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Příloha č. 1: Stanovy Kurdského občanského sdružení 
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Příloha č. 2 – Dotazník (česká mutace) 

Dotazník k mapování role Kurdského občanského sdružení 

 

 

Vážená paní, Vážený pane,  

 

obracím se na Vás s dotazníkem zaměřeným na mapování úlohy Kurdského 

občanského sdružení v životě Kurdů pobývajících v České republice.  

 

Účelem tohoto dotazníku je:  

a) zjistit fungování Kurdského občanského sdružení včetně pohledu členů na něj 

b) zmapovat kurdskou komunitu v ČR s důrazem na udržování kurdské kultury 

c) určit míru zapojení kurdské komunity do české společnosti 

 

Od výsledků dotazníkového šetření očekávám, že mi pomohou pochopit, jak Kurdské 

občanské sdružení funguje, co od něj členové očekávají a jak tato očekávání sdružení 

naplňuje, zároveň jakou úlohu sdružení hraje v procesu integrace Kurdů do české společnosti.  

 

Výsledky z dotazníků budou sloužit pouze jako podklad k diplomové práci na téma „Role 

Kurdského občanského sdružení v procesu integrace Kurdů v České republice“.  

Dotazník je anonymní.  

 

Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 30 minut.  

Věřím, že si naleznete čas na jeho vyplnění, a předem děkuji za spolupráci. 

 

 

Pokyny pro vyplnění 

Svou odpověď u otázek s možností volby označte zakřížkováním nejvhodnější odpovědi 

(dvojitým poklepáním na šedý čtvereček v případě elektronické verze) či zvýrazněním Vámi 

zvolené varianty odpovědi. U některých otázek je možných více odpovědí, toto bude v textu 

zdůrazněno. Některé otázky umožňují odpovídat vlastními slovy, prosím sdělte stručně Váš 

názor.  

 

Termín navrácení dotazníku 

Budu ráda za navrácení vyplněných dotazníků elektronicky na adresu 

daniela.pettrichova@seznam.cz do 28. února 2011. V písemné podobě zasílejte na adresu 

Poradna pro integraci, Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem taktéž do 28. února 2011.   

Dotazníky je také možné nechat v prostorách Kurdského občanského sdružení (Panská 1, 

Praha), kde k tomuto účelu bude umístěna speciální schránka.   

 

 

Mgr. Daniela Pettrichová 

studentka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

Studia občanského sektoru 

 

e-mail: daniela.pettrichova@seznam.cz 

tel. 732 827 177 
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Okruh A: Kurdské občanské sdružení 

 

1. Jste členem Kurdského občanského sdružení?  

 

 ANO 

 NE 

 

2. Pokud ano, prosím, upřesněte, jak dlouho : ____________________________ 

 

3. Jaká je vaše úloha ve sdružení:   

 

 řadový člen 

 ve výkonu funkce (např. výkonný výbor) 

 

4. Jak jste se dozvěděl o sdružení? (je možno více odpovědí) 

 

 členové sdružení 

 přátelé, kteří nejsou členy sdružení 

 nezisková organizace 

 státní instituce (úřady) 

 internet 

 jiné ………………………………… 

 

5. Z jakého důvodu jste poprvé přišel do Kurdského občanského sdružení?  

 

  zvědavost 

  potřeba poradit nebo nějak řešit svou situaci  

  zájem setkat se s krajany 

  pozvání na konkrétní akci sdružení 

  jiné ……………………………………………………………………………………. 

 

6. Do Kurdského občanského sdružení docházím, protože: 

(V případě, že zaškrtnete více možností, prosím očíslujte jejich pořadí podle důležitosti,  

1 – pro vás  nejvíce důležité, 5– nejméně důležité) 

 

       mi pomáhá řešit mé problémy 

        se nejvíce orientuje v problémech kurdských imigrantů a dokáže mi předat zkušenosti 

lidí s podobným problémem 

       zde mám své kamarády (je to příležitost, jak se sejít) 

       chci pomáhat svým krajanům 

       jiné ………………………………. 
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7. Kterými z níže uvedených aktivit se sdružení zabývá? 

 

  služby vedoucí k získání občanství 

  právní poradenství (pobytové záležitosti) 

 tlumočení 

 sociální poradenství (dávky, různé benefity) 

 poradenství při podnikání 

 vzdělávací služby (kurzy češtiny) 

 poradenství při zaměstnání  

 rodinné poradenství 

 poradenství při bydlení 

 zdravotní poradenství 

 formulace zájmů a potřeb komunity tvůrcům politik (lobbing) 

 budování komunity 

 zastupování komunity při tvorbě politik, jejich řízení a implementací 

 programy kulturního dědictví (výstavy, divadelní představení, hudba, oslavy svátků) 

 ekonomický rozvoj komunity 

 udržení kontaktu se zemí původu (aktuální zpravodajství) 

 

8. Podílíte se na některých z těchto aktivit?  

 

 ANO 

 NE 

 

9. Pokud ano, jakým způsobem?  

 

  realizace aktivit nebo služeb 

 aktivní příprava 

  poskytování podnětů a nápadů 

 pasivní účast 

 jiné 

………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Kterých služeb jste doposud využil nebo kterých aktivit jste se zúčastnil? 

 

  právní poradenství (pobytové záležitosti) 

 tlumočení 

 poradenství (bydlení, úřady, zaměstnání, vzdělávání apod.) 

 prosazování zájmů komunity  

 budování komunity 

 kulturní akce (výstavy, oslavy svátků) 

 informování veřejnosti (akce pro veřejnost, přednášky, článek do tisku) 

 udržení kontaktu se zemí původu (zprostředkování aktuálního zpravodajství) 

 jiné 
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11. Pokud se  nyní obracíte na Kurdské občanské sdružení, v jakých je to záležitostech?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

 

 

12. Měli byste zájem o další aktivity či služby?  

 

 ANO 

 NE 

 

13. V případě, že ano, o které? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………… 

      

14.  Prosím seřaďte následující činnosti (1-9) podle toho, jakou pozornost by jim mělo 

podle vás Kurdské občanské sdružení věnovat: 

1 – nejdůležitější,  9 – nejméně důležité 

____ oslava svátků, tradice 

____ prezentace kurdské kultury české veřejnosti 

____ informovanost české veřejnosti o Kurdech 

____ politická angažovanost, lobbing (prezentace potřeb komunity) 

____ budování kurdské komunity (zprostředkování kontaktu s krajany) 

____ zprostředkování kontaktu se zemí původu (zprávy o situaci, materiály 

v kurdštině) 

____ poradenství, řešení aktuálních problémů 

____ tlumočení 

____ jiné ………………………………………….. 

 

15. Je pro vás důležité, aby v České republice fungovalo Kurdské občanské sdružení 

nebo jiná organizace, která by se zabývala kurdskými imigranty. 

