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Anotace 

Bakalářská práce „ Integrace azylantů z pohledu státního a neziskového sektoru v České 

republice“ se zaměřuje na celkový proces integrace a adaptace azylantů na ţivot v hostitelské 

zemi. Práce popisuje jednotlivé fáze integrace a zaměřuje se na jednotlivé faktory, 

které ovlivňují úspěšné zapojení azylantů do běţného ţivota v České republice. Úvodní část 

se zabývá základní terminologií, která se vztahuje k problematice uprchlictví. Druhá kapitola 

se zaměřuje na migraci jako celosvětový fenomén a popisuje současnou situaci v České 

republice. Stěţejním bodem práce popisuje hlavní aktéry integrace azylantů – stání orgány 

a organizace a nevládní neziskové organizace, které podporují úspěšnou integraci azylantů 

do české společnosti. Další kapitola bakalářské práce je zaměřena na specifika sociální práce 

s azylanty, úlohu sociálního pracovníka a na rizikové faktory, které brání úspěšné integraci 

azylantů do České republiky. Závěr této práce popisuje výzkumnou část bakalářské práce -

sociální případovou studii, která je zpracována formou ţivotního příběhu rodiny azylantů. 

Případová studie se zaměřuje na jednotlivé fáze migrace – útěk z domova, první kontakt 

s novou zemí, pobyt v azylových zařízeních, azylové řízení a integrace rodiny. 

 

Annotation 

This thesis, “Integration of Azylants from the Perspective of the State and Non-Profite Sector 

in the Czech Republic.” focuses on the overall process of adaptation and integration of 

asylum seekers in a host country. The work describes the different stages of integration and 

focuses on individual factors that influence the success of the integration of refugees into 

normal life in the Czech Republic. The introductory part deals with basic terminology that 

relates to the issue of refugees. The second chapter focuses on migration as a global 

phenomenon and describes the current situation in the Czech Republic. The pivotal section 

describes the main actors in the integration of asylum seekers: state bodies and organizations 

and non-governmental organizations that promote the successful integration of refugees into 

Czech society. The following chapter focuses on the specifics of social work with refugees, 

the role of the social worker, and the risk factors that hinder the successful integration of 

asylum seekers in the Czech Republic. The conclusion of this work describes the research part 

of undergraduate social work-case study that describes the life-story of a family of asylum 

seekers. The case study focuses on the different stages of migration: the escape from the home 

country; first contact with the new country; life in the asylum centers; asylum procedures; and 

the integration of the family. 
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ÚVOD 

 „I nastal v zemi hlad. Tu Abraham sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, 

neboť na zemi těţce doléhal hlad.“
1
 Tak se píše v První knize Mojţíšově o cestě praotce 

Abrahama ze země Kenaanské do Egypta. Z Nového zákona je znám příběh Marie a Josefa, 

kteří utekli z Nazaretu, rovněţ do Egypta.  

Migrace prolíná celými světovými dějinami. Lidé odcházejí ze svých domovů 

z různých příčin – kvůli vleklým válečným konfliktům, kvůli pronásledování z rasových 

nebo  náboţenských důvodů, kvůli své ekonomické situaci, kvůli strachu o svůj vlastní ţivot 

a ţivoty svých blízkých. Jsou donuceni opustit své domovy, přátele, rodinu, zaměstnání a 

musí začít „nový“ ţivot v nové zemi. 

V bývalém Československu, před rokem 1989, bylo desítky let nespočet důvodů 

k emigraci a mnoho našich vynikajících osobností našlo trvalý pobyt v exilu na západě. 

Komunistický reţim nebyl postavený na demokratických zásadách svobodného projevu 

a svobodného náboţenského vyznání.  

Po roce 1990, po pádu komunistického reţimu, se situace v České republice obrátila 

a Česká republika se musela vypořádat s přílivem uprchlíků z jiných částí světa. Brzy 

se příchod imigrantů stal problémem pro naše obnovující se ekonomické hospodářství i 

pro společnost teprve hledající pravidla demokratických hodnot a zásad. Někteří lidé 

očekávali od politických změn především rychlý vzestup ţivotní úrovně, chápali rostoucí 

příliv uprchlíků jako brzdu hospodářského a ekonomického rozvoje. 

Svou bakalářskou práci zaměřím na osoby, kterým byl udělen azyl – azylanty, a také 

se zaměřím na jejich následnou integraci do české společnosti a participaci na veřejném ţivotě 

v ČR. Na integračních opatřeních se podílí v ČR vládní sektor, především v oblasti legislativy 

a nevládní neziskové organizace, které se aktivně zapojují do dlouhodobého procesu 

integrace.   

Proces a problematika integrace je hlavním tématem pro sociální práci s azylanty. Je 

potřeba naši společnost připravit na ţivot v názorově i kulturně multikulturní společnosti. 

Jedním z nástrojů, který můţe přispět k zdravému úspěšnému souţití odlišných kultur vedle 

sebe, můţe být právě sociální práce. Sociálně práce je velmi důleţitá pro integraci azylantů 

do  české společnosti, jelikoţ ne vţdy se setkávají s podporou státních orgánů a majoritní 

společnosti. 

 Motivací pro volbu tohoto tématu je i dlouhodobý zájem o tuto oblast. O tuto 

problematiku se zajímám jiţ delší dobu, jelikoţ pracuji jako osobní asistent v Organizaci 

                                                   
1
 Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Praha: Česká biblická společnost, 1996. Gn 12, 10. 
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pro pomoc uprchlíkům (dále OPU), a proto mohu doplnit text bakalářské práce o své postřehy 

a zkušenosti získané při práci s azylanty. 

Cílem této práce je zaměřit se na efektivitu a kvalitu metod sociální práce s azylanty 

v oblasti integrace, které jsou pouţívané v České republice za účasti státu, legislativy 

a nestátních neziskových organizací, a také přiblíţit blíţe aktivity vládního sektoru 

a nestátních neziskových organizací v procesu integrace.  

V první části své práce uvádím základní terminologii, která popisuje důleţité pojmy 

týkající se problematiky uprchlictví a integrace azylantů v České republice. Dále se práce 

zabývá fenoménem migrace jako celosvětovým pojmem a současným stavem migrace v ČR.  

Stěţejní bod bakalářské práce se je zaměřen na vládní a nevládní organizace, 

které se podílejí na procesu integrace české společnosti, a podrobně se zabývá jejich rolemi 

v celém procesu adaptace azylantů do ČR. Dále se také zmiňuje o metodách sociální práce, 

které se vyuţívají při práci s uprchlíky a azylanty. Vyuţiji zde své zkušenosti a postřehy, 

které  jsem za dobu mé praxe s azylanty získala. 

Druhá část práce popisuje hlubokou případovou studii rodiny azylantů, s kterou 

pracuji jiţ 4 roky jako osobní mentor. Informace o rodině jsem získala prostřednictvím 

kvalitativního výzkumu metodou polostrukturovaného rozhovoru a také pozorováním během 

dlouholeté spolupráce s rodinou.  
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE 

Tato kapitola seznamuje se základními pojmy, které se vztahují k azylové politice 

a k oblasti celé problematiky týkající se uprchlictví. Orientace v terminologii je velice 

důleţitá, jelikoţ velmi často dochází k zaměňování jednotlivých pojmů. V práci není moţné 

vysvětlit veškeré pojmy, které se vztahují k dané problematice. 

1.1 Uprchlík   

„Uprchlík (refugee), je jakákoliv osoba, která vzhledem k opodstatněnému strachu 

z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální 

skupině, nebo politického smýšlení, se nachází mimo území své státní příslušnosti a není 

schopna, nebo vzhledem k takovému strachu není ochotna využívat ochrany této země, 

nebo která z důvodu, že nemá státní příslušnost a nachází se mimo zemi svého obvyklého 

pobytu, není ochotna se z důvodu některé z výše uvedených skutečností do země svého 

obvyklého pobytu vrátit.“ Tato definice vychází ze základní mezinárodní dohody 

o uprchlících – Úmluvy o právním postavení uprchlíků přijaté v roce 1951 Valným 

shromáţděním OSN.
2
 

Rozdíl mezi definicí uprchlíka a migranta: 

Charakteristika  Uprchlík  Migrant 

Motivace   Vytlačen  Přitahován 

Zdroj    Útlak, Strach   Vlastní aspirace 

Země původu   Odmítnut jí  Odmítl jí 

Rozhodnutí   Nedobrovolné  Dobrovolné 

Odchod   Náhlý   Plánovaný 

Kontext   Ztráty, obavy  Očekávání a naděje 

Návrat domů   Nemoţný   Moţný 

Kontrola nad vlastní situací Ztráta kontroly Získání kontroly 

Časová orientace  Na minulost  Na budoucnost 

Sociální uprchlíci  Ostatní uprchlíci Místní obyvatelé 

Očekávání   Změna situace doma Práce a vzdělání 

 

Tab. 1 VIZINOVÁ, D.; PREISS, M. Psychické trauma a jeho terapie: Psychologická pomoc obětem 

válek a katastrof. Praha: Portál, 1999. s. 96.  

                                                   
2
 OSN. Úmluva o právním postavení uprchlíků [online]. 2005 [cit. 2011-01-18]. 

 Dostupné z WWW: <http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/uprchlici.pdf>. 
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1.2 Ţadatel o azyl 

Ţadatelem o azyl se člověk stává podáním ţádosti o azyl na hraničním přechodu nebo 

přímo v tzv. přijímacím středisku MV ČR. V přijímacím středisku je kaţdý povinen strávit 

dobu cca  3 týdnů, během nichţ je ţadatel podroben zdravotním vyšetřením a absolvuje také 

první pohovor o důvodech své ţádosti. Poté můţe ţadatel vyuţít ubytování v pobytovém 

středisku MV ČR nebo si zajistit ubytování na své vlastní náklady v soukromí. 

 Dokud není ţádost prošetřena, je třeba pokládat ţadatele o azyl, za předpokládané 

azylanty. Ţadatel o azyl je chráněn zásadou non-refoulement (nevydání), která státům 

zakazuje vracet ţadatele do zemí, kde by mohli být pronásledováni.
3
 

 

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o azylu, má ţadatel o azyl v ČR tato práva: 

 právo jednat při řízení ve svém jazyce, za tímto účelem mu MV bezplatně poskytne 

tlumočníka, nebo si ho ţadatel můţe přizvat na své vlastní náklady, 

 právo na bezplatnou základní zdravotní péči, 

 právo na bezplatné ubytování, stravu a kapesné, a to za předpokladu, ţe pobývá 

v přijímacím či pobytovém středisku, 

 právo nechat se zastupovat během řízení, 

 právo poţádat o pomoc fyzickou či právnickou osobu, která se zabývá poskytováním 

pomoci uprchlíkům, 

 právo nahlíţet do svého spisu, vedeného MV, a pořizovat si z něj výpisy. 

1.3 Azylant 

Azylant má podle zákona o azylu stejná práva a povinnosti jako český občan, 

s výjimkou práva volebního. K přechodnému ubytování cizinců, kterým byl azyl udělen, 

slouţí integrační azylové středisko.
4
 Zde je nutné popsat rozdíl mezi uprchlíkem a azylantem. 

Zatímco termín uprchlík je stanoven mezinárodní dohodou a státy mají povinnost osobám 

spadající do této definice poskytnout odpovídající zacházení, azyl je stanoven národní 

legislativou, která můţe být ještě benevolentnější v definici i rozsahu podpory. V české realitě 

existuje výrazný přesah obou pojmů, a proto se i v odborné literatuře oba pojmy zaměňují. 

                                                   
3
 MV ČR. Terminologický slovník. [online]. 2008 [cit. 2011-01-18]. 

 Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/slovnik.html>. 
4
 KIROVOVÁ, I., MATÝSKOVÁ, D., POBOŘIL, M. Multikulturní výchova II. Ostrava: Ostravská univerzita 

v Ostravě, 2003.  
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1.4 Ekonomický migrant 

Ekonomičtí migranti jsou osoby, které opouštějí svou vlast ve snaze najít si v zahraničí 

práci, která by je a jejich rodiny zabezpečila. Chudoba není dostatečný důvod pro udělení 

azylu v ČR. UNHCR popisuje migranta jako osobu, která se vědomě a dobrovolně rozhodne 

opustit zemi svého původu. Kdykoli se tato osoba chce navrátit domů, nehrozí jí v její vlasti 

podmínky, které by ji přímo ohroţovaly, a můţe tak na rozdíl od uprchlíků bezpečně učinit.
5
 

Pokud neexistuje způsob, jak ţít a pracovat v nové zemi v souladu se zákonem, ţijí v zemi 

nelegálně. Často nemají přístup ke zdravotní péči a jsou donuceni přeţívat v nevyhovujících 

a  nedůstojných podmínkách. 
6
 

1.5 Nelegální migrant 

Termín nelegální migrant by se mohl vztahovat na osoby, u nichţ se prokáţe, 

ţe vstoupily do země nelegálně, a na území ČR nadále zůstávají, aniţ by se spojily s  úřady 

nebo podaly ţádost o mezinárodní ochranu, nebo vstoupily na území země legálně se všemi 

potřebnými dokumenty, ale překročily délku povoleného pobytu. 

