání

rovná práva a prevence
diskriminace

134
Výstava výtvarných
prací uprchlíků

Centrum pro otázky
migrace

Magistrát hl. města
Prahy kultura, volný čas síťování a komunitní aktivity 1999 2004

135

Vytvoření a realizace
fundrisingové
strategie

Centrum pro otázky
migrace NROS podpora činnosti organizace jiné 2002 2004

136

Výuka českého jazyka
a volnočasové aktivity
pro děti

Centrum pro otázky
migrace

firma Českomoravský
cement, UNICEF výuka češtiny vzdělávání - výuka ČJ 1999

nejprve pro Kosovské Albánce – rok 1999, později i v dalších přijímacích
střediscích

137
Psychologická pomoc
při integraci cizinců

Centrum pro otázky
migrace MPSV, MČ Praha 1 psychologická pomoc jiné 2004

138
Multikulturní a ženská
skupina v Praze

Centrum pro otázky
migrace

MPSV, MK, Nadace
Mama Cash ženy, gender

síťování a komunitní aktivity
2003 Praha

139
Dětská multietnická
skupina

Centrum pro otázky
migrace MŠMT, MČ Praha 1 děti, volný čas

síťování a komunitní aktivity
2004

140

Právní asistence
žadatelům o azyl
s první zamítavým
rozhodnutím ve věci
azylu

Centrum pro otázky
migrace NROS právo právní pomoc 2003 2004

141

Poradenství pro
pilotní projekt MPSV
Aktivní výběr
kvalifikovaných
zahraničních
pracovníků

Centrum pro otázky
migrace MPSV vzdělávání pracovníků

vzdělávání - interkulturní
dovednosti a prevence
stereotypů 2003

142
Pomozte uprchlickým
dětem SOZE NROS Síťování a komunitní aktivity 2001 spolupráce s ČT, kulturní a sportovní akce pro děti v azylových zařízeních Morava a Slezsko

143

projekt nábožensko-
kulturního centra pro
uprchlíky v prostorách
azylového domu SOZE MK Síťování a komunitní aktivity 2002 Brno