 

    

rozhodně 

souhlasím 

spíše souhlasím spíše nesouhlasím rozhodně 

nesouhlasím 

 

Poznámky 

(Zde můžete uvést cokoliv, co souvisí s činností Kurdského občanského sdružení. ) 

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Okruh B:   Vazby na krajany a kurdskou kulturu 

16. Jak je pro vás důležité zachovat si své původní zvyklosti, hodnoty, kulturu?  

 

 velmi důležité 

 spíše důležité 

 spíše nedůležité 

 nedůležité 

 

17. Ze své původní kultury v České republice udržuji (je možno více odpovědí) 

 

 jazyk 

 oslavy svátků 

 náboženství 

 stravování 

 oblékání  

 jiné 

……………………………………………………………………………………………… 

 

18. Vyjádřete prosím, jak často se věnujete následujícím činnostem.  
1=5-7 dnů v týdnu   4=2-3 dny v měsíci 

2=2-5 dny v týdnu  5 =méně často 

3=1 den v týdnu    6 =nikdy 

 
účast na aktivitách krajanských organizací a spolků 1 2 3 4 5 6 

praktikování kulturních tradic a zvyklostí Vaší země, 

vaření národních jídel apod. 

1 2 3 4 5 6 

nábožensky orientované aktivity 1 2 3 4 5 6 

Sledování televize / DVD v rodném jazyce 1 2 3 4 5 6 

četba krajanských novin a časopisů, internetových portálů 1 2 3 4 5 6 

návštěvy známých, příbuzných, krajanů, společenský život 1 2 3 4 5 6 

 

19. Udržujete kontakty s Kurdy žijícími v ČR?  

 

Každodenně       několikrát týdně      1x týdně     1x za 14 dní   

1x měsíčně    méně než 1x  měsíčně  nikdy       

     

20. Vyhledáváte aktivně kontakty na jiné Kurdy? 

 

 ANO 

 NE 



10 

21. Jak tyto kontakty získáváte? (je možno více odpovědí) 

 

 Kurdské občanské sdružení 

 přátelé 

 nezisková organizace (např. OPU, SOZE, CIC, PPI, SIMI, ..) 

 úřady 

 uprchlické tábory 

 jiné ………………………………… 

 

22. V jakém prostředí se nejčastěji setkáváte s Kurdy?  

 

 soukromí  

 zaměstnání 

 Kurdské občanské sdružení 

 jiné………………………….. 

 

 

Okruh C:  Česká společnost  

23. Množství vztahů s Čechy na přátelské úrovni 

 

 se zvyšují 

 jsou stejné 

 se snižují 

 

24. V jakém prostředí nejčastěji komunikujete s Čechy?  

 

 soukromí  

 zaměstnání 

 škola 

 restaurace, kavárny, bary, koncerty, sportoviště 

 úřady, obchody a jiná veřejná místa 

 jiné……………………………………………………………………………………… 

 

 

25. Které kulturní zvyklosti se nejvíce změnily po Vašem příjezdu do České republiky?  

Prosím očíslujte, 1- nejvíce , 6 - nejméně 

____ jazyk 

____ oslavy svátků 

____ náboženství 

____ stravování 

____ oblékání  

____ jiné ……………………………………………………………………………… 
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26. Vyjádřete prosím, jak často se věnujete následujícím činnostem.  
1=5-7 dnů v týdnu  4=2-3 dny v měsíci 

2=2-5 dny v týdnu 5 =méně často  

3=1 den v týdnu   6 =nikdy 

 
účast na aktivitách českých organizací a spolků, 

sport. klubů 

1 2 3 4 5 6 

praktikování kulturních tradic a zvyklostí české 

země, vaření národních jídel apod. 

1 2 3 4 5 6 

sledování televize / DVD v českém jazyce 1 2 3 4 5 6 

četba českých novin a časopisů, internetových 

portálů 

1 2 3 4 5 6 

návštěvy českých známých, společenský život 1 2 3 4 5 6 

 

Okruh D: Základní údaje  

27. Vaše pohlaví:   Muž     Žena  

 

28. Váš věk:  

      

15-18 let 18-26 let 27-35 let 35-45 let 45 a více  

 

29. Země původu: ……………………………………………………………………………. 

 

30. Jak dlouho žijete v ČR? 

     

  méně než 1 rok 1-2 roky           2-5 let  5-10 let       10 let a více 

 

31. Druh pobytu:  

 

 vízum do 90 dnů 

 vízum nad 90 dnů 

 přechodný pobyt 

 dlouhodobý pobyt 

 trvalý pobyt 

 azylant 

 žadatel o mezinárodní ochranu 

 doplňková ochrana 

 občan ČR 

 jiné …………………………………………. 
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Děkuji Vám za vyplnění dotazníku! 

Na této straně můžete využít prostor k jakýmkoli doplněním, připomínkám či komentářům 

vztahujícím se k tomuto dotazníkovému šetření. 

Komentáře, připomínky: 
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Příloha č. 3 – Dotazník (kurdská mutace) 

Pirs (analîz) ji bo naskirina rola Komela kurdî       
 

 

Xanima hêja, ciwamêrê hêja, 

 

         ez van pirsan (analîzê) didim pêş we ji bo naskirina rola Komela kurdî di jiyana 

Kurdên li Komara çîk. 

 

Ermanca van pirsa eve: 

a) naskirina biserkevtina Komela kurdî û nerîna endamên Kmoelê li ser wê. 

b) naskirina civata kurdî li Komara çîk û bi taybetî bikaranîna kûltûra kurdî. 

c) naskirina tevlihebûna civata kurdî di civaka çîkî de. 

 

Ji encamên vê analîzê ez bi hêvîme, ku wê alîkariya min bikin, ji bo ez naskim bê bi çi 

awayî Komela kurdî kar dike, kesên endam çi hêvya jê dikin û çawa Komele van hêvya bi cih 

tîne, û herweha Komele çi rolê dilîze di prosesa întegrasyona Kurdan di civaka çîkî de. 

 

Encamên vê analîzê wê tenê bibin bingeh ji bo karê dîplomê di mijara „Rola Komela kurdî 

di prosesa întegrasyona Kurdan di civaka çîkî de“.  

Analîz veşartîye (anonîme). 
 

Dagirtina van pirsan gerek zêdî 30 deqan dirêj neke. 

Ez bawerim, ku hunê demê bibînin ji bo dagirtina analîzê û ez sipasya we dikim ji bo 

hevkariyê. 

 

Gav ji bo dagirkirinê 
Bersiva xwe li cem hin pirsan îşaret bikin bi tîpa X (di cara bitikîne di verzyona elektronî 

de). Li ser hin pirsan dibe zêdî bersivekê hebe, ev yek wê di tekstê de nivîsandîbe. Li ser hin 

pirsan tû dikare bi gotinê xwe bersiv bide, fermo nerîna xwe bi kurtayî binîvisîne. 