Ţadatelé o azyl se registrují na MV ČR a na území ČR mohou zůstat, dokud o jejich 

ţádosti není rozhodnuto. Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 uznává i situaci, 

kdy osoba prchající před pronásledováním vstoupí do země v rozporu s jejími imigračními 

předpisy (například bez platného cestovního dokladu), aby zde mohla poţádat o azyl. Takové 

osoby pak nemají být povaţovány za „nelegální imigranty“.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5
 UNHCR. Uprchlíci v ČR [online]. 2009 [cit. 2011-01-18]. 

 Dostupné z WWW: <http://www.unhcr.cz/uprchlicicr/?cid=508>. 
6
 Tamtéţ. 

7
 Tamtéţ. 
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2. FENOMÉN MIGRACE  

 

„ Bude-li přebývat s tebou ve vaši zemi 

někdo jako host, 

nebudete mu škodit. 

Ten, 

 kdo bude s vámi přebývat jako host, 

bude vám jako jeden z vás domorodců. 

Budeš ho milovat jako sebe samého, 

protože i vy jste byli hosty 

v zemi egyptské.“
8
 

 

Migrace v minulosti měla nejrůznější příčiny: hospodářské, ekonomické, náboţenské 

i politické. Ve 20. století docházelo k migraci, která byla zapříčiněna vládou mnoha 

totalitních reţimů. V průběhu druhé poloviny 20. století po druhé světové válce bylo několik 

zemí v Evropě zasaţeno velkým přílivem uprchlíků. Po pádu komunistických reţimů ve  střední 

a  východní Evropě a po rozpadu Sovětského svazu téměř ve všech zemích došlo ke zvýšení 

mezinárodní mobility lidí, jelikoţ lidé měli moţnost poznávat i jiné kultury a národy. Lidé, 

uţ nemuseli být izolováni od okolního světa.  

Převaţující příčiny migrace lze v dnešní době spatřovat zejména v rozdílech v bohatství 

mezi jednotlivými národy, v síle jejich ekonomických systémů, úrovni ekonomického rozvoje 

a v ţivotní úrovni jejich obyvatel. Při sledování migrace si nelze uvědomovat jen negativní situace 

migraci vyvolávající, ale i pozitivní situace migraci umoţňující nebo jí napomáhající, jako např. 

zlepšující se dopravní spojení mezi jednotlivými světadíly i státy, odstraňování bariér volného 

pohybu osob mezi státy, moţnosti mobility studentů v rámci mezinárodních vzdělávacích 

projektů a získání pracovního uplatnění a praxe v jiných zemích.  

Migrace je problémem globálním a v příštích letech bude počet migrujících obyvatel 

narůstat. Právě aktuálním problémem jsou dnes válečné nepokoje na severu Afriky, lidé 

se tam bouří z důvodu jejich ekonomické situace a sociálního postavení. Díky těmto 

problémům Evropa můţe očekávat další příliv migrujících a bude nucena na tuto situaci 

reagovat – v rámci kontroly nelegální migrace a legislativních opatření. Další otázky, které je 

nutno vyřešit kolem této aktuální situace, je kontrola Schengenského prostoru a sjednocení 

azylového řízení všech evropských zemí. Nelze předpokládat, ţe by ubylo situací, které 

migraci způsobují.  

V současné době patří migrace do politických priorit téměř všech evropských zemí. 

Většině evropských zemí se daří integrovat migranty a azylanty do hostitelské společnosti. To 

                                                   
8
 Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Praha:Ekumenická rada církví v ČSR, 1979. Num. 19,33-34. 
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však neznamená, ţe se to děje bez problémů. Dochází také ke konfliktům a napětím mezi 

nově příchozími a majoritní společností. Migrace mění nejen ţivoty a sociální postavení 

migrujících obyvatel, ale také ţivoty majoritní společnosti v hostitelské zemi. Vzájemné 

postavení obou skupin můţe s sebou nést mnoho problémů, nebo se mohou oboustranně 

obohatit.
9
 

Jednotlivé evropské státy vyvinuly v minulosti různé přístupy k mezinárodní migraci. 

Důvodem byly odlišné společenské podmínky, politické systémy a odlišné kultury, 

proto se EU snaţí o sjednocení azylového systému, společnou kontrolou hranic a spoluprácí 

při povolení k trvalému pobytu. Nakolik bude spolupráce mezi jednotlivými státy úspěšná, 

to zjistíme aţ v následujících letech. 

2.1 Současna situace v ČR 

Po roce 1989 se společenská situace v ČR zásadně změnila. Z emigrační země se stala 

ČR nejdříve tranzitní zemí a velmi záhy cílovou zemí pro tisíce uprchlíků ze zemí bývalého 

SSSR, Balkánu a mimoevropských zemí. V té době neexistovala ţádná právní úprava a stát 

nedisponoval ţádnou formou azylové legislativy, proto se v té době musel uchylovat 

k různým provizorním řešením. Velký příliv uprchlíků a migrantů vyvolával společenské 

napětí, proto musela ČR na tuto situaci reagovat – Úmluva o právním postavení uprchlíků 

z roku 1951 vstoupila v platnost roku 1992. 

V roce 2009 Česká republika nadále zaznamenávala klesající trend v počtu ţadatelů 

o udělení mezinárodní ochrany. O mezinárodní ochranu v roce 2009 ţádali cizinci 60 různých 

státních příslušností. Stejně jako v předchozím roce 2008 bylo nejvíce ţádostí podáno 

státními příslušníky Ukrajiny (203). Na druhém místě jsou státní příslušníci Kazachstánu 

(186) a následují státní příslušníci Mongolska (159). S větším odstupem následují státní 

příslušníci Turecka (66). Tyto čtyři státní příslušnosti se podílejí téměř 50% na celkovém 

počtu podaných ţádostí.
10

 

V letošním roce 2010 byl zaznamenán pokles ţádostí o 24%. Dominantním znakem 

azylového řízení byl vysoký počet ţádostí o udělení mezinárodní ochrany podaných 

opakovaně. Nejvíce ţádostí bylo podáno z Ukrajiny (115), Mongolska (96), Běloruska (56), 

dále následuje Turecko, Kazachstán a Vietnam. 
11

 

                                                   
9
 NIESSEN, J. Rozmanitost a soudržnost: nové úkoly v oblasti integrace imigrantů a menšin. 1. vyd. Praha: Rada 

Evropy, 2000. 
10

 MV ČR. Výroční zpráva o mezinárodní ochraně za rok 2009. [online]. 2008 [cit. 2011-01-25].  

Dostupné z WWW:<http://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-ochrana>. 
11
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I kdyţ se počty ţadatelů o azyl kaţdý rok sniţují, MV není schopno vydat rozhodnutí 

v řádné lhůtě (3měs.) Většina ţadatelů ţije v napětí v pobytových střediscích a neví, 

jaká budoucnost je čeká. Dostávají jen opakované dopisy prodluţující lhůtu azylového řízení. 

Absolutní nejistota ţadatelů o azyl můţe vést k psychickým problémům a následně sniţuje 

moţnost úspěšné integrace.
12

 

  

Představa obyvatel České republiky o státní či národnostní příslušnosti uprchlíků 

se utváří na pozadí celkového povědomí o původu cizinců, kteří u nás ţijí, bez ohledu 

na právní statut jejich pobytu.
13

 Podle výzkumu Stem z roku 2009 vyplývá, ţe 70% Čechů 

si myslí, ţe cizinci připravují české občany o práci a 80% si myslí, ţe v ČR pracuje moc 

cizinců.  

 

Na utváření veřejného mínění pro oblast migrace mají vliv především média. Obraz 

cizinců je utvářen především na pozadí různých kriminálních činů. Mnoho informací, které si 

můţeme přečíst v seriózních novinách nebo bulvárních časopisech, mohou být někdy 

zkreslené. „Média V ČR si všímají cizinců, zejména jen když se dostanou do nějakých 

problémů nebo problematických situací. Je to především tím, že se média přínosem cizinců 

moc nezabývají. Západoevropská média jsou nucena téma migrace zpracovávat již dlouho, 

proto mají v tomto ohledu kvalifikovanější novináře, kteří nepustí do novin nebo vysílání 

nějakou hloupost.
14

 

Hlavní problém vidím v tom, ţe se obraz migrace v médiích objevuje bez vyjádření 

samotných migrantů. Důvodem není, ţe by se migranti kontaktu s novináři vyhýbali.  

Napětí mezi migranty a médii se snaţí vyřešit některé NNO. Ráda bych zde, zmínila 

3letý projekt „Vytvořme různorodá média!“ za účasti organizace Člověk v tísni. Tento 

program od roku 2008 usiluje o vyvaţování mediální obrazu migrantů v ČR a zároveň 

přispívá k lepšímu souţití mezi českou společností a migranty.  

 

 

 

                                                   
12

 ČLOVĚK V TISNI. Azyl v Čechách během chvíle?. [online]. 2010 [cit. 2011-03-05].  

Dostupné z WWW: <http://migration4media.net/2010/12/07/azyl-v-cechach-behem-chvile/>. 
13

 UNHCR. Názory české veřejnosti na uprchlictví. [online]. 2004 [cit. 2011-01-25].  

Dostupné z WWW: <http://www.unhcr.cz/dokumenty/vyzkum_04.pdf>. 
14

 SHROTH, J.; GABAL, I. Migrace je téma pro kvalifikované novináře. Lidové noviny [online]. 29. dubna 

2010, 4, [cit. 2011-05-03]. Dostupný z WWW: <http://www.clovekvtisni.cz/download/pdf/234.pdf>. 
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Projekt je rozdělen do 3 hlavních oblastí: 

 informování novinářů o aktuálních otázkách a problematice migrace v ČR 

formou pravidelných newsletterů a osobních konzultací, 

 informování veřejnosti o tématu prostřednictvím článků, reportáţí a rozhovorů,  

 Fórum migrantů – je to skupina cizinců, kteří se setkávají a diskutují 

o současném dění v ČR a migračních tématech. 

  

K tomu, aby byla péče o ţadatele o azyl a azylanty skutečně zaměřena na pomoc 

v oblastech, které jsou pro ně nejdůleţitější, je nutné znát obecné charakteristiky zátěţových 

situací, se kterými se setkávají. Pouze kdyţ budou do azylového systému zahrnuty i poznatky 

z této oblasti, můţe dojít k úspěšnému zvládnutí této zátěţe a hladšímu souţití azylantů 

a domácí populace.  
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3. MOŢNOSTI A BARIÉRY INTEGRACE V ČR 

 „Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem 

na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili 

jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“
15

 

 

 „Integrace cizinců je proces postupného začleňování imigrantů do struktur a vazeb 

společnosti domácího obyvatelstva. Jedná se o komplexní jev, který je přirozeným důsledkem 

migrace a který má své politické, právní, ekonomické, sociální, kulturní, psychologické a 

náboženské aspekty.“16 

Integrace cizinců patří do působnosti integrační politiky. Cílem této politiky je zajistit 

především sociální a politickou soudrţnost společnosti. Zaměřují se především na potřeby 

přístěhovalců, které se liší od potřeb jiných. Tyto potřeby jsou dány kulturní odlišností, 

neznají dobře jazyk, kulturu, hodnoty a tradice hostitelské společnosti. Stát můţe rozhodnout 

o přijetí uprchlíka z různých důvodů: na základě Ţenevské úmluvy, z důvodů sloučení rodiny 

nebo z humanitárních důvodů. Je důleţité, aby se imigrant v hostitelské zemi dobře 

adaptoval.
17

 

Základním předpokladem je, ţe celý proces integrace je částečně usměrňován zásahy 

státních orgánů a participujících nestátní neziskové organizace (dále NNO). Za hlavní celkový 

cíl integrace je povaţována soběstačnost, coţ znamená: „umožnit přistěhovalcům vést 

nezávislý život v procesu bydlení, zaměstnávání, vzdělání, sociální síť a participaci na 

veřejném životě v hostitelské zemi.“
18

 

 Pokud bych se měla zmínit, jaké jsou skutečné bariéry integrace, jsou to tyto: 

neznalost českého jazyka, ekonomická závislost, nedostatečná orientace ve společnosti, 

nedostatečná sociální síť. Jsou to vlastně priority integrace, na které se zaměřuje většina 

integračních programů a projektů.  

  

 

 

                                                   
15

 Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Praha: Česká biblická společnost, 1996. Mt 25,34-36. 
16

 Velký slovník naučný. 1. vyd. Praha: Diderot, 1999. 
17

 BARŠA, P., BARŠOVÁ A. Přistěhovalectví a liberální stát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

Mezinárodní politologický ústav, 2005, s. 9-10. 
18

 MPSV. Aktuální výzvy v oblasti integrace cizinců. [online]. 2011 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z WWW: < 

http://www.cizinci.cz>. 
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Dalšími důvody mohou být i bariéry přístupu k integračním opatřením:
19

 

1) Nedostatečná propagace nabídky -  informace se pak k cizincům nedostanou. 

2) Nedostatečná dostupnost sluţeb a správné zaměření na konkrétní skupinu cizinců. 

3) Rozsah a opatření integračních opatření se má odvíjet od potřeb cizinců a odvíjet 

od aktuálních problémů. 