 

Termîna vegerendina analîzê 
Ezê kêfxweş bim ji bo vegerandina analîza dagirtî ji bo e-maila: 

daniela.pettrichova@seznam.cz ta 28.2.2011. Bi rengê namê bişînin vê adrêsê: Poradna pro 

integraci, Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem herweha ta 28.2.2011. Analîzan hûn 

dikarin herweha li adresa Komela kurdî bihêlin (Panská 1, Praha). 

 

Mgr. Daniela Pettrichová 

studentka Fakulty humanitních studií Univerzity 

Karlovy 

Studia občanského sektoru 

 

e-mail: daniela.pettrichova@seznam.cz 

tel. 732 827 177 
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A: Komela kurdî 

 

1. Tû endame di Komela kurdî de? 

 

  ERÊ 

  NA  

 

2. Eger erê ji kerema xwe re binîvisîne ji kengî de: ____________________________ 
 

3. Karê te çiye di Komelê de: 

 

 endamê normal 

 xwedî fûnksyon (di Komîta birêvebir de)  

 

4. Te çawa bihîst bi Komelê? (tû dikare zêdî bersivekê hilbijêre) 

 

 endamên Komelê 

 di riya hevalan de, yên ne endamin di komelê de 

 organîzasyonên nedewletî 

 saziyên dewletê 

 înternet 

 rêk din: .................................................................................................................. 

 

 

5. Ji ber çi tû cara yekem hat Komela kurdî? 

  

 bê sedem 

 pêdviya şîretekê yan çareserkirina rewşa xwe 

 xwestina hevdîtinê bi hemwelatiyê xwe re 

 vexwendina çalakîk Komelê 

 sedemin din: ............................................................................................................... 

 

6. Ez têm Komela kurdî ji ber: 

(heger tû zêdî bersivekê hilbijêre, ji kerema xwe re wan numere bike li 

gora   giringbûna wan,   1- herî giring, 5- herî kêm giring) 

 

 alîkarya min dike ji bo çareserkirina problêmên min 

 bêhtir problêmên Kurdên koçber nas dike û dikare serpêhatiyên xelkin din şanî min 

bide 

 li wir hevalê min hene (derfeteke ji bo hevdîtinê) 

 ez dixwazim alîkariya hemwelatiyê xwe bikim 

 sedemin din: ................................................................................................................... 
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7. Bi kîjan ji van aktîvîtan (çalakiyan) Komele radibe? 

 

 servîsên ji bo stendina nasnamê 

 şîretên qanûnî  

 wergirandinê 

 şîretên sosyalî 

 şîretên tîcaretê 

 servîsên xwendinê (kursên zimanê çîkî) 

 şîretên ji bo kar 

 şîretên malbatî 

 şîretên ji bo cihmanê 

 şîretên tenduristî 

 formûlasyona berjewendî û pêdviyên civata Kurdan (lobî) 

 avakirina civata Kurdî 

 cihgirtina civata Kurdî ji bo çêkirina siyasetan û karên wan 

 programên kûtlûrî (pêşangeh, leystkên tiyatro, mûzîk, ahengên cejinan) 

 lipêşxistina rewşa ekonomî ya civata Kurdî 

 berdewamkirina têkiliyan bi welatê zikmakî re (nûçeyên aktuel) 

 

8. Tû bi xwe bi hin ji van akîvîtan radibe? 

 

 ERÊ 

 NA 

 

9. Eger erê, bi çi şêweyî? 

 

 bicihanîna çlakiyan yan servîsan 

 emadekirina aktîv 

 dana mijaran û ramanan 

 beşdarbûna pasîv 

 hin din .......................................................................................................................... 

 

10. Tû ta anha pêdviyê kîjan servîsê bûye yan li ser kîjan çalakiyan te kar kiriye? 

 

 şîretên qanûnî (babetên manê) 

 wergerî 

 şîret (cihman, saziyên dewletê, kar, xwendin û herweha) 

 lipêşxistina berjewendiyên civata Kurdî 

 avakirina civata Kurdî 

 çalakiyên kûltûrî (pêşangeh, ahengên cejinan) 

 agahdarkirina raya giştî (çalakî ji bo raya giştî, semînar, gotar ji bo rojnameya) 

 berdewamkirina têkiliyan bi welatê zikmakî re (nûçeyên aktuel) 

 hin din ...................................................................................................................... 
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11. Heger tû anha alîkariyê ji Komela kurdî dixwaze, di kîjan waran de ye? 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

12. Tû hin servîsin din yan çalakîn din dixwaze? 

 

 ERÊ 

 NA 

 

13. Eger erê, kîjan? 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

14. Ji kerema xwe re, van karan (1-9) numere bike, li gora giringbûna wan, gerek 

Komela kurdî bi kîjan rabe? 

 

____ ahengên cejinan, tradîsyon 

____ şanîkirina kûltûra kurdî ji bo raya giştî ya çîkî 

____ agahdarbûna civaka çîkî bi Kurdan 

____ karê siyasî, lobî (daxwyakirina pêdviyên civata kurdî) 

____ avakirina civata kurdî (lidarxistina têkiliyan bi hemwelatiyan re) 

____ lidarxistina têkiliyan bi welatê zikmakî re (înformasyon li ser rewşê, matêryal 

bi zimanê kurdî) 

____ şîretkirin, çareserkirina problêmên aktuel 

____ wergirandin 

____ hindin …………………………………………................................................... 

 

15. Ji te re giringe, ku li Komara çîk Komela kurdî karê xwe bike, yan jî organîzasyonek 

din ji bo kar û barê koçberên kurd? 

 

    

sedîsed dipejirînim bêhtir dipejirînim bêhtir napejirînim sedîsed 

napejirînim 

 

 

Li vir tû dikare çi tiştê girêdayî bi karê Komela kurdî ve binîvisîne 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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B: Têkilî bi hemwelatiyan û bi kûltûra kurdî re 

 

16. Çendî ji bo te giringe mana tradisyon, kûltûra te ya zikmakî? 

 

 gelekî giringe 

 bêhtir giringe 

 bêhtir negiringe 

 negiringe 

 

17. Ji kûltûra xwe ya zikmakî ez bi vana radibim (tû dikare zêdî bersivekê hilbijêre) 

 

 ziman  

 pîrozkirina cejinan 

 ol 

 xwarin 

 cil 

 hin din ...........................................................................................................................