 

Integrace není povinností, ale záleţí na svobodné vůli azylanta a jeho rozhodnutí.  

3.1 Role státu 

 Všechny státy, které patří do EU, by si měly uvědomit, ţe většina imigrantů a azylantů 

zůstane v hostitelské zemi natrvalo. Tudíţ by se měla tato skupina obyvatel stát 

plnohodnotnými obyvateli pro vytváření multikulturní společnosti, neměly by být vystaveny 

sociální inkluzi (vyloučení). Do značné míry je to i zásluhou mediálních prostředků 

a nezájmem české společnosti o tuto problematiku. Veřejný sektor a jeho orgány hrají 

rozhodující a kontrolní roli při tvorbě a rozvoji azylové politiky v ČR. 

Všem azylantům a imigrantům by stát měl zaručovat stejné příleţitosti a měl 

by zamezit všechny formy diskriminace. Integrace azylantů do společnosti vyţaduje 

dlouhodobý proces, který vyţaduje aktivní opatření ze strany státu a veřejné správy, tím 

myslím především legislativní opaření a snahu informovat veřejnost o problematice 

uprchlictví. 

„Azylová politika v ČR vychází z mezinárodních závazků našeho státu, mezinárodně 

uznávaných principů, standardů a zkušeností. Azyl mohou získat pouze ti cizinci, kteří získají 

statut uprchlíka podle Ženevské úmluvy. Je založena na principu non-

refoulement“,
20

coţ znamená, ţe ţádný uprchlík nesmí být vrácen do země, kde by byl jeho 

ţivot či svoboda ohroţeny.  

 Český azylový zákon se vztahuje na širší skupinu lidí neţ výhradně uprchlíky podle 

ţenevské definice. Azyl u nás můţe být udělen i v případech slučování rodin nebo 

z humanitárních důvodů. Migranti přicházející do nové země z ekonomických důvodů azyl 

nedostanou, neboť svoji zemi opustili dobrovolně, za účelem zlepšení své ekonomické 

situace. Do rodné země se mohou kdykoli vrátit, neboť není ohroţován jejich ţivot 
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MPSV. Aktuální výzvy v oblasti integrace cizinců. [online]. 2011 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z WWW: < 
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či svoboda. Často se však strach z pronásledování a ekonomické důvody vyskytují společně, 

a  tak je obtíţné určit hranici mezi oběma skupinami.
21

 

 Integrací cizinců se zabývají Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo 

zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury a Ministerstvo průmyslu 

a obchodu. Největší podíl na integrační a imigrační politice sdílí první tři jmenované resorty 

vlády. 

Hlavním zodpovědným státním činitelem za oblast mezinárodní ochrany je 

Ministerstvo vnitra. Odbor vykonává působnost v oblastech mezinárodní migrace, azylu a 

ochrany cizinců.
22

  

Jednotlivé sloţky MV: 

 Cizinecké policie 

 Odbor azylové a migrační politiky 

 Správa uprchlických zařízení 

 

Díky změnám v novele zákona o pobytu cizinců, se změnili pracoviště vyřizující 

pobyt cizinců na území ČR. Od 1. 1. 2011 přechází odpovědnost za záleţitosti s pobytem 

cizinců na území ČR z cizinecké policie na pracoviště MV. 

 

MV ČR provozuje pro ţadatele o mezinárodní ochranu a azylanty tzv. azylové řízení: 

 přijímací středisko – zde je cizinec povinen strávit určitou dobu stanovenou 

zákonem, za účelem provedení identifikačních údajů, sepsání ţádosti a azyl, 

lékařského vyšetření, apod., 

 pobytová střediska - slouţí k ubytování ţadatelů o mezinárodní ochranu 

do doby právní pravomoci rozhodnutí o udělení azylu, 

 integrační azylová střediska - slouţí k přechodnému ubytování cizinců, kterým 

byl jiţ udělen azyl, a vstoupili do Státního integračního programu. Tato doba 

strávená v integračních zařízeních především slouţí k osvojování českého 

jazyka, získání bydlení a zaměstnání. 
23
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Plány integračních politik jednotlivých ministerstev se zaměřují zejména 

na organizační, metodické a právní aspekty realizace Koncepce integrace cizinců na území 

ČR v oblasti působnosti kaţdého z ministerstev. Současně směřují k důslednějšímu vyuţití 

finančních prostředků na realizaci projektů na podporu integrace cizinců a k cílenějšímu 

propojení aktivit ministerstev a k vyuţití potenciálu nestátních neziskových organizací v dané 

oblasti.
24

 

3.1 1 Právní aspekty uprchlictví v ČR 

 Jelikoţ v práci není dostatečný prostor rozebrat všechny zákony týkající se dané 

problematiky, zmiňuji zde jen základní legislativu.  

 

Mezinárodní legislativa a standarty:
25

 

 Úmluva o postavení uprchlíků z roku 1951 (dále jen Úmluva). 

Je základem mezinárodního uprchlického práva. Definuje pojem uprchlík a stanovuje 

minimální standarty pro zacházení s osobami, které získají status uprchlíka. 

 Protokol týkající se postavení uprchlíka z roku 1967 (dále jen Protokol). 

Je nezávislý na Úmluvě, ale vnitřně s ní souvisí. Odstraňuje časová a geografická 

omezení, které v Úmluvě chybí. 

 Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 (dále jen Deklarace). 

Je základním mezinárodním prohlášením nezadatelných a nedotknutelných práv všech 

členů lidského rodu. 

 

 Úmluva o lidských právech a základních svobodách z roku 1950. 

 Úmluvou proti mučení z roku 1984. 

 Evropskou sociální chartu z roku 1961. 

  

Přehled právních norem v ČR:
26

  

 Zákon č. 328/1999Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 

 Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení. 

                                                   
24

 MPSV. Cizinci v ČR. [online]. 2011 [cit. 2011-01-29]. Dostupné z WWW: <http://cizinci.cz>. 
25

 SLAVÍKOVÁ, K. Předpisy o cizincích a uprchlících. Praha: LINCH PRAHA a. s., 1996. 
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 Pokyn č. 18 062/1996-21 ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních 

školách a vyšších odborných školách včetně speciálních škol v  ČR. 

 Pokyn č. 21 153/2000-35 k zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty na území 

ČR. 

3.2 Integrační politika v ČR 

 Počet cizinců na území ČR od devadesátých let stále narůstá. Česká republika zůstane 

imigrační a hostitelskou zemí, jeţ bude získávat obyvatele zahraniční imigrací. V tom případě 

cizinci pro ČR představují zdroj ekonomicky aktivních obyvatel, kteří se budou podílet 

na naší ekonomice, hospodářství a veřejném ţivotě. Z této informace je zřejmé, 

ţe problematika integrace nabývá na důleţitosti. Je to individuální proces, závislý na bio-

psycho-sociálních a spirituálních potřebách člověka. 

 „Integrační politika tedy směřuje k tomu, aby cizinci znali svá práva a byli schopni 

dostát svým povinnostem, měli dostatek informací o tom, kde v případě potřeby naleznou 

pomoc a podporu, orientovali se v novém prostředí, zvyklostech a způsobu života v hostitelské 

zemi, kterou si zvolili za svůj nový ať už dočasný či trvalý domov, rozuměli a byli schopni 

komunikovat v češtině, byli samostatnými a soběstačnými po stránce sociální 

i ekonomické.“
27

 

 

3.2.1 Státní integrační program 

Státní integrační program (dále SIP) je zakotven v zákoně č. 325/1999 Sb., o azylu. 

 Předmětem úpravy je zaměření na pomoc azylantům a osobám poţívajícím doplňkové 

ochrany při zajištění jejich začlenění do společnosti. Součástí státního integračního programu 

je vytvořit předpoklady pro získání znalostí českého jazyka a v případě azylantů také zajistit 

bydlení.
28

 Zaměstnání není součástí SIPU, ale vychází ze zákona č.435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, který se zmiňuje o specifickém programu na podporu zaměstnanosti 

pro azylanty, jelikoţ zaměstnání a další vzdělávání je povaţováno za primární cíl integrace. 

 

Bydlení 

Bydlení je důleţitým prvkem, který určuje ţivotní úroveň obyvatel. V ČR je velmi 

komplikované najít levné ubytování a obzvláště pro cizince třetích zemí, kteří nedisponují 

                                                   
27

 DVOŘÁKOVÁ, J. a kolektiv autorů. Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi. Praha: Triton, 

2008. s. 39. 
28

 Zákon č.325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, §68. 
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dostatečnými finančními prostředky. Je důleţité si uvědomit, ţe většina azylantů ţije 

na hranici chudoby a postrádá běţné sociální sítě - nedisponuje kontakty jako občané ČR. 

Proto jsou azylanti často nuceni bydlet v bytech s předraţeným nájemným a vynaloţit 

všechny své finanční prostředky na zaplacení nájemného. Nalezení vlastního bytu je 

pro azylanty klíč k nezávislosti a k integraci do české společnosti, tam mají své útočiště 

a prostor pro výchovu svých dětí.  

 V přechodném období mezi udělením azylu a získáním integračního bytu, mají 

moţnost azylanti být ubytování v integračních zařízeních, která jsou provozována Správou 

uprchlických zařízení. Tím se vyřeší jejich komplikace s bydlením, ale naopak komplikuje 

proces integrace do české společnosti, protoţe azylanti ztrácejí kontakty s českou společností 

a stávají se pasivním příjemci pomoci ze strany státu. Nemají motivaci ani důvod si hledat 

práci. Na druhou stranu pokud azylanti nemají zaměstnaní a moţnost bydlení, je menší 

pravděpodobnost ţe najdou práci.  

V oblasti bydlení je tedy tento program realizován na základě usnesení vlády, 

přijatého vţdy na konkrétní rok. Za dobu existence tohoto programu, prošla právě tato část 

největšími změnami. Z původní jedné varianty se program rozšířil na celkem tři varianty. 

V první variantě mají azylanti moţnost získat s přispěním státu nájemní byt formou nájmu 

bytu, který je v majetku obce. Ve variantě druhé mají azylanti moţnost získat formou státního 

příspěvku dotaci na úhradu čistého nájemného, nebo jeho poměrné části. Od roku 2005 

se do praxe zavedla třetí varianta. V ní je moţné získat nájemní byty pro azylanty, které byly 

postaveny podle programu „Podpora výstavby nájemních bytů pro rok 2005“ Ministerstva 

pro  místní rozvoj v kaţdém roce jeho vyhlášení. Tato třetí varianta by do budoucna měla, 

mimo jiné, usnadnit integraci i handicapovaných azylantů, kterým má umoţnit získání 

vhodného bezbariérového bytu.29 

 

Český jazyk 

Neznalost českého jazyka je jedna z bariér, se kterými se azylanti musejí potýkat, 

a ztěţuje proces integrace. Z hlediska jazykové bariéry mají menší pravděpodobnost, 

ţe si najdou zaměstnání, mají problémy při vyřizování záleţitostí na úřadech, nemohou 

rozšiřovat svou sociální síť a nemohou se aktivně podílet na veřejném ţivotě v ČR.  

SIP v oblasti znalosti českého jazyka realizuje MŠMT. Ministerstvo musí učinit 

azylantovi nebo osobě poţívající doplňkovou ochranu nabídku bezplatného kurzu českého 

                                                   
29

 MV ČR. Archiv – červen 2008. [online]. 2008. [cit. 2011-03-10].  

Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/integrace.html>. 
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jazyka (v rozsahu 600 hodin) nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o  udělení azylu nebo doplňkové ochrany. 
30

 V rámci SIPU je nabízen bezplatný kurz 

pro azylanty po celé ČR. Podílí se na něm, jak vládní sektor, tak i některé neziskové 

organizace. 

 

3.2.2 Zásady koncepce integrace cizinců v ČR 

Zásady koncepce integrace cizinců (dále jen Zásady) byly přijaty usnesením vlády 

roku 1999. Vycházejí z mezinárodních závazků ČR, mezinárodně uznávaných principů 

a standardů odborných orgánů Rady Evropy a EU. Jejich cíl je především vytvořit takové 

podmínky, aby byla zajištěna ochrana a zachována základní lidská práva pro legálně 

a dlouhodobě ţijící cizince na území ČR a byly vytvářeny rovné příleţitosti pro migranty. 

Zásady podporují boj proti nelegální migraci a jiným nelegálním aktivitám na našem území. 

Staly se výchozím dokumentem při realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2000.
31

 

 Zásady konstatují, ţe integrace cizinců je úkolem státní správy, která má být 

naplňována zajištěním rovných příleţitostí. Hlavním principem je zaměřit se na odstranění 

překáţek, které brání imigrantům v úspěšné integraci a rozvoji a vyuţití jejich schopností. 

Vláda by měla včas reagovat na projevy rasové nesnášenlivosti a diskriminace a zaměřit 

se na  včasnou prevenci.  

 

3.2.3 Koncepce integrace cizinců 

Koncepce integrace cizinců (dále jen KIC) vstoupila v platnost v roce 2000 

a aktualizována byla v roce 2006. Celý dokument vychází z přílivu cizinců na naše území. 

Popisuje opatření na podporu integrace cizinců. Zabývá se prioritními oblastmi a aktivitami 

pro realizaci úspěšné integrace dlouhodobě ţijících cizinců na území České republiky. 

Zahrnuje rovněţ tedy skupinu azylantů.
32

Mezi prioritní úkoly patří plná informovanost 

cizinců o jejich pobytu na území ČR, vyuţití streetworku pro zjištění potřeb cizinců 

a v neposlední řadě nutnost reagovat na změny v rámci integrační politiky.
33

 

                                                   
30

 Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, § 70. 
31

 MPSV. Politické a koncepční dokumenty ČR. [online]. 2011 [cit. 2011-01-29]. Dostupné z WWW: 

<http://cizinci.cz>.  
32

 MV ČR. Koncepce integrace cizinců na území ČR. [online]. 2011 [cit. 2011-02-31].  

Dostupné z WWW: <http://cizinci. cz>. 
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Z hlediska integrace mluvíme o oboustranném procesu – vztahy mezi majoritní 

společností a cizincem, které se navzájem ovlivňují. Úkolem majoritní společnosti je vytvářet 

podmínky pro začlenění do společnosti a podporovat jejich aktivní činnost na společenském 

dění. Ze strany cizince je důleţitá vůle a aktivní zapojení do společenského ţivota a respekt 

k hodnotám hostitelské země.  

 

Cíle Koncepce integrace cizinců:
 34

 

 zajistit důslednou a systematickou ochranu přístupu cizinců k základním lidským 

právům a svobodám, 

 uplatňovat princip rovného přístupu a rovné příleţitosti pro cizince, 

 vytvoření podmínek pro integraci cizinců v ČR, 

 podpořit boj proti nelegální migraci a ostatním nelegálním aktivitám, které jsou 

spojené s migrací a integrací. 

 

Za cílovou skupinu jsou povaţováni tyto osoby:
35

 

 cizinci, kteří jsou občané třetích zemí (země mimo Evropskou unii), 

 ve výjimečných případech členové EU.  

 

Hlavní cíle jsou tyto:
36

 

1. Znalost českého jazyka. 

2. Ekonomická soběstačnost. 

3. Orientace ve společnosti. 

4. Vztahy s majoritní společností. 

3.4 Aktéři neziskového sektoru v ČR 

 V českém prostředí není terminologie neziskového sektoru jednotná (např. neziskový 

sektor, občanský sektor, nevládní organizace), v tom vidím největší problém, 

protoţe pod kaţdým názvem si můţeme představit něco jiného. Český právní řád nedefinuje 

ani pojem občanský sektor, ani neziskovou organizaci, to patří především do sféry 

občanského zákoníku. V právním systému se s vymezením neziskového sektoru setkáme 

                                                   
34

  MV ČR. Koncepce integrace cizinců na území ČR. [online]. 2011 [cit. 2011-02-31].  

Dostupné z WWW: <http://cizinci. cz>. 
35
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v zákoně č. 586/1992 Sb., o  dani z příjmů, definuje ji jako organizaci charakteru právnické 

osoby, která nebyla zřízena za účelem podnikání.
37

 

 V oblasti péče o azylanty mají neziskové organizace nezastupitelnou a významnou 

roli. Zaměřují se především na praktické činnosti a svou funkcí doplňují činnosti institucí 

a orgánů státní správy, do jejichţ kompetence uvedená problematika spadá. Výhodou NNO je 

jejich značná pruţnost v reakci na vývoj vnějších potřeb, moţnost práce v terénu, avšak 

z hlediska působnosti veřejné správy mohou být jejich kompetence omezeny a nemohou 

efektivně vykonávat svou práci.
38

 Nutnou podmínkou pro jejich fungování je ovšem dostatek 

kvalifikovaných a pro tuto práci zapálených lidí a současně dostatečný právní rámec 

a finanční a daňová podpora ze strany státu a i soukromých subjektů.  

Vedle zásahů státních orgánů se na úspěšné integraci podílí i NNO. NNO realizují 

řadu integračních projektů, které se zaměřují především na úspěšnou sociální integraci 

do české společnosti a snaţí se zabránit sociálnímu vyloučení azylantů z veřejného ţivota. 

NNO také zaujímá významnou úlohu v boji proti rasismu a xenofobii. Mohu zde například 

zmínit tyto organizace: Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha, Poradna pro integraci 

nebo Nadace TOLERANCE.  

V rámci mezinárodní spolupráce spolupracuje s neziskovými organizacemi Úřad 

vysokého komisaře pro uprchlíky ( dále jen UNHCR), zaloţen v roce 1951. Pod záštitou OSN 

plní UNHCR spojené s poskytováním mezinárodní ochrany a hledá stále nové postupy pří 

řešení této problematiky a pomáhá státům k dobrovolné repatriaci upchlíků nebo začlenění 

do nových národních společenství.  

Zástupci samosprávy si uvědomovali nezastupitelnost NNO v určitých oblastech. 

Velkým problémem hraje nevzdělanost veřejné správy v problematické neziskového sektoru. 

Mnohdy jsou politici zahleděnyi do svých vlastních pravomocí tak, ţe nejsou schopni vyzvat 

NNO ke spolupodílení na rozhodování. Dalším problémem je neuchopitelnost NNO, jelikoţ 

máme tolik definicí a terminologií, ţe nevíme, která je ta správná a vystihuje pravou podstatu 

NNO. 

V České republice často dochází k legislativním změnám
39

- to se týká především 

zákonů o pobytu cizinců na našem území a ţivotních podmínek azylantů a cizinců na našem 

území. Noví imigranti nemají dostatek aktuálních informací o svých právech, postavení 

v české společnosti, svých povinnostech a neznají moţnosti, jak vyřešit své kaţdodenní 

                                                   
37

 Zákon č. 586/1992 Sb., o  dani z příjmů. 
38
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problémy. Navíc se musejí vyrovnávat se sociálním, jazykovým a kulturním znevýhodněním, 

proto je důleţité zavézt v ČR interdisciplinární systém na vzájemné kooperaci mezi vládním 

a neziskovým sektorem. 

 

Základní charakteristika nejvýznamnějších neziskových organizací v ČR, zaměřených 

na pomoc uprchlíkům, ţadatelům o azyl, azylantům s kterými UNHCR spolupracuje: 

 Evropská kontaktní skupina (Praha) 

- evropská kontaktní skupina v ČR se zaměřuje na prosazování rovných příleţitostí 

mezi muţi a ţenami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a mění 

zaţité stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. 

 Poradna pro uprchlíky (Praha) 

- poradna pro uprchlíky, o. s. (PPU) poskytuje právní, sociální a psychologickou 

pomoc těm osobám, které z různých příčin musely opustit zemi svého původu 

a ţádají o mezinárodní ochranu na území České republiky. Nedílnou součástí 

činnosti PPU je působení na širokou veřejnost s cílem rozvíjet toleranci vůči 

cizincům a ovlivňovat koncepční prací legislativu v oblasti migrace a uprchlického 

práva.  

 Organizace pro pomoc uprchlíkům  

- cílem nevládní neziskové organizace je pomáhat uprchlíkům a ostatním cizincům 

na území České republiky a také těm, kteří jiţ v ČR poţívají práva azylu a dočasné 

ochrany. Kanceláře OPU jsou v Praze a v Brně. 

 Centrum pro integraci cizinců (Praha) 

- centrum pro integraci cizinců poskytuje sociální poradenství, pracovní 

poradenství, asistenci, dobrovolnické a vzdělávací aktivity azylantům a cizincům 

s  trvalým či dlouhodobým pobytem na území ČR. Oslovuje a vzdělává ve věci 

integrace cizinců i českou veřejnost.  

 Poradna pro integraci (Praha) 

- PPI je nevládní nezisková organizace zabývající se pomocí osobám, jimţ byl 

přiznán status uprchlíka a cizincům s dlouhodobým a trvalým pobytem na území 

České republiky. Poradna pomáhá hlavně při adaptaci a integraci azylantů 

a ostatních cizinců do nového prostředí. Pomáhá cizincům při komunikaci s  úřady 

a v přístupu na trh práce. Poskytuje sociální a právní poradenství, organizuje 

představování kultur jednotlivých komunit veřejnosti a pomáhá klientům 

http://www.ekscr.cz/
http://www.unhcr.cz/?cid=124
http://www.unhcr.cz/?cid=124
http://www.unhcr.cz/?cid=124
http://www.unhcr.cz/?cid=124
http://www.unhcr.cz/?cid=124
http://www.unhcr.cz/?cid=124
http://www.unhcr.cz/?cid=124
http://www.unhcr.cz/?cid=126
http://www.cicpraha.org/
http://www.unhcr.cz/?cid=127
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s organizací jejich vlastních aktivit. Dále provozuje Komunitní multikulturní 

centrum v Ústí nad Labem. 

 Sdruţení občanů zabývajících se emigranty (Brno) 

- SOZE poskytuje pomoc uprchlíkům a dalším kategoriím cizinců, přicházejícím 

do České republiky. Tato pomoc spočívá v bezplatném právním, sociálním 

a psychologickém poradenství, v realizaci volnočasových a vzdělávacích 

programů a v komplexní sociálně-právní asistenci dlouhodobě usazeným cizincům 

a uznaným azylantům. 

3.4.1 Projekty NNO 

 Jelikoţ nemám v práci dostatečný prostor pro popsání všech zajímávých projektů 

NNO, vybrala jsem některé zajímavé projekty, které se zaměřují na cílovou skupinu azylantů 

a jejich dětí. Projekty vychází z výše jmenovaných organizací a sdruţení.
40

  

 

Nový začátek III 

Realizace: OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům) 

Doba realizace: 1. 1. 2011 – 31.12. 2011  

Cílová skupina: azylanti (byl jim ČR přiznán azyl) 

Projekt Nový začátek je zaměřen na celou ČR. Cíl projektu je poskytnout azylantům 

6ti měsíční asistenci při nastěhování do integračního bytu. 

 Asistent poskytuje azylantům tyto sluţby: 

- doprovod na úřady a pomoc při komunikace na úřadech – rekvalifikace 

a nostrifikace diplomů, 

- sociálně – právní poradenství, 

- asistence pří hledání vhodné MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, 

- sociální poradenství a poskytnutí informací pří hledání zaměstnání, 

- volnočasové aktivity, 

- sluţby dobrovolníků. 

 

Šance 

Realizace: SOZE 

Doba realizace: 2008 
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 NEZISKOVKY. Aktuální projekty NNO v ČR. [online]. 2011 [cit. 2011-02-31].  
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Cílová skupina: nezaměstnaní cizinci a azylanti 

 Cílem projetku je efektivním způsobem integrovat cizince a azylanty do majoritní 

společnosti. V rámci projektu je azylantům a cizincům poskytnuta komplexní asistenční 

sluţba. Jde především o překlenutí handicapů cizinců a azylatnů na trhu práce a plnohodnotně 

je začlenit do české společnosti a přispět ke kulturní a sociální integraci. Přispět k jejich 

ekonomické nezávislosti a soběstačnosti, aby se sami aktivně podíleli na své integraci. Cíl je 

realizován prostřednictvím komplexního sociálně-právního poradenství a formou individuální 

asistence. 

 

Dobrý den, sousede! 

Realizace: Most pro lidská práva Pardubice 

Doba realizace: od 2007 

Cílová skupina: azylanti a cizinci dlouhodobě ţijící na našem území a čeští občané 

 Cílem projektu je prolomit bariéru mezi majoritní společností a azylanty v ČR 

prostřednictvím českých moderovaných návštěv. Slouţí ke zlepšení vztahů a poznání jeden 

druhého. Jde především o odbourání nedůvěry mezi jednotlivými etniky. Součástí projektu je 

i medializace návštěv. 

Na závěr této kapitoly, bych se chtěla zmínit o hlávních cílech NNO: 

- poskytuje právní, sociální a psychologické poradenství, 

- zajišťuje pro azylanty jazykové a rekvalifikační kurzy,  

- zlepšuje sociální postavení osob pocházející z jiného sociokulturního prostředí - 

zvyšuje jejich sociální a jazykové kompetence, 

- pomáhá při uplatnění na trhu práce – komunikace a asistence na úřadech,  

- rozvíjí toleranci a respekt k minoritním skupinám- přednášky a multikurní 

výchova na školách, osvětová činnost mezi občany v ČR, multikulturní večery 

a různé workshopy, 

- podílí se na zlepšení vztahů majoritní a minoritní společnost v ČR – navazuje 

vztahy a styky mezi minoritní a majoritní společností, 

- poskytuje volnočasové aktivity pro azylanty a jejich děti, 

- reaguje na změny legislativy, které se týkají cizinců a azylantů v ČR. 

  

V ČR není ještě vytvořena vzajemná spolupráce mezi státem a neziskovým sektorem 

jako v jiných západoevropských zemích. Západoevropské pojetí neziskovosti má poněkud 

odlišné tradice paternalistického státu na základě potřeb občanů byl postaven stát.  
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Je však důleţité si uvědomit důleţitost kooperace mezi vládním sektorem, který 

rozhoduje v oblasti legislativy a NNO, který aktivně podporuje azylanty a migranty na našem 

území. Jelikoţ úspěšná integrace ovlivňuje nejen ţadatele samotného, ale také společné 

souţití české společnosti a migrantů v ČR.  
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4. SOCIÁLNÍ PRÁCE S AZYLANTY 

„Sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích 

a posílení a osvobození lidí za účelem jejich osobního blaha. Jejím úkolem je umožnit všem 

lidem plně rozvinout své možnosti, obohatit jejich životy a předcházet selhání. Je zaměřena 

na  společenské bariéry, nerovnosti a nespravedlnosti. Reaguje na krize a akutní situace. 

Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a společenské spravedlnosti.“
41

  

Sociální práce s uprchlíky v České republice se týká především ţadatelů o azyl 

nebo azylantů, kteří ţijí v pobytových nebo integračních střediscích nebo  tzv. v soukromí. 

V rámci sociální práce je zvolen jiný postup s ţadateli o azyl, jelikoţ není jisté, zda jim zde 

bude udělen. Musíme brát ohled na fázi azylového řízení a z jakého sociálního a kulturního 

prostředí k nám přišli, to vše má vliv na přístup sociálního pracovníka.  

V sociální práci s azylanty jde především o široký komplex mnoha aktivit, které jsou 

zaměřené na hledání trvalého řešení jejich ţivotní situace jejich rodin a komunity jako celku. 

Jde především o jejich adaptaci v nové zemi, seznámení s hodnotami a právním systémem 

hostitelské země a následné integraci do nového prostředí. Při těchto činnostech naráţíme 

na řadu překáţek, které brzdí proces integrace, cílem a náplní sociální práce je na tyto bariéry 

reagovat.  

Je důleţité brát v úvahu skutečnost, ţe  azylant si prošel velmi stresující 

a traumatizující zkušeností, proto by měl sociální pracovník přistupovat ke klientům 

s maximální trpělivostí a citlivostí. Je důleţité klást důraz na důstojnost klienta, neustále 

vysvětlovat praktické věci, informovat o právech a povinnostech, být v kontaktu s okolním 

světem, pracovat na psychickém stavu klienta, popřípadě nabídnout pomoc psychologa, 

provádět pracovní terapii, pomoci najít práci, klást důraz na výuku jazyka a rozšiřovat 

klientovu sociální síť.
42

 

Při práci s azylanty by neměly být opomíjeny jejich záţitky a zkušenosti z minulosti. 

Důleţité je, aby klient mohl mluvit o své minulosti a o změnách, které momentálně v nové 

zemi proţívá. „Sociální pracovník je mimo jiné zprostředkovatelem kontaktu mezi společností 

v hostitelské zemi a nově příchozími, působí jako reprezentant hostitelského státu a současně 

jako obhájce klienta vůči domácí společnosti.“
43

  

                                                   
41

 Mezinárodní uznávaná definice IASSW IFSW. 
42

 DYMEŠOVÁ, G. Sociální práce s uprchlíky: Sociální aspekty uprchlictví v teorii a praxi [online]. 2005  

[cit. 2011-03-06]. Dostupné z WWW:<http://www.opu.cz/index.php>. 
43

 MATOUŠEK, O. – KOLÁČKOVÁ, J. – KODÝMOVÁ, P. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových 

skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005, s. 339. 
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Ráda bych zde zmínila návrh metodologií sociální práce s imigranty, které se zaměřují 

na integraci imigrantů a azylantů. Tyto metody vychází ze zkušeností dánských a 

holandských pracovníků, patřící mezi nejpropracovanější. Mezi tyto metody patří:
44

 

 Internalizace základních demokratických hodnot 

Je velmi obtíţné vysvětlit azylantům teorii základních demokratických hodnot 

v hostitelské zemi, kdyţ tyto hodnoty v praxi nejsou uznávány původními obyvateli. 

Nejprve musíme zjistit, z jakého socio-kulturního prostředí k nám azylanti přicházejí 

a  pak jim následně představit základní demokratické hodnoty. Přenos hodnot ovšem 

komplikují různé formy diskriminace a předsudky, kterými jsou azylanti vystaveni.  

 Interkulturní komunikace 

Kaţdý jedinec má v sobě zakořeněné určité vzorce myšlení, cítění a potencionálního 

jednání, jeţ se naučil během svého ţivota. Způsob komunikace v hostitelské zemi 

můţe být značně odlišný a zaloţený na jiných socio-kulturních pravidlech. 

Pro sociálního pracovníka je důleţité zjistit, z jakého socio-kulturního prostředí 

azylant pochází. Musí si uvědomit, ţe klient můţe některým výrazům přikládat jiný 

význam a poté můţe dojít k nedorozumění. Důleţité je azylantům vysvětli normy 

a hodnoty, které se v dané zemi dodrţují.  

 Posílení klienta v integraci (empowerment) 

Imigrant by měl nejprve zjistit, jaké má schopnosti a s pomocí těchto schopností začít 

budovat svůj nový ţivot v ČR. Je důleţité vycházet z vlastností a schopností azylantů 

a ne z jejich slabých stránek. Klienti získají větší sebeúctu a sebevědomí a díky 

tomuto se mohou stát soběstační. Jedná se především o dlouhodobý neustále se 

opakující proces učení.  

 Vytváření sítí kontaktů (networking) 

Ve své původní zemi azylanti ztratili většinu svých kontaktů, které jim pak 

v hostitelské zemi chybí. Pro azylanta je velmi důleţité navázat nové  kontakty 

v hostitelské zemi k tomu, aby se mohli vzdělávat, najít si zaměstnání a zapojit se 

do veřejného ţivota. Azylanti se mohou lépe a efektivněji zapojit do socio-kulturního 

dění, pokud jsou součástí jejich sociální sítě kontakty z majoritní společnosti. 

Networking také zabraňuje sociální exkluzi. 

 

  

                                                   
44

 DVOŘÁKOVÁ, J. a kolektiv autorů. Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi. Praha: Triton, 

2008. s. 21. 
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 Práce s dobrovolníky 

Integrace je v demokratické společnosti pojímaná jako oboustranný proces, 

coţ znamená, ţe na integraci se mají podílet nejen samotní azylanti, ale také majoritní 

společnost. Jeden z těchto případů je networking, o kterém jsem se jiţ zmiňovala. 

Druhý případ je práce dobrovolníků, kteří jsou aktivně zapojeni do procesu integrace. 

Dobrovolnici jsou občané, kteří pracují v různých organizacích bez nároku na plat. 

Tato činnost představuje pomoc pro ty, kteří se nedokáţou zapojit sami do dění, 

protoţe postrádají sociální kontakty. Dobrovolníci mohou pomoci klientovi při výuce 

jazyka, při jednání na úřadech, při vytváření kontaktů sociální sítě a také se sociálně 

kulturními aktivitami.  

 

Forma sociální práce je do značné míry ovlivněna tím, je-li vykonávána ve státních 

institucích nebo v neziskových organizacích.  

Většina principů sociální práce s uprchlíky se shoduje s principy sociální práce 

s jakoukoli ohroţenou skupinou klientů. Hlavní snaha vţdy směřuje k ochraně práv a zájmů 

osob v obtíţné situaci, k respektování jejich důstojnosti, k jejich informovanosti a zapojení 

jich samotných do řešení problému.  

4.1 Úloha sociálního pracovníka 

 „Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy, sociálně 

právní poradenství, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti 

v zařízeních poskytující služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové 

pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace.“
45

 Také by měl splňovat tyto poţadavky 

– způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní a odbornou způsobilost. 

  

Sociální pracovník, který pracuje s touto specifickou skupinou, by měl mít následující 

schopnosti a dovednosti: 

 měl by mít povědomí o politické a ekonomické situaci země, z které klient pochází,  

 musí znát tradice a kulturní hodnoty a normy, které azylant uznává, 

 měl by být seznámen se všemi moţnostmi integrace v blízkosti svého působení, 

 schopnost vyuţívat při práci s azylanty systematický přístup, 

 schopnost kooperace s jinými institucemi a organizacemi,  

 měl by být empatický, umět naslouchat klientovi a srozumitelně a jasně se vyjadřovat.  

                                                   
45

 Zákon č. 108/2006Sb, o sociálních službách. 
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Základním předpokladem sociální práce je vztah mezi klientem a sociálním 

pracovníkem. Jejich vztah by měl být zaloţen na vzájemné důvěře, respektu a partnerství. 

Role sociálního pracovníka je nezastupitelná, jelikoţ se stává prostředníkem mezi vládními 

orgány, českou společností a klientem. 

Při práci s azylanty je nutné dodrţovat určitý systém sociální práce. Zaměřuje se 

na seznámení azylanta s ţivotem v České republice a následnou integraci do české 

společnosti.  

4.2 Rizikové skupiny uprchlíků 

Jsou přímo některé skupiny uprchlíků, které bychom mohli označit za více ohroţené 

neţ jiné. Jsou jimi ţeny, děti, mladiství a senioři. 

4.2.1 Děti  

Děti bývají nejohroţenější skupinou obyvatelstva. Některé byly donuceny opustit domov 

a  ztratily pocit lásky a bezpečí. Bývají odděleny od svých rodičů, nebo zůstanou jen s jedním 

rodičem či blízkou osobou. Následkem této situace dochází k neuspokojování základních 

ţivotních potřeb, naučí se zodpovědnosti, která je nepřiměřená jejich biologickému věku 

a ztrácí důvěru vůči okolí. Mnohé děti byly svědky násilí páchaného na druhých, nebo 

se dokonce staly obětí takového činu. Děti a dospívající si teprve utvářejí svou identitu, 

a proto potřebují spolehlivý hodnotový systém, který reţimy v jejich zemích narušují. 

Následkem je nedůvěra, negativní identifikace a krize identity. Ve válečném konfliktu se 

s dětmi často zachází jako s dospělými.
46

 

Děti jsou nejzranitelnější a jsou také často prvními oběťmi násilných konfliktů, ať jiţ 

přímo, nebo tím, ţe ztratí některého z rodičů nebo jiné blízké příbuzné. Děti jsou také často 

zneuţívány, například ke sluţbě v ozbrojených silách (známý fenomén „child soldiers“), 

k prostituci i jiným formám deviantního jednání.
47

 

Dle Úmluvy o právech dítěte z roku 1989, která byla v ČR přijata roku 1990, musí být 

práva zabezpečena kaţdému dítěti, které se nachází na území ČR.  

4.2.2 Ženy  

Ţena v situaci uprchlíka ztratila své původní postavení v rodině, coţ můţe 

z dlouhodobého hlediska přispívat ke vzniku různých psychosomatických obtíţí. To zvláště 

                                                   
46

 VIZINOVÁ, D. PREISS, M. Psychické trauma a jeho terapie, Psychologická pomoc obětem válek a katastrof, 

Praha: Portál, 1999. 
47

 DUNOVSKÝ J. a kol. Sociální pediatrie – vybrané kapitoly. Praha: Grada, 1999. 
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platí o ţenách muslimského vyznání, z asijských a afrických zemí. Tyto země jsou zaloţené 

na jiných tradicích a zvyklostech. Ţeny jsou zvyklé ţít v širších rodinách, nyní jim chybí 

podpůrný sociální systém a často i muţ – ţivitel rodiny. Ţena je nucena převzít muţskou roli 

v rodině.
48

 

Cizinky se v evropských zemích setkávají s dvojím typem diskriminace. Za prvé jsou 

ve svých mnohdy silně patriarchálních kulturách znevýhodňovány jako ţeny, a v evropské 

kultuře ještě navíc i jako příslušnice etnické menšiny. Přitom tvoří jednu ze skupin, která 

můţe v budoucnu rozhodujícím způsobem přispět k rozvoji multikulturní evropské 

společnosti tím, ţe sehrají klíčovou roli při výchově nových generací. 
49

 To uţ se také stává, 

díky značným přílivům uprchlíků a migrantů z muslimských zemí do Evropy (Francie, 

Německo, Švédsko).  

4.2.3 Senioři 

Senioři mají velké problémy s adaptací na novou kulturu a zvyky. Ztráta domova je 

pro ně velkou hrozbou - nejtěţším válečným traumatem. Jsou fyzicky slabší. Těţko snášejí 

změny, zpřetrhali své sociální vazby a vzdali se pro vţdy svých ţivotních cílů, které měli 

v zemích, z nichţ pocházejí. V rozhovorech uvádějí dotěrné vzpomínky a děsivé záţitky. Trpí 

nespavostí, vyplašeností a skleslostí.
50

 

4.3 Principy práce s azylanty 

 Pro klienta můţe být často sociální pracovník jediným kontaktem s novým světem, 

v němţ se ocitnul. Sociální pracovníci působí jako prostředníci mezi klientem a českou 

společností. Azylant se dostává do konfrontace s novým prostředím v hostitelské zemi, její 

kulturou a návyky, jeţ se liší od tradic v jeho původní zemi. Sociální pracovníci by měli znát 

české prostředí, příslušnou legislativu - zákony a právní předpisy týkající se problematiky 

azylantů a imigrantů a současně by měli ovládat alespoň jeden ze světových jazyků, 

aby dokázali klientovi pomoci (anglický jazyk i ruský jazyk, jelikoţ většina azylantů pochází 

ze zemí bývalé SSSR). Znalost je předpokladem  respektu k jinakosti a odlišnosti druhých. 