  

 

18. Ji kerema xwe re binîvisîn tû her çiqasî bi van karan radibe.  
1=5-7 rojan di heftiyê de   4=2-3 roja di mehê de 

   2 =2-5 rojan di heftiyê de   5= kêm caran 

   3=1 rojê di heftiyê de    6 =tucaran 

 

hevkarî di çalakiyên organizasyon û komên 

hemwelatî 

1 2 3 4 5 6 

bicihanîna tradîsyonên kûltûrî yên welatê te, 

çêkirina xwarinên netewî,....  

1 2 3 4 5 6 

çalakiyên olî 1 2 3 4 5 6 

temaşekirina televizyonê/ DVD bi zimanê zikmakî 1 2 3 4 5 6 

xwendina rojname û magazînên welatê te, 

malperên înternetê 

1 2 3 4 5 6 

serdanên nasan, xwediyan, hemwelatiyan, jiyana 

civakî  

1 2 3 4 5 6 

 

  

19. Têkiliyên te bi Kurdên li Komara çîk dijîn hene? 

 

herroj        çend caran di heftiyê de     1 carê di heftiyê de    1carê her 14 

rojan   

1 carê di mehê de    kêmtirî 1 carê di mehê de       tucarî  

 

20. Tû bi şêweyeke aktîv digere li kontaktê Kurdin din? 

 

 ERÊ 

 NA  
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21. Çawa tû van kontakta dibîne? (tû dikare zêdî bersivekê hilbijêre) 

 

 Komela kurdî 

 heval 

 organîzasyonên nedewletî (wek OPU, SOZE, CIC, PPI, SIMI, ..) 

 saziyên dewletê 

 kempên azûlê 

 hin din………………………………….................................................. 

 

22. Li kur tû bêhtir bi Kurdan re dicive? 

 

 prîvat 

 kar 

 Komela kurdî 

 hin din ................................................................................................... 

 

 

C: Civaka çîkî 

 

23. Têkilî bi Çîkan re di warê hevaltiyê de 

 

 bêhtir dibin 

 wek xwe ne 

 kêm dibin 

 

24. Li kur bêhtir tû têkiliyan bi Çîkan re dikin? 

 

 prîvat 

 kar 

 dibistan 

 restaurant, qehwe, bar, konsert, cihê sporê 

 saziyên dewletê, dukan û hin cihên din yên giştî 

 hin din ............................................................................................... 

 

25. Kîjan tradîsyonê kûltûrî bêhtir hatine guhertin piştî hatina te ji bo Komara çîk? 

          ji kerema xwe re numere bike , 1- herî bêhtir, 6- herî kêm 

 

____ ziman 

____ pîrozkirina cejinan 

____ ol 

____ xwarin 

____ cil  

____ hin din ......................................................................................................... 
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26. Ji kerema xwe re binîvisîne tû her çiqasî bi van karan radibe.  
1=5-7 rojan di heftiyê de   4=2-3 roja di mehê de 

   2=2-5 rojan di heftiyê de   5 =kêm caran 

            3=1 rojê di heftiyê de    6 =tucaran 
 

hevkarî di çalakiyên organizasyon û komên çîkî 

de 

1 2 3 4 5 6 

bicihanîna tradîsyonên kûltûrî yên dewleta çîkî, 

çêkirina xwarinên netewî,....  

1 2 3 4 5 6 

çalakiyên olî 1 2 3 4 5 6 

temaşekirina televizyonê/ DVD bi zimanê çîkî 1 2 3 4 5 6 

xwendina rojname û magazînên çîkî, malperên 

înternetê 

1 2 3 4 5 6 

serdanên nasên çîkî, jiyana civakî  1 2 3 4 5 6 

 

 

 

D: Înformasyonên bingehî 

 

27. Cinsê te                                   Mêr                      Jin  

 

28. Temenê te 

 

      

15-18 sal 18-26 sal 27-35 sal 35-45 sal 45 û bêhtir  

 

 

29. Welatê zikmakî: ................................................................................................................... 

 

30. Ev çiqas çêbûye tû li Komara çîk dijî? 

     

                         
kêmtirî 1 salê       1-2 sal              2-5 sal    5-10 sal       10 sal û bêhtir 

 

31. Tîpa manê 

 

 vîza ta 90 rojî 

 vîza zêdî 90 rojî 

 mana kurt 

 mana dirêj 

 mana herdemî 

 azûl 

 daxwazê parastina navnetewî 

 parastina netemamî 

 hemwelatiyê Komara çîk 

 hin din............................................................................................................... 
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Ez sipasya we dikim ji bo dagirtina vê analîzê! 

 

Li ser vê rûpelê tû dikare çi tiştê girêdayî bi vê analîzê binîvisîne: 
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Příloha č. 4 – Dotazník (arabská mutace) 

 

 (KOM-KURD)اىنشدٝخ  اىجَؼٞخ اىَذّٞخ دٗس اسزجٞبُ ح٘ه

 

 ,اػضائً اٌغٍذاد, اػضائً اٌغبدح

 ػٓ ِؼٍشخ االوشاد اٌّمٍٍّٓ فً عّٙٛسٌخ اٌزشٍه(KOM-KURD)اىنشدٝخ  اىَذّٞخ اىجَؼٞخٔمذَ ٌىُ ٘زا االعزجٍبْ اٌّٛعٗ ٌذٚس 

 :ا٘ذاف ٘زا االعزجٍبْ ً٘ 

 

 ٚثّب فً رٌه سؤٌخ اٌؼؼٛ ٌٙب (KOM-KURD) رحذٌذ ػًّ ٚ دٚس اٌغّؼٍخ اٌٛؽٍٕخ اٌىشدٌخ(  أ  

 سعُ خشٌطخ ٌٍّغزّغ اٌىشدي فً عّٙٛسٌخ اٌزشٍه ِغ اٌزأوٍذ ػٍى اٌّحبفظخ ػٍى اٌضمبفخ اٌىشدٌخ(   ة

 ىًرحذٌذ اٌؼاللخ ثٍٓ اٌّغزّغ اٌىشدي ٚ اٌّغزّغ اٌزشٍ(  ط 

 

ٚ  (KOM-KURD)ثأْ االعزجٍبْ عٍغبػذًٔ ػٍى فُٙ وٍفٍخ ػًّ اٌغّؼٍخ اٌّذٍٔخ اٌىشدٌخ  ثؼذ االجبثخ ػيٚ ٍزطيجبد االسزجٞبُ ار٘قغ

ٚ فً ٔفظ اٌٛلذ ِب ٘ٛ اٌذٚس اٌزي عزٍؼجٗ اٌغّؼٍخ فً , ِبرا ٌزطٍغ اٌؼؼٛ ِٓ اٌغّؼٍخ ٚ وٍف رؼًّ اٌغّؼٍخ ػٍى رٍجٍخ ٘زٖ اٌزٛلؼبد

 .ٌىشدي فً اٌّغزّغ اٌزشٍىًدِظ اٌزىبًِ ا

 