Jedině ve vzájemné důvěře a respektu můţe vzniknout kvalitní vztah mezi sociálním 

pracovníkem a klientem-uprchlíkem. 
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 T. VIZINOVÁ, D. – PREISS, M. Psychické trauma a jeho terapie. Psychologická pomoc obětem válek a katastrof. Praha: 
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Záměr sociální práce by proto měl respektovat sociokulturní a psychologická specifika 

klientů - jazyková bariéra, odlišné významy gest při nonverbální komunikaci, pojetí role muţe 

a ţeny v původní kultuře a také změna sociálního zařazení člověka. 

Důleţitým výstupem sociální práce by měla být také informovanost státních a nestátních 

subjektů i české veřejnosti o problematice uprchlíků a prevence rasové nesnášenlivosti. 

Principy sociální práce se do určité míry shodují s principy s jakoukoliv ohroţenou skupinou. 

Doporučenými etickými principy přístupu k azylantům je respekt k samostatnosti, k sociálním 

zvyklostem jiných osob, k osobám se sníţenou samostatností, důvěrnost, zásada neškodit 

a spravedlnost.
51

 

Je třeba mít na paměti, ţe uprchlíci nepřestávají mít základní lidské potřeby ani v novém 

či nepřátelském prostředí. Podle vymezení Vysokého komisaře pro uprchlíky OSN jsou to 

následující potřeby: 

 rodinný ţivot – potřeba vychovávat své děti podle tradičních hodnot a přesvědčení, 

 soběstačnost – potřeba vědomí, ţe mají ţivot ve svých rukou, 

 komunikace – jazyk se nesmí stát překáţkou. Nemohou-li se lidé domluvit, 

dochází k nedorozuměním, 

 lidská důstojnost – jedna z nejdůleţitějších potřeb, 

 zaměstnání – aktivita je základním předpokladem pro tělesné i duševní zdraví 

člověka, 

 identita – patřit do společnosti, znamená mít podporu kolektivu, přijímat 

a projevovat solidaritu a v nouzi se dočkat pomoci. 

 

Cíl práce s azylanty  

Práce s azylanty by měla směřovat k základnímu cíli, kterým je usnadnění integrace 

do  české společnosti a dát jim moţnost ţít plnohodnotný ţivot. Cílem by mělo být, 

aby azylant získal odpovídající bydlení a zaměstnání, dokázal se orientovat ve společnosti 

a samostatně si vyřizovat své osobní záleţitosti při styku s úřady a jinými institucemi. 

 

4.3 Problémy v systému pomoci azylantům 

Pokud se na uprchlictví v České republice podíváme z pohledu legislativy – předpisů 

a psaných pravidel, vše se zdá být v pořádku, ale realita je bohuţel jiná. Zvenčí se zdá, 
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ţe základní potřeby uprchlíků jsou v podstatě naplňovány, vţdyť z hlediska české společnosti 

uprchlíkům nic nechybí. Mají kde spát, co jíst a je-li třeba, jsou ošetřeni.  

 

Praxe se však od předpisů velmi liší: 

1. Dlouhotrvající azylová procedura, je pro budoucí azylanty velmi stresující 

a zapříčiňuje pro ţadatele o azyl roky strávené v izolaci a vede k sociální inkluzi.  

2. I ti, kteří mají štěstí a dostanou azyl, mohou léta strávit v tzv. integračních střediscích, 

jeţ se od středisek pro ţadatele příliš neliší. Postupem času se stanou pasivními 

příjemci a ztrácí motivaci najít si zaměstnaní a stát se soběstačnými.  

3. Zajištění základních ţivotních potřeb a poskytnutí materiální pomoci samo o sobě 

k důstojnému ţivotu nestačí. Jde také aktivně se zapojit do veřejného ţivota a vyuţít 

své schopnosti a dovednosti.
52

 

4. Díky častým změnám v legislativě, nejsou azylanti informování o svých právech 

a povinnostech v hostitelské zemi. 

5. Také bych se zmínila o nedostatečné kooperaci mezi státními a nestátními orgány, 

jelikoţ změny zákonů, často nereagují na skutečné potřeby klientů. Tím jsou často 

omezeny kompetence NNO, které poté nemohou pomoci a podpořit své klienty.  

 

Azylanti chtějí vědět, co je čeká, najít si zaměstnání a být soběstační, mít rovný přístup 

k pracovním příleţitostem i ke zdravotní péči. V praxi je to však velmi obtíţné.  
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5. Metodologie výzkumu 

5.1 Formulace výzkumného problému 

 Výzkum integrace azylantů se zabývá vývojem jediného případu od doby útěku 

aţ po fázi integrace v nové zemi, tato fáze je pro výzkum problému nejpodstatnější. Výzkum 

se zaměřuje na souvislosti ţivotního příběhu mezi jednotlivými fázemi a rolí státních 

a nestátních subjektů při procesu integrace. 

5.2 Účel a cíl výzkumu 

 Cílem práce je popsat celkový proces integrace azylantů v ČR a získat komplexní 

obraz azylantů v ČR na základě specifického vztahu mezi respondenty a výzkumníkem. 

Výzkum je zaměřen na jednotlivá období: před útěkem, útěk, průběh azylového řízení, ţivot 

v azylových zařízeních a integrace v hostitelské zemi. Cílem práce je hlubší proniknutí 

do problematiky na základě případu jedné rodiny. Důleţité je upozornit na tuto problematiku 

v ČR a na faktory, které tuto situaci ovlivňují. Podrobným vývojem jde nejen o zachycení 

integrace azylantů v celém jejím procesu, ale také o to popsat fáze, které předcházejí 

hlavnímu výzkumnému problému. 

 K dosaţení cíle práce jsem si zvolila formu kvalitativního výzkumu. Kvalitativní 

výzkum je souhrnný termín pro celou škálu výzkumných přístupů a strategií zaměřených 

na porozumění lidského chápání a proţívání. 

  

Výzkumné otázky: 

Jakou roli hrají státní a nestátní neziskové organizace v procesu integrace v ČR? 

Jak se azylant sám zapojuje do procesu integrace? 

 

5.3 Volba metodologie 

 Na základě popsání výzkumných cílů jsem si zvolila metodu kvalitativního přístupu 

z pohledu případové studie, jelikoţ kvalitativní přístup se utváří jako celek, je zaloţen 

na principu holismu. „Člověk – výzkumník spoluvytváří realitu, na kterou je možné nazírat 

z nekonečně mnoho perspektiv, proces poznáván je současně procesem neustálé 

interpretace.“ 
53

 Právě na základě specifického vztahu jsem si zvolila tento přístup. 
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Pro naplnění výzkumných cílů je důleţité zkoumat případ více do hloubky na základě delšího 

a intenzivnějšího kontaktu. Z hlediska hloubkového popisu nebylo nic vynecháno, co by 

bránilo k dosaţení výzkumných cílů a byla zároveň zachována etická pravidla sociální práce.  

Kvalitativní výzkum umoţňuje získat podrobné informace o vývoji v jednotlivých 

fázích zkoumaného cíle. 

5.4 Výběr respondentů 

 Za účelem výzkumu jsem v prvé řadě oslovila sociální pracovníky v OPU. 

V organizaci pracuji jiţ 4 roky jako mentor
54

-osobní asistent. Organizace mi umoţnila setkání 

s rodinou uprchlíků z A., s kterou spolupracuji od roku 2007. 

  Seznámila jsem rodinu s tématem mé bakalářské práce a poţádala o účast 

na výzkumu. Účastníci souhlasili. 

 Vzhledem k časovým moţnostem a celkové problematice tématu integrace azylantů 

jsem se rozhodla zvolit typ případové studie životního příběhu (Life Story, Life History). 

Strategie případové studie vyuţíváme zejména tehdy, jestliţe má velký význam 

pro zodpovězení výzkumné otázky.
55

Typ případové studie jsem zvolila, aby byly pochopeny 

vzájemné souvislosti mezi různými obdobími ţivota rodiny, coţ zahrnuje období těsně 

před útěkem aţ po dobu získání azylu a adaptaci v České republice.  

5.5 Etické otázky výzkumu 

 Ve výzkumu je dbáno na zajištění dat a anonymitu všech respondovaných, aby je 

čtenář nemohl na základě některých informací identifikovat. Jména jsou uváděna pod 

pseudonymy. Celkové změny nenarušují celkové znění zprávy.
56

 

 Respondenti byli seznámeni s cílem výzkumného projektu a se všemi metodami, které 

se budou při rozhovorech pouţívat, na základě toho respondenti vyjádřili souhlas s  účastí 

na výzkumu. 
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 Program Mentoring – azylantské dvojice. Dobrovolníci se načas stanou průvodci – mentory 
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 Důleţitým faktorem bylo emoční bezpečí respondentů výzkumu. Vzájemná důvěra 

byla budována několik let. Při vedení výzkumu se postupovalo vţdy od méně závaţných 

témat k závaznějším.
57

 

 Respondenti vyjádřili přání se s výsledky výzkumu seznámit ještě před jejím 

uveřejněním, coţ bylo splněno. 

5.6 Metody sběru a zpracování dat 

 Sběr dat jsem shrnula do vzájemně se doplňujících fází. Velké mnoţství dat jsem 

získala během dlouholeté spolupráce s rodinou. Z této skutečnosti vyplývá konkrétní znalost 

prostředí, rodinných a sociálních vazeb, které jsou z prostého rozhovoru nepostřehnutelné.  

 Pro zjištění poţadovaných informací jsem zvolila sérii kvalitativních částečně 

polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Technika polostrukturovaného rozhovoru byla 

zvolena především proto, ţe můţe do určité míry flexibilně zjišťovat subjektivní teorie 

respondentů. Témata rozhovorů vycházela z definovaného výzkumného problému 

a z důkladné znalosti celého případu a z načerpaných teoretických znalostí zkoumaného jevu 

z odborné literatury. 

Pří zahajování výzkumného projektu byli respondenti seznámeni s celým projektem, 

ujištěni o zachování anonymity, o způsobu nahrávání rozhovoru a s dalšími metodami 

zpracování. Kaţdé setkání bylo uvedeno neformálním rozhovorem a představením nosného 

tématu, které nás čeká. Respondenti měli prostor na otázky a vysvětlení nejasností.  Otázky 

byly voleny otevřené z toho důvodu, aby měli dotazovaní dost prostoru se vyjádřit a vyprávět 

svůj příběh. Dále byly pokládány doplňující otázky, které se zaměřovaly více do hloubky 

nosného tématu. Závěr rozhovoru byl vţdy ukončen krátkou rekapitulací a ujištěním 

respondentů, ţe jejich informace budou zachovány v anonymitě. 

Rozhovor byl zaznamenán na MP3 přehrávač, následně přepsán a anonymizován. Dále 

byl doplňován o některé komentáře a postřehy, které se vztahovaly k tématu. Ne vţdy však 

bylo zachováno doslovné znění, jelikoţ v některých pasáţích respondenti začali mluvit 

anglickým jazykem. Smyslem bylo zachování výpovědí a souvislostí mezi nimi.  

Na závěr, po uskutečnění všech rozhovorů a provedení analýzy, jsem respondentku 

ještě informovala opět o cíli mého výzkumu a poţádala jí o shrnutí několika větami. Kromě 

toho jsem v průběhu výzkumu s respondentkou písemně a telefonicky konzultovala některé 

nejasnosti. Celkem jsem s respondentkou absolvovala 6 rozhovorů. 
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Rozhovor Délka záznamu 

První 60 min 

Druhý 45 min 

Třetí 50 min 

Čtvrtý 50 min 

Pátý 70 min 

Šestý 65 min 

Celkem        340 min 

 

5.7 Analýza a interpretace dat 

 Při zpracování dat jsem se inspirovala několika metodami kvalitativního výzkumu. 

Nejdříve jsem se snaţila vytvořit kostru ţivotního příběhu respondentky, z které jsem dále 

vycházela.  

 Osobní příběh odráţí identitu člověka a zprostředkovává vnitřní realitu vnějšímu 

světu. Příběh je konstruován kolem klíčových událostí, přesto však poskytuje moţnost 

výběru, protoţe příběh získaný v průběhu rozhovoru je jen jednou z moţných verzí ţivotního 

příběhu, který se vyvíjí v čase a v závislosti na okolnostech.
58

 

 

Jako osnova ţivotního příběhu mi slouţil záznamový arch, kde byly uvedeny základní 

informace o rodině a dále rozdělení migrace na jednotlivé období: 

 před útěkem, 

 první kontakt s novou zemí, 

 pobyt v azylových zařízeních, 

 azylové řízení, 

 integrace v nové zemi. 

Dále byla data chronologicky tříděna a přiřazována k jednotlivým fázím, tak aby byly 

zachovány souslednosti jednotlivých fází a byla vytvořena kontinuita ţivotního příběhu 

respondentů. 
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6. PŘÍPADOVÁ STUDIE RODINY 

Osobní data respondentky – matky: 

Jméno:  Aisha (dále A.) 