  (KOM-KURD)دٚس اٌغّؼٍخ اٌّذٍٔخ  اٌىشدٌخ ,, االعٛثخ ػٍى االعزجٍبْ عٛف رغزخذَ فمؾ وأعبط ٌّششٚع ٌشٙبدح اٌذثٍَٛ ٌّٛػٛع 

 ,,فً دِظ اٌزىبًِ اٌىشدي فً عّٙٛسٌخ اٌزشٍه 

 

 االسزجٞبُ سٞنُ٘ ٍجٖ٘ه االسٌ
 .خ دلٍم 03رؼجئخ االعزجٍبْ ال رغزغشق اوضش ِٓ 

 

 ٚ ِمذِب شىشا ٌزؼبٚٔىُ, اػزمذ ثأٔىُ عزغذْٚ اٌٛلذ اٌىبفً ٌٍّئ االعزجٍبْ

 

 

 دالئو اسشبدٝخ

 

اٚ ثبٌطك اٌّضدٚط ػٍى اٌّشثغ ) ػٍى اٌغٛاة اٌّخظض   xاعبثزىُ ػٍى اٌغإاي االخزٍبسي رىْٛ ثبٌزؼٍٍُ ػٍٍٗ ثأشبسح االوظ 

ٚ٘زٖ االعئٍخ عٍشبس , فً ثؼغ االعئٍخ رغزطٍغ اْ رخزبس اوضش ِٓ عٛاة. زبساٚ ثزؼٍٍُ اٌغٛاة اٌّخ( االٌىزشٍٚٔخ اٌشِبدي فً إٌغخخ

 .اٌشعبء وزبثخ سأٌىُ ثبخزظبس, فً ثؼغ االعئٍخ رغزطٍغ اٌغٛاة ثؼجبساره اٌخبطخ. ٌٙب فً ٔض اٌغإاي

 

 اىَذح اىَحذدح ألػبدح ٗ رسيٌٞ االسزَبسح

  

. 8322اٌبس  88اٌى ربسٌخ   pettrichova@seznam.czالٌىزشًٚٔ اٌزبًٌ عأوْٛ ِّٕٛٔخ ثأعزؼبدح االعزّبسح اٌّىزٍّخ ػٍى اٌجشٌذ ا

 8322اٌبس  88ربسٌخ اٌى فً حبٌخ اسعبٌٙب ػٓ ؽشٌك اٌجشٌذ اٌؼبدي اسعٛ اسعبٌٙب ػٍى اٌؼٕٛاْ اٌزبًٌ 

                                              .Poradna pro integraci, Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem  

حٍش عٍىْٛ ٌٗ طٕذٚق ثشٌذ  -KOM-KURD (Panská 1, Praha)رغزطٍؼْٛ رشن االعزّبسح فً ِجٕى اٌغّؼٍخ اٌّذٍٔخ اٌىشدٌخ 

 .خبص

 

 

Mgr. Daniela Pettrichová 

studentka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

Studia občanského sektoru 

 

e-mail: daniela.pettrichova@seznam.cz 

tel. 732 827 177 
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 (KURD-KOM)اىنشدٝخ  اىَذّٞخ اىجَؼٞبد: اىؼْ٘اُ أ 
 

 ؟( KOM-KURD)اىنشٝخ  اٌّذٍٔخٕو اّذ ػض٘ فٜ اىجَؼٞخ  .1

 

  ّؼٌ       

 ال       

 

 _________________________:اىشجبء اُ رحذد اىَذح اىضٍْٞخ , ٌارا مبُ اىج٘اة ّؼ .2

 

 :فٜ اىجَؼٞخ ( ٗظٞفزل)ٍب ٕ٘ دٗسك.   3
 

 ػؼٛ ػبدي     

 (ٌغٕخ اداسٌخ.  ِضبي)ٚظٍفخ اداسٌخ      

 

 

 (ٍَنِ امثش ٍِ ج٘اة) مٞف ػيَذ ػِ اىجَؼٞخ ؟ .   4

 

 ػٓ ؽشٌك ػؼٛ فً اٌغّؼٍخ            

 ػٓ ؽشٌك اطذلبء ٌٍغٛا اػؼبء فً اٌغّؼٍخ            

 ػٓ ؽشٌك ِٕظّخ غٍش سثحٍخ            

 ِإعغخ حىٍِٛخ            

 االٔزشٔذ            

 ................................................شئ اخش             

 

 ؟ (KOM-KURD)ٍب ٕ٘ سجت قذٍٗنٌ الٗه ٍشح ىيجَؼٞخ اى٘طْٞخ اىنشدٝخ .  5

 

 فؼٛي      

 اٌحبعخ اٌى ٔظٍحخ اٚ ثؼغ اٌحٍٛي الٚػبػً      

 (ِٓ اٌٛؽٓ)ثٍخ ثؼغ اٌّٛاؽٍٕٓ اٌشغجخ فً ِمب      

 دػٛح ِٓ اٌغّؼٍخ       

 .........................................................................................................شئ اخش       

 

 :ّٔ أل (KOM-KURD)اىنشدٝخ  اٌّذٍٔخ ارٕت اىٚ اىجَؼٞخ.  6

 5اىٚ  1فٜ حبىخ اخزٞبسمٌ امثش ٍِ خٞبس ّشج٘ا اُ رحذدٗا اخزٞبسارنٌ ثحست االَٕٞخ ثبىزشقٌٞ ٍِ )      

 (االقو إَٞخ 5االمثش إَٞخ ٗ سقٌ  1سقٌ              

 

 ٌغبػذًٔ فً حً ِشبوًٍ          

 اٌّٙبعشٌٓ االوشاد ٚ ٌغزطٍغ اْ ٌؼطًٍٕ رغبسة االشخبص اٌزٌٓ ٌذٌُٙ ٔفظ اٌّشىٍخالٔٗ االوضش رٛعٍٗ ٌّشبوً           

 ٌذي ٕ٘ب اطذلبئً          

 اسٌذ ِغبػذح ِٛاؽًٍٕٕ          

 ..................................................شئ اخش           
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 اٛ ٍِ االّشطخ اىزبىٞخ رزؼبٍو ثٖب اىجَؼٞخ ؟.  7

 

 خذِبد اٌّششذٌٓ ٌٍحظٛي ػٍى اٌّٛاؽٕخ      

 (اٌشإْٚ اٌغىٍٕخ)اعزشبسح لبٍٔٛٔخ       

 اٌزشعّخ      

 (ِٕبفغ ِخزٍفخ, ػّبْ)اعزشبسح اعزّبػٍخ       

 اعزشبسح رغبسٌخ      

 (دٚسح اٌٍغخ اٌزشٍىٍخ)خذِخ اٌزؼٍٍُ       

 اعزشبسح رٛظٍفٍخ      

 اعزشبسح ػبئٍٍخ      

 اعشبسح ٌٍغىٓ      

 اعزشبسح طحٍخ      

 اال٘زّبَ ثبٌزمبسٌش ٚ اٌحبعخ ٌٍغّبػخ ٌٍؼًّ اٌغٍبعً      

 اٌجٕبء االعزّبػً      

 اٌزّضًٍ االعزّبػً ٌٍؼًّ اٌغٍبعً فً األداسح ٚ اٌزطجٍك      

 (اػٍبد, ِٙشعبْ ,ِٛعٍمى, ػشٚع ِغشحٍخ,ِؼشع)اٌجشاِظ اٌضمبفٍخ ٚ اٌزشاصٍخ       

 اٌزٍّٕخ االلزظبدٌخ االعزّبػٍخ      

 (االخجبس ٚ االحذاس اٌغبسٌخ)اٌّحبفظخ ػٍى اٌزٛاطً ِغ اٌجٍذ االطًٍ       

 

 ٕو اّذ ٍشبسك فٜ ثؼض ٕزٓ اىَشبسمبد ؟.  8

 

  ّؼٌ 

 ال 

 

 

 ٍب ٕٜ اىطشٝقخ ؟, ٘اة ّؼٌارا اىج.  9

 

 رٕفٍز االٔشطخ اٚ اٌخذِبد      

 رحؼٍش االٔشطخ      

 اػطبء اٌحٛافض ٚ االفىبس      

 ِشبسن غٍش فؼبي      

 .......................................................شئ اخش       

 

 اٛ ٍِ اىخذٍبد اىزبىٞخ ٍب صىذ اىٚ االُ رسزخذٍٖب ٗ اٛ ٍِ االّشطخ اّذ ٍشبسك ثٖب ؟.  10

 

 (اٌشإْٚ اٌغىٍٕخ)اعزشبسح لبٍٔٛٔخ       

 اٌزشعّخ      

 .(اٌّغزٕذاد اٌخ, ٍفاٌزٛظ, اٌزؼٍٍُ, اٌغىٓ) اعزشبسح فً       

 رطٌٛش اال٘زّبِبد االعزّبػٍخ      

 االعزّبػً( اٌزطٌٛش)اٌجٕبء      

 (اػٍبد, ِؼشع)ػشع صمبفً       

 (ِمبالد اػالٍِخ, اٌّحبػشاد, ػشٚع ٌٍغّٙٛس)ِؼٍِٛبد ٌٍغّٙٛس       

 (االخجبس ٚ االحذاس اٌغبسٌخ)اٌّحبفظخ ػٍى اٌزٛاطً ِغ اٌجٍذ االطًٍ       

 ......................................................شئ اخش       
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ٜ  (KOM-KURD)اىنشدٝخ  اٌّذٍٔخ اىجَؼٞخاىٚ ( رزٕجُ٘)ارا ٍبصىزٌ اىٚ االُ رزشددُٗ.  11 َبٕ  سأىخ ف ٞخ)اَى ُ ( اىقض ٜ رزشدٗد اىز

ٖب ؟  الجي

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

...…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 ٕو ىذٝنٌ اىشغجخ ٗ االٕزَبً فٜ خذٍبد ٗ اّشطخ اخشٙ ؟.  11
 ٌّؼ 

 ال 

 ارا مبُ اىج٘اة ّؼٌ فجَبرا ؟.  13
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

ثحست ( ٗاحذ ىيذالىخ ػيٚ االمثش إَٞخ ٗ رسؼخ ىيذالىخ ػيٚ االقو إَٞخ) 9اىٚ  1اىشجبء اُ رشرت االّشطخ اىزبىٞخ ٍِ .  14

 :اُ رقذً  (KOM-KURD)اىنشدٝخ  اٌّذٍٔخ ىيجَؼٞخػيٚ مٞفٞخ ٗ سؤٝزل حشصل 

 اٌزشاس, االػٍبد   ____

 رمذٌُ ػشٚع ػٓ اٌضمبفخ اٌىشدٌخ ٌٍغّٙٛس اٌزشٍىً   ____

 رمذٌُ ِؼٍِٛبد ٌٍغّٙٛس اٌزشٍىً ػٓ االوشاد   ____

 اٌّشبسوخ اٌغٍبعٍخ   ____

 اٌجٕبء االعزّبػً اٌىشدي   ____

 (ادٚاد ٌٚٛاصَ اٌٍغخ اٌىشدٌخ, االخجبس ػٓ االٚػبع)اٌزٛاطً ِغ اٌجٍذ االطًٍ ٚعبؽخ    ____

 االعزشبسح ٚ حٍٛي ٌٍّشبوً اٌحبٌٍخ    ____

 اٌزشعّخ   ____

 .............................................................................شئ اخش   ____

 

رؼَو اٗ اٛ ٍْظَخ اخشٙ رٖزٌ  (KOM-KURD)اىنشدٝخ   اٌّذٍٔخ اىجَؼٞخجقٚ ٕو ٍِ اىضشٗسٛ ثبىْسجخ ىل ثأُ ر.  15

 .ثشإُٗ اىَٖبجشِٝ االمشاد

 

 

                                                                                              
 ؽجؼب اٚافك                       اٚافك                            ال اٚافك                         ؽجؼب ال اٚافك            

 

 ٍالحظخ

 (.(KOM-KURD)اىنشدٝخ  اٌّذٍٔخىيجَؼٞخ ْٕب رسزطٞؼُ٘ اُ رزمشٗا اٛ شئ ثَب ٝخص ثبالّشطخ )

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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 اىؼالقخ ثِٞ اىَ٘اطِْٞ االمشاد ٗ اىثقبفخ اىنشدٝخ: اىؼْ٘اُ ة 

 

 طْل ؟ٕو ٍِ االَٕٞخ ثبىْسجخ ىل اىَحبفظخ ػيٚ اىؼبداد ٗ اىقٌٞ ٗ اىثقبفخ االصيٞخ  ى٘.  16
 

 ُِٙ عذا      

      ُِٙ 

 لًٍٍ االٍّ٘خ      

 غٍش ُِٙ      

 

 :ٍِ ثقبفزل االصيٞخ اىزٜ رحبفظُ٘ ػيٞٔ فٜ جَٖ٘سٝخ اىزشٞل ٕٜ .  17

 

 اٌٍغخ      

 د االػٍبداحزفبال      

 (اٌؼجبداد)اٌذٌٓ      

 اٌطؼبَ      

 اٌّالثظ      

 ..............................................................شئ اخش       

 