Věk:  30 let,(narozena v roce 1980) 

Rodinný stav: vdaná (3 děti – 2 synové 2 roky a 7 let a dcera10 let) 

Národnost: Afghánská 

Náboţenství: islám 

Jazyk:  aktivně - anglický a český jazyk 

Vzdělání: dosaţené základní 

Zaměstnání: ţena v domácnosti 

 

První kontakt s rodinou: 

 S rodinou se stýkám jiţ 3 roky – v rodině pracuji jako osobní mentor. Rodina je velmi 

milá a přátelská. Bydlí v bytě 3+1, který je zařízen z hlediska jejich kultury. Hlavou rodiny je 

otec – patriarchální rodina. 

 

Osobní anamnéza matky: 

- Aisha se narodila jako druhé dítě v K. v Afghanistanu 

- ţila se svou sestrou, bratrem a rodiči v rodinném domě v K. 

- 1995 po smrti svých rodičů přerušuje studium a zůstává se svým bratrem doma  

- 1999 se seznámila se svým manţelem a odchází k rodičům svého manţela 

- 2000 se Aishe narodila dcera – začínají problémy s Talibanem 

- 2003 se narodil syn – problémy s Talibanem začínají být neúnosné, 

-  Aisha trpí zdravotními problémy – bolestmi zad, nespavostí a zdají se jí noční můry 

- 2004 rodina odchází z A., ve stejném roce podávají ţádost o azyl v ČR 

- začínají se u Aishy objevovat psychické problémy 

- 2004-2006 – Aisha bydlí se svou rodinou v azylovém zařízení – Červený Kostelec 

- 2005 spolupráce s OPU 

- Aisha trpí depresemi a úzkostmi 

- 2006 je Aishe udělen azyl a odchází z azylového zařízení bydlet do soukromí 

- po odchodu z azylového řízení všechny zdravotní problémy přestávají 

- 2008 narození třetího syna a nástup na mateřskou dovolenou 

- 2011 ţádost o udělení českého občanství 
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- 2011 manţel ztrácí druhé zaměstnání 

- 2011 ţádost zamítnuta z důvodu větší sociální podpory neţ příjmu manţela v zaměstnání 

 

Zdravotní anamnéza matky: 

- Matka trpí bolestmi zad a častými migrénami 

- Momentálně chodí na rehabilitace a doktor jí předepsal prášky na bolesti 

 

Sociální a rodinná anamnéza matky: 

Rodiče: Matka (ţena v domácnosti) a otec (úředník) zemřeli, kdyţ bylo Aishe 15 let 

Sourozenci:  sestra (35 let) ţije v Anglii, je ţenou v domácnosti  

                      bratr (26 let) ţije v Pakistánu, je dělník 

- Aisha ţila se svými sourozenci – bratrem a sestrou, rodiči a matkou svého otce v rodinném 

domě na okraji K. 

- vztahy uvnitř rodiny harmonické, vzájemně si pomáhali a podporovali se 

- otec rodinu finančně zabezpečoval a matka byla ţenou v domácnosti – tradiční pojetí role 

- velký vliv na Aishu její otec 

- 1995 zemřel otec – infarkt myokardu 

- 1996 zemřela matka 

- velký zlom - Aisha a její sourozenci se stěhují ke své tetě, musí zůstat doma a starat se 

o svého bratra – z finančních důvodů prodávají rodinný dům 

- 1997 její sestra se vdává a odjíţdí do Londýna se svým manţelem, se sestrou se od té doby 

neviděla, udrţují telefonický kontakt 

- 1999 bratr se stěhuje k příbuzným do Pakistánu, kde zůstává, udrţují spolu telefonický 

kontakt 

- 1999 Aisha se vdává a odchází do centra Pakistánu 

- naposledy se se svým bratrem viděla v roce 2004 před odchodem do České republiky 

- Aisha má se svými sourozenci harmonický a přátelský vztah, velmi se jí po nich stýská  
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Osobní data respondenta – otce: 

Jméno:  Mohamed  

Věk:  34 let,(narozen v roce 1976) 

Rodinný stav: ţenatý (3 děti – 2 synové 2 roky a 7 let a dcera10 let) 

Národnost: Afghánská 

Náboţenství: islám 

Jazyk:  pasivně anglický a aktivně český jazyk 

Vzdělání: dosaţené základní 

Zaměstnání: prodavač v potravinách a příleţitostné brigády 

 

Osobní anamnéza otce: 

- Mohamed se narodil jako čtvrté dítě v K. v A. 

- Ţil se svou rodinnou v rodinném domě v K. 

- 1999 se seznámil se svou manţelkou a ţije s ní a celou svou rodinou 

- 2000 - 2003 Mohamed začíná mít problémy s Talibanem 

- 2004 Mohamed odchází se svou manţelkou z A., ve stejném roce podávají ţádost o azyl 

v ČR 

- 2004-2006 – Mohamed bydlí se svou rodinou v azylovém zařízení – Červený Kostelec 

- 2005 spolupráce s OPU 

- 2006 Mohamed si našel práci a byt pro svou rodinu 

- 2011 ţádost o udělení českého občanství 

- 2011 Mohamed ztrácí druhé zaměstnání 

- 2011 ţádost zamítnuta z důvodu větší sociální podpory neţ příjmu manţela v zaměstnání 

 

Zdravotní anamnéza otce: 

- bez zdravotních problémů 

- občasná vyčerpanost ze zaměstnání 

Sociální a rodinná anamnéza otce: 

Rodiče: Matka (ţena v domácnosti) a otec (automechanik), ţijí v Pakistánu  

Sourozenci:  sestra (40 let) ţije v Pakistánu, vdaná  

                      3 bratři (24 let, 30 let, 45 let) 

- Mohamed ţil se svými sourozenci a rodiči v rodinném domu 

- otec rodinu finančně zabezpečoval a matka byla ţena v domácnosti – tradiční pojetí role 
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- vztahy mezi rodiči harmonické a podporují své děti 

- 1999 Mohamed se ţení  

- Mohamed má se svými sourozenci harmonický a přátelský vztah, velmi se mu po nich 

stýská 

- denně spolu komunikují přes telefon a skype 
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Současné poměry rodiny: 

- Rodina bydlí v bytě 3+1 

- matka ţije v jednom pokoji s otcem a nejmladším synem, děti mají kaţdý svůj pokoj 

- byt udrţovaný a čistý, částečně zařízený pro potřeby rodiny 

- matka pobírá přídavky na děti a přídavky na bydlení 

- v současné době si matka hledá práci, aby manţelovi pomohla s vedením domácnosti 

- otec ztratil druhé zaměstnání a v současné době má příleţitostné brigády a hledá si další 

práci 

- matka je ţena v domácnosti a pečuje o děti  

- občas bývají v rodině hádky kvůli ekonomické situaci, jinak rodina ţije v harmonickém 

vztahu 

- děti docházejí do české základní školy a nejmladší syn do mateřské školy v blízkosti 

bydliště 

- do rodiny dochází dobrovolníci z OPU, kteří pomáhájí dětem s doučováním a integrovat 

rodinu do české společnosti 

- 2011 ţádají o české státní občanství 

- 2011 ţádost zamítnuta kvůli nepříznivé ekonomické situaci rodiny 

 

Sociální diagnóza 

Hlavní problémy: 

- ekonomické poměry ( Aisha ţena v domácnosti, problém najít práci) 

- domácí násilí (otec a matka) 

- bytové poměry (byt pro rodinu malý a drahý, bydlí v pronájmu) 

- vztahy mezi členy rodiny (hádky kvůli penězům) 

- izolovanost od majoritní společnosti 

- pasivita klientů řešit své problémy 

 

Příčinné faktory: 

- odlišná kultura – tradiční postavení muţe a ţeny 

- vzhledem k dosaţenému vzdělání problém najít práci  

- jazyková bariéra 

- hádky kvůli ekonomické situaci 

- stres u otce 
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Pozitivní stránky: 

- rodina spolupracuje se sociálními pracovníky OPU - spolupráce 

- i přes odlišnou kulturu se rodina dobře přizpůsobila ţivotu v ČR - adaptace 

- částečná integrace 

- stále komunikují s rodinou  

 

Negativní stránky: 

- problémy s manţelem- nechce Aishe dovolit jít do zaměstnání 

- strach z nového prostředí 

- diskriminace při hledání zaměstnání 

 

Plán sociální terapie 

- aktivní přístup klientů 

- spolupráce s psychologem 

- spolupráce s dobrovolníkem 

- spolupráce s úřadem práce 

- jazykový kurz 

- komunitní setkávání azylantů a multikulturní večery 

- volnočasové aktivity 
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7. ŢIVOTNÍ PŘÍBĚH 

V této části popisuji výpověď matky a jednotlivé fáze migrace, které jsou zaměřeny na 

situace, s kterými se rodina musela vyrovnávat. 

7.1 Fáze útěk 

 V této fázi popisuji výpověď matky. Dobu od rozhodnutí utéci z domova aţ do doby 

opuštění země. Podrobněji se zaměřuji na důvody, které vedly rodinu k odchodu ze země 

a na  interpersonální konflikty, které se odehrávaly uvnitř respondentky. 

 

  „Dlouho jsme se s manželem nemohli rozhodnout, jestli odejít nebo zůstat. Já jsem 

se v Afghanistánů narodila a  moji rodiče zde zemřeli (pomlka)…prožila jsem tam celé mé 

dětství a žije tam zbytek mé rodiny. Od mých rodičů vím, že život v Afghanistánu nikdy nebyl 

lehký, ale po příchodu Talibanu byly problémy už neúnosné. Začali vyhrožovat mému 

manželovi, že pokud nebude spolupracovat, unesou naše děti a už je nikdy neuvidíme.“  

  

 V této části je popsáno „krizové období“, kdy se manţel rozhodne k odchodu ze země. 

Popisuji zde vnitřní pocity, se kterými se rodina musela vyrovnávat - strach, bezmoc, vinna 

z opuštění země, ale také naděje na lepší budoucnost. 

  

  „Cítili jsme hroznou bezmoc a beznaděj. V této chvíli se můj manžel rozhodl, 

že opustíme Afghanistán. Na jednu stranu jsme nechtěli opustit naši rodinu, ale nechtěli jsme 

přijít o naše děti, které byly v té době ještě malé a ničemu nerozuměly. Museli jsme se dostat 

pryč a jediná cesta byla do Pakistánu. S sebou jsme si nemohli vzít vůbec nic, abychom 

nevzbudili podezření. To bylo pro mne nejhorší, opustit všechno – domov, zbytek mé rodiny 

a přátele. Do Pakistánu jsme jeli špinavým náklaďákem. Cesta byla neuvěřitelně dlouhá 

a náročná. Jediné na co jsem celou dobu myslela, ať nás nechytí. Po cestě jsme potkali 

spoustu kontrol a policistů, ale nakonec jsme se dostali do Pakistánu. Bylo to pro nás velmi 

náročně období. Teprve v Pakistánu jsme si začali uvědomovat, co se vlastně děje, že už se 

nikdy nemůžeme vrátit. Doufali jsme a věřili, že od teď už bude vše lepší. 

 

 Rodina musela zůstat v Pakistánu a vyřídit tam vše potřebné na další cestu. Uprchlíci 

udělají vše pro záchranu své rodiny, proto se v těchto situacích stávají oběťmi převaděčů, jako 

v tomto případě. Nelegální útěk bývá nejen nejdraţší, ale také nebezpečný: 
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 „…několik dní jsme strávili u rodiny mého manžela, pořád jsme však měli strach, 

vždycky když se na nás někdo divně podíval. Manžel měl dlouholetého přítele, který se 

odstěhoval do Anglie. Rozhodl se, že odjedeme i s dětmi do Velké Británie. Žít v neustálém 

strachu, že nás jednou najdou a ztratíme děti, jsme neriskovali.“   

 

„Dvakrát jsme se pokoušeli dostat do Velké Británie, ale nepodařilo se nám to. 

Na potřetí jsme získali kontakt na pána, který nám pomohl zajistit vízum do Velké Británie. 

Nejtěžší pro mě bylo sdělit rodině, že odjíždíme. V té chvíli jsme vůbec nemysleli na to, co nás 

čeká, chtěli jsme být hlavně už pryč. Věřili jsme, že život pro naše děti bude kdekoliv lepší. 

  

Největší problém při útěku ze země je přerušení vztahů s  rodinou. Uprchlíci, se cítí 

vinni, ţe doma zanechali svou rodinu.   

 

7.2 Fáze první kontakt s novou zemí 

V této fázi se zaměřuji na první pocity respondentky v nové zemi.  

 

Tento úryvek popisuje první zkušenosti a pocity na území České republiky: 

 „ Ocitli jsme se s dětmi na letišti a vůbec jsme nevěděli, kde jsme. Manžela zadržela 

policie v Egyptě, jelikož měl prý jiné vízum. Oznámili nám, že jsme v České republice. Velký 

problém byl jazyk, jelikož díky stresu, jsem zapomněla mluvit anglicky a slova se mi vůbec 

nevybavila. V přijímacím středisku Vyšní Lhoty nám oznámil tlumočník, že nemůžeme dále 

cestovat do Velké Británie, že máme špatné vízum. V první chvíli jsme si neuvědomovali, 

co nás teď bude čekat. Řekl nám, že se musíme vrátit do své země nebo můžeme požádat 

o azyl v České republice, ale určitě nemůžeme cestovat dále. Byl to pro nás šok. Zpátky jsme 

se samozřejmě nemohli vrátit. Požádali jsme tedy o azyl.“ 

 

 Dále příběh popisuje jednotlivé členy rodiny a jejich pocity v novém prostředí 

v hostitelské zemi v přijímacím středisku: 

 „Myslela jsem si, že to nikdy neskončí. Děti byly vyčerpané, v noci se probouzely 

s křikem a plakaly. Manžel nedal na sobě nic znát, ale byl také nervózní. Cítila jsem 

se bezmocná a sama. Stýskalo se mi po naší rodině. Přepadala mě úzkost. Byli jsme v  cizí 

zemi bez přátel a bez pomoci. Nevěděli jsme, kde přesně jsme a co nás tu čeká. „ 
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 „…občas jsem se zde cítila jako vetřelec. Pořád se nás někdo na něco vyptával. 