 .اىزٜ رقضّٖ٘ب فٜ االّشطخ اىزبىٞخفٜ اىجذٗه اىزبىٜ ٍِ فضيل اُ رحذد مٌ ػذد اىَشاد . 18
 اٌبَ فً االعجٛع 0-8ٌؼًٕ  4اٌبَ فً االعجٛع     اٌشلُ  7-5ٌؼًٕ  2اٌشلُ 

 ٌؼًٕ ٔبدسا 5اٌبَ فً االعجٛع     اٌشلُ  5-8ٌؼًٕ  8اٌشلُ 

 ِطٍمب 2ٌؼًٕ ٌَٛ ٚاحذ فً االعجٛع     اٌشلُ  0اٌشلُ 

 

 

 اٌّشبسوخ فً ِٕظّخ ٚ ِغّٛػخ االٔشطخ اٌٛؽٍٕخ

 

2 8 0 4 5 6 

 اٌخ... ؽٙٛ اٌطؼبَ اٌٛؽًٕ , ِّبسعخ اٌؼبداد ٚ اٌزمبٌٍذ اٌضمبفٍخ

 

2 8 0 4 5 6 

 االٔشطخ اٌذٌٍٕخ ٚ رٛعٙبرٙب

 

2 8 0 4 5 6 

 ِزبثؼخ ٚ ِشب٘ذح اٌزٍفبص ٚ االفالَ ثبٌٍغخ اٌؼبئٍٍخ 

 

2 8 0 4 5 6 

 لشاءح اٌظحف ٚ اٌّغالد اٌٛؽٍٕخ ٚ طفحبد االٔزشٔذ

 

2 8 0 4 5 6 

 ِّبسعخ اٌحٍبح االعزّبػٍخ اٚ صٌبسح اٌّؼبسف اٚ االلبسة اٚ اٌّٛاؽٍٕٓ 

 

2 8 0 4 5 6 

 

  

 اىذٗاً ػيٚ اىز٘اصو ٍغ االمشاد اىزِٝ ٝؼٞشُ٘ فٜ جَٖ٘سٝخ اىزشٞل ؟.  19

 

ٌَٛ      24ِشح وً           ِشح فً االعجٛع                     ػذح ِشاد فً االعجٛع                 وً ٌَٛ            

 

     ِطٍمب                                  الً ِٓ ِشح فً اٌشٙش                  ِشح فً اٌشٙش   

 

 

 فؼبه ٍغ امشاد اخشِٝ ؟ٕو رجحثُ٘ ػِ ارصبه .  12

 

 ٔؼُ 

 ال 

 

 

 (ٍَنِ امثش ٍِ ج٘اة)ػِ طشٝق ٍِ رحصيُ٘ ػيٚ ٕزا االرصبه .  11



26 

 

 اٌىشدٌخ  اٌّذٍٔخ اٌغّؼٍخ      

 اطذلبء      

 ..(  OPU, SOZE, CIC, PPI, SIMI: ِضً)ِٕظّخ غٍش سثحٍخ       

 ِىزت حىًِٛ      

 ِخٍُ اٌالعئٍٓ      

 ........................................................شئ اخش       

 

 ػيٚ االغيت رزقبثيُ٘ ٍغ االمشاد ؟( ثٞئخ)فٜ اٛ ٍحٞظ .  11

 

 اِبوٓ خبطخ      

 اِبوٓ اٌؼًّ       

 اٌغّؼٍخ اٌٛؽٍٕخ اٌىشدٌخ      

 ..............................................................شئ اخش       

 

 

 اىَجزَغ اىزشٞنٜ:  اىؼْ٘اُ ج 

 ىزشٞنِٞٞ ٍقذاس ػالقبد اىصذاقخ ٍغ ا. 13

 

 فً رىبصش      

 ٔفظ اٌّمذاس      

 فً أخفبع      

 

 ػيٚ االغيت رز٘اصيُ٘ ٍغ اىزشٞنِٞٞ ؟( ثٞئخ)فٜ اٛ ٍحٞظ .  14

 

 اِبوٓ خبطخ      

 اِبوٓ اٌؼًّ      

 اٌّذسعخ      

 ٍِؼت سٌبػً, اٌحفالد, ٔبدي, اٌّمٙى, اٌّطؼُ      

 اِبوٓ ػبِخ, ِحالد رغبسٌخ, ِىزت حىًِٛ      

 ..................................................................................شئ اخش       

 

 ٍب ٕٜ اىؼبداد اىثقبفٞخ االمثش رغٞشا ثؼذ قذٍٗنٌ اىٚ جَٖ٘سٝخ اىزشٞل ؟.  15

 6اىٚ االقو  سقٌ   1سرت حست االسقبً ٍِ االمثش سقٌ                 

 

 اٌٍغخ  ____

 احزفبالد االػٍبد  ____

 (اٌؼجبداد)اٌذٌٓ   ____

 اٌطؼبَ  ____

 اٌّالثظ  ____

 ................................................................................شئ اخش   ____
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 .فٜ اىجذٗه اىزبىٜ ٍِ فضيل اُ رحذد مٌ ػذد اىَشاد اىزٜ رقضّٖ٘ب فٜ االّشطخ اىزبىٞخ. 16
 اٌبَ فً االعجٛع 0-8ٌؼًٕ  4اٌبَ فً االعجٛع     اٌشلُ  7-5ٌؼًٕ  2اٌشلُ 

 ٌؼًٕ ٔبدسا 5اٌشلُ    اٌبَ فً االعجٛع   5-8ٌؼًٕ  8اٌشلُ 

 ِطٍمب 2ٌؼًٕ ٌَٛ ٚاحذ فً االعجٛع     اٌشلُ  0اٌشلُ 

 

 ٔبدي, اٌّشبسوخ فً ِٕظّخ ٚ ِغّٛػخ االٔشطخ اٌزشٍىٍخ

 سٌبػخ. ٔبدي

 

2 8 0 4 5 6 

 اٌخ... ؽٙٛ اٌطؼبَ اٌٛؽًٕ , ِّبسعخ اٌؼبداد ٚ اٌزمبٌٍذ اٌضمبفٍخ اٌزشٍىٍخ

 

2 8 0 4 5 6 

 بص ٚ االفالَ ثبٌٍغخ اٌزشٍىٍخ ِزبثؼخ ٚ ِشب٘ذح اٌزٍف

 

2 8 0 4 5 6 

 لشاءح اٌظحف ٚ اٌّغالد اٌزشٍىٍخ ٚ طفحبد االٔزشٔذ

 

2 8 0 4 5 6 

 ِّبسعخ اٌحٍبح االعزّبػٍخ اٚ صٌبسح اٌّؼبسف اٌزشٍىٍٍٓ 

 

2 8 0 4 5 6 

 

 اىجٞبّبد االسبسٞخ: اىؼْ٘اُ د 

 اىجْس.  17

 أضى                                     روش                              

 

 اىؼَش.  18

                                                                                                   

 عٕخ ٚ اوضش 45عٕخ        45-05عٕخ       05-87عٕخ       86-28عٕخ     28 -25                       

 .....................................................................................................................اىجيذ االصيٜ .  19

 

  ىضٍْٞخ اىزٜ اقَزٕ٘ب فٜ جَٖ٘سٝخ اىزشٞل ؟مٌ اىَذح ا. 32

                                                                                                            

 عٕٛاد ٚ اوضش  23عٕٛاد           23-5عٕٛاد         5-8عٕزبْ         8-2لً ِٓ عٕخ          ا                     

 

 :ّ٘ع االقبٍخ .  31

 ٌَٛ 93فٍضا ِذح  

 ٌَٛ 93فٍضا اوضش ِٓ  

 البِخ ِإلزخ 

 البِخ ؽٌٍٛخ االعً 

 البِخ دائّخ 

 العئ 

 ؽٍت حّبٌخ دٌٍٚخ 

 حّبٌخ ربِخ 

 ِٛاؽٓ رشٍىً 

 ..................................................................شئ اخش  

. 
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 بسحّشنشمٌ ػيٚ رؼجئخ االسزَ

 

 ػٍى ٘زٖ اٌظفحخ رغزطٍؼْٛ اْ رغزخذِٛا اٌّىبْ اٌّخظض اٌزبًٌ الػبفخ اي رؼٍٍمبد اٚ ِالحظبد رخض ٘زٖ االعزّبسح

 

 : اىزؼيٞقبد ٗ اىَالحظبد
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Příloha č.5 – Petice 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, za pomoc proti porušování lidských práv kurdských žadatelů o 
azyl. Za petiční výbor: Ing. Rachid Khalil, Nedbalova 43, 415 01 Teplice, k.rashid@seznam.cz, Mgr. Vít Černý, Gorazdovo 

nám. 5, 67401 Třebíč, vit.cerny@seznam.cz, Darina Rullová, Husova 786, 735 81 Bohumín, darina@studio-illios.cz 
 

 
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

 
Úřad vlády České republiky 
Předseda vlády České republiky RNDr. Petr Nečas 
nábřeží Edvarda Beneše 4 
Praha 1 - Malá Strana 118 01 

 
Úřad vlády České republiky 
Ministr vnitra Radek John 
nábřeží Edvarda Beneše 4 
Praha 1 - Malá Strana 118 01 

 
Vážený pane premiére, 
Vážený pane ministře, 

 
Obracíme se na Vás, abychom vyjádřili své znepokojení nad porušováním lidských práv, jemuž jsou vystaveni 
kurdští žadatelé o mezinárodní ochranu v uprchlickém táboře v Kostelci nad Orlicí. Zároveň Vás chceme 
upozornit na neadekvátní a zdlouhavé azylové řízení a na nevyhovující a nedůstojné životní podmínky pro 
dotyčné v tomto táboře.  

 
Většina žadatelů již několikrát žádala o udělení mezinárodní ochrany v ČR. Jejich budoucnost však zůstává delší 
dobu nejistá, což je nejen velmi stresující, ale zároveň to ztěžuje proces integrace do české společnosti. 

 
Situace v zemi původu donutila tyto lidi odejít. Od jejich odchodu se podmínky nezměnily a jejich obavy 
oprávněně přetrvávají.  Případný návrat je může vystavit ještě větším represím, nebo dokonce znamenat 
podepsání si vlastního rozsudku smrti. Za dobu čekání na rozhodnutí si zde někteří žadatelé vybudovali nové 
sociální vazby, osvojili si určitou znalost místního jazyka, porodili děti, našli si legální zaměstnání.    

 
Zároveň Vás chceme upozornit na nevyhovující a nedůstojné životní podmínky v pobytovém středisku pro 
žadatele o mezinárodní ochranu v Kostelci nad Orlicí. Humanitární situace sedmi rodin, které pobývají v tomto 
středisku, je velice špatná. Např. šestičlenná rodina obývá jednu malou místnost, což je v rozporu se 
základními hygienickými zásadami, nemluvě o negativním psychickém dopadu na všechny členy, především 
děti.  

 
Proto Vás žádáme, abyste se zabývali případy kurdských žadatelů, učinili kroky vedoucí ke zkrácení řízení o 
mezinárodní ochraně a pomohli zlepšit podmínky v daném pobytovém středisku.  Budeme rádi, pokud 
umožníte žadatelům důstojně a co nejdříve nastartovat nový život v zemi, která se pro ně stane záchranou a 
novým domovem.  

 
 

Petiční výbor ve složení: 
Ing. Rachid Khalil, Nedbalova 43, 415 01 Teplice, k.rashid@seznam.cz  
Mgr. Vít Černý, Gorazdovo nám. 5, 67401 Třebíč, vit.cerny@seznam.cz  
Darina Rullová, Husova 786, 735 81 Bohumín, darina@studio-illios.cz 

 
Kontaktní adresa za petiční výbor: 
Ing. Rachid Khalil, Nedbalova 43, 415 01 Teplice, tel: 608 280 262,  k.rashid@seznam.cz  

mailto:k.rashid@seznam.cz
mailto:vit.cerny@seznam.cz
mailto:darina@studio-illios.cz
mailto:k.rashid@seznam.cz
mailto:vit.cerny@seznam.cz
mailto:k.rashid@seznam.cz


30 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, za pomoc proti porušování lidských práv kurdských žadatelů o 
azyl. Za petiční výbor: Ing. Rachid Khalil, Nedbalova 43, 415 01 Teplice, k.rashid@seznam.cz, Mgr. Vít Černý, Gorazdovo 

nám. 5, 67401 Třebíč, vit.cerny@seznam.cz, Darina Rullová, Husova 786, 735 81 Bohumín, darina@studio-illios.cz 
 
 

JMÉNO ADRESA PODPIS 
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Příloha č. 6 - Fotografie 

                   Obrázek č. 1 – Schůze Kurdského občanského sdružení, 2.3.2010 

 

                  Obrázek č.2 – Schůze Kurdského občanského sdružení, 7.11.2010 
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 Obrázek č. 3 – Demonstrace zorganizovaná Kurdským občanským sdružením, 10.12.2010 

 

 

                                             Obrázek č. 4 – Demonstranté, 10.12.2010 
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    Obrázek č.5 – Zahájení etnografické výstavy Divokým Kurdistánem, 5.3.2010 

 

      Obrázek č. 6 – Ukázka kurdské hudby jako součást zahájení výstavy, 5.3.2010   
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      Obrázek č.7 – Vystoupení kurdské zpěvačky, 26.3.2011     Obrázek č.8- Oslava svátku Newroz, 26.3.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Obrázek č. 9 – Tradiční kurdský tanec, 26.3.2011 

 

 

 

 

 

 

 