Někteří lidé v přijímacím středisku byli velmi milí a ochotní. Někteří nás radši přehlíželi.“  

 „…a dalším problémem byl jazyk. Nevěděla jsem, kde Česká republika přesně leží, 

a k tomu se učit ještě nový jazyk.“ 

 

Uprchlíci opouštějí svou zemi nedobrovolně, často nepřipraveni, bez znalosti 

jazyka, kontaktů a finančních prostředků. Často si v sobě nesou hrozné vzpomínky a výčitky, 

ţe doma zanechali svou rodinu a přátele bez pomoci.  

Po příchodu do hostitelské země jsou v situaci, kdy ztratili rodnou zem, sociální 

postavení, svou kulturní identitu a často i rodinné vazby a zázemí. Nacházejí se ve značně 

tíţivé situaci, neboť opustili svůj dosavadní ţivot a nevědí, jestli je daná země přijme 

a dostanou zde azyl.  

 Problémy, se kterými se musí potýkat nejen uprchlíci, ale i všichni cizinci, je odlišnost 

kultur. Kaţdá kultura má své pravidla a systém svých hodnot.  

 

7.3 Fáze pobyt v azylových zařízeních 

Většina ţadatelů o mezinárodní ochranu k nám přichází z jiného sociálního a kulturního 

prostředí. Jejich představy, hierarchie hodnot a normy chování se mohou od našich výrazně 

lišit. Vedle pochopitelných jazykových problémů je přizpůsobení klientů ztíţeno i tím, ţe jsou 

vázáni na původní kulturní identitu a ocitají se v ţivotní nejistotě.  

Účelem azylových zařízení je poskytnout ţadateli o azyl ubytování v průběhu zkoumání 

ţádosti o azyl a připravit ho na ţivot v hostitelské zemi.  

 

 Příběh je zde soustředěn na pobyt v azylových zařízeních během azylového řízení: 

 „Odvezli nás do pobytového střediska. Nejdřív jsem si myslela, že jsme v nějakém 

vězení. Bylo to opravdu hrozný. Celý areál byl za vysokým mřížovaným plotem, odkud nikdo 

nemůže utéct. Byli jsme odstrčeni od okolního světa. Doma jsme měli vlastní dům, oblečení 

a přátele. Tady jsme museli o všechno žádat, děkovat a byli jsme pořád na někom závislí.“  

 

Další z problémů pobytu v azylových střediscích – sociální izolovanost a nedostatek 

soukromí: 

„…bydleli jsme v jednom malém pokojíku v budově s ostatními uprchlíky. V pokoji 

nebyl žádný nábytek a byla tam neustále zima. Měli jsme společnou kuchyni, koupelnu 
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i záchody! Byla tam také místnost pro všechny s židlemi a jednou malou televizí. Jídelna byla 

obrovská a všem dlouho trvalo, než si zvykli na česká jídla. Pro muslimy měli vždy připraveny 

na výběr i jiná jídla, když bylo vepřové. Na jídlo si opravdu nemůžu stěžovat, bylo výborné. 

My jsme většinu času trávili v našem pokojíku.“ 

 

„Neměli jsme žádné soukromí, všude byl hluk a neustálý křik. Občas to v  naší rodině 

vyvolávalo konflikty. Byli jsme unavení, pod neustálým stresem a tlakem, závislí jeden 

na druhém. I když pracovníci v pobytových střediscích pořádali různé dobrovolné programy, 

byla jsem tam asi dvakrát nebo třikrát. Český jazyk jsem moc dobře neovládala a ani jsem 

neměla potřebu s nikým jiným komunikovat a žádnou společnost jsem nevyhledávala. 

Z uprchlického tábora byla možnost chodit na procházky, bez manžela jsem ovšem nikam 

nechodila. Měla jsem strach z nového cizího prostředí. Tábor byl pro mne takové „útočiště“.“ 

 

V pobytovém středisku začala respondentka pochybovat o útěku ze země. 

 

„Přemýšlela jsem o tom, proč jsme sem vlastně přijeli. Proč jsme utekli z domova, 

kde jsme měli přátele a vlastní domov. Udělali jsme dobře? 

 

Rodina měla také neustále konflikty s obyvateli uprchlického tábora: 

 

„Vedle nás bydlela rodina z Čečenska, se kterou jsme měli neustále konflikty. I když 

jsme to sdělili pracovníkům pobytového střediska, bohužel se nic nezměnilo. Začali 

vyhrožovat našim dětem, že je zabijí, a dokonce napadli mého manžela. Po této zkušenosti, 

nás přesunuli do Prahy, kde nás ubytovali v Klokánku
59

, kde jsme strávili poslední tři měsíce, 

než nám byl udělen azyl.“ 

 

Toto téma bylo pro respondentku obzvlášť obtíţné, patrně ze všech nejtěţší. O pobytu 

v azylových zařízeních nechtěla mluvit. V táboře se konaly kurzy, kde uprchlíci mohou trávit 

svůj volný čas, ale podle výpovědi, tam byla malá účast. Jelikoţ jsou kurzy dobrovolné, 

uprchlíci nemají potřebu ani motivaci tam chodit. V tom vidím největší problém pasivity 

klientů, nemají zde ţádnou motivaci zapojit se do procesu integrace. A tato pasivita je 

                                                   
59

 Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc, proto mohou přijímat děti 

na základě ţádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběţné opatření nebo rozsudek), ţádosti orgánu sociálně-

právní ochrany dětí i na základě ţádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné 

krizové situaci. 
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mnohdy provází celým procesem integrace. Je to tzv. začarovaný kruh. O ţadatele o azyl je 

postaráno – jídlo, ubytování a volnočasové aktivity a to jim většinou stačí.  

 

Z výpovědí uprchlíků vyplývají následující problémy v uprchlických zařízeních tyto: 

1. Nedostatek soukromí. 

2. Neschopnost porozumění tradicím a kultuře hostitelské země. 

3. Nedostatek porozumění mezi uprchlíky z odlišných kultur. 

4. Jazyková bariéra. 

5. Problém integrace uprchlíků. 

 

Rodiny uprchlíků jsou donuceny ţít v malém prostoru, pro vícečlennou rodinu to 

můţe být velmi stresující. Nemají dostatek soukromí pro odpočinek a své aktivity, jsou 

vyčerpaní a trpí deprivací.  

 V azylových zařízeních se nachází lidé se společnými osudy, avšak odlišných 

národností, tradic a kultur. To vyvolává mezi uprchlíky napětí, pouţívají hrubé výrazy vůči 

jiným národnostem, někdy dokonce i výhruţky. Pobytové azylové zařízení je uzavřená 

instituce, kde ţije pohromadě nespočet lidí, kteří jsou stresováni nejasnou budoucností. 

 Jazyková bariéra patří mezi zásadní problémy v azylových zařízeních. I kdyţ 

se v pobytových střediscích konají jazykové kurzy, není zde velká účast. Uprchlíci bývají 

uzavření a často komunikují jen mezi  sebou a  s vlastní komunitou.  

 Velkým problémem zůstává nadále to, ţe ţadatelé jsou v pasivní pozici 

a při dlouhodobém pobytu v táborech u nich dochází ke ztrátě schopnosti sociální adaptace. 

Jejich začlenění do ţivota je pak velmi sloţité a obtíţné. I kdyţ uprchlíci mohou chodit 

na vycházky ven z uprchlického tábora, často jsou si nejistí z nového prostředí a nevyuţijí 

této šance. Tábor je umělé prostředí, je světem sám pro sebe. Ţadatelé se většinou nemusí 

snaţit a je jim vše „naservírováno“. Muţi ztrácejí své tradiční role v rodině, hlavní roli 

přebírají děti, které se velmi rychle naučí komunikovat v českém jazyce. Negativem je také to, 

ţe většina táborů leţí v odlehlých oblastech.  

V pobytových střediscích je však také moţnost volnočasových aktivit. Z důvodu 

špatné komunikace a ze strachu z cizího prostředí je vyuţívá malá část uprchlíků. 
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7.4 Fáze azylové řízení 

Jedním ze základních problémů české azylové politiky je především délka azylového 

řízení. Není-li ţádost o azyl rozhodnuta ve zkráceném řízení, tak se můţe čekání protáhnout 

i na dobu několika let. Navíc je procento udělených azylů velmi nízké. To vše v ţadatelích 

vyvolává pocit úzkosti a frustrace, coţ můţe vyústit i v agresi, nejen vůči nim samým, ale i 

vůči sociálním pracovníkům.  

 

„Čekali jsme skoro 1 rok, než nám byl udělen azyl. Poprvé nám azyl zamítli, i když nevím 

z jakého důvodu. Rok jsme žili v příšerných podmínkách a konečně jsme mohli jít pryč. Život 

v pobytovém zařízení byl pro nás opravdu hrozný, už bych se tam nikdy nechtěla vrátit! 

Nejdříve jsme bydleli v pobytovém středisku, pak nás kvůli problémům přesunuli 

do Klokánku. Po 3 měsících nám oznámili, že tam nemůžeme zůstat, jelikož je ta místo 

pro ohrožené děti a zbytek doby jsme strávili v místnosti bez topení a spali jsme na matraci se 

všemi dětmi. Žádali jsme o integrační byt, ale bylo nám sděleno, že momentálně žádné byty 

v Praze nejsou. Nebýt známých, které jsme za tu dobu poznali v Praze, tak jsme zůstali 

na ulici, nikdo nám nepomohl. 

 

„Nechápu, proč jsme tam museli tak dlouho čekat. Pamatuji si, že v té době tam byla 

jedna  rodina z Ameriky, kteří měli vše hotové za 3 měsíce a mohli odejít. Vždyť jsme byli 

všichni ve stejné situaci, jak někdo může rozhodovat podle země, odkud rodina utíká.  

 

Dále se respondentka zmiňuje o negativní zkušenosti ze strany českých úřadů a migrační 

politiky: 

„Při zacházení s uprchlíky a vyřizování dokumentů převládá v Praze strašná byrokracie. 

Jako muslimka jsem pro ně byla méněcenná bytost, jelikož manžel nemluvil dobře česky, vše 

jsem musela vyřizovat já. Na jedné straně Evropané říkají, že muslimská žena nemá žádná 

práva, ale takhle se u nás doma ke mně nikdo nechoval. Úřady po vás chtějí pořád nějaké 

doklady a dokumenty. Pořád jsme se museli něčím prokazovat 

 

Jeden z velkých problému na úřadech je jazyková bariéra: 

„…byli jsme tady přes 1 rok, ale český jazyk jsem neovládala moc dobře, což byl taky 

velký problém při vyřizování dokumentů. Ne všichni úředníci mluvili anglicky. Někdy s námi 

ani nekomunikovali a radši nás přehlíželi. Vůbec nás neposlouchali. Někdy jsem si připadala, 

jak hračka v rukou českých úřadů. Chodili jsme z jednoho místa na druhé. Neustále nám něco 
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chybělo a nebyli nám schopni vysvětlit co, proto s námi chodila jedna sociální pracovnice 

z neziskové organizace, která nám vždy vysvětlila, co potřebujeme. Bez ní bychom to opravdu 

nezvládli. I dnes, když něco potřebujeme, můžeme paní zavolat a ona nám vždy poradí 

a pomůže.“ 

 

Dále se respondentka zmiňuje o zkušenostech z cizinecké policie.  

„Na úřadu cizinecké policie je to velice špatné, že to člověk ani nedokáže pochopit. Pokud 

zde potřebujete něco vyřídit, musíte vystát dlouhou frontu, která začíná v pět hodin ráno, a to 

ani nemusíte přijít na řadu. My jsme měli ovšem štěstí, byla tam sympatická paní, která nám 

vždy vše vysvětlila.  

 

 Jednání na úřadech představuje pro azylanty velký problém, kvůli jazykové bariéře se 

nejsou schopni domluvit s pracovníky úřadu a také se stává, ţe jsou často přehlíţeni a nikdo 

s nimi komunikovat nechce.  

7.5 Fáze integrace v nové zemi 

Proces adaptace se u jednotlivých uprchlíků velmi liší. Záleţí na osobnosti, temperamentu 

daného člověka a věku. Při této fázi je důleţité nejen vytvořit takové podmínky, aby se 

azylanti integrovali do české společnosti a veřejného ţivota, ale také motivovat je samotné, 

aby se sami zapojili do procesu integrace v nové zemi. 

 

Zde respondentka popisuje svůj ţivot v ČR. 

 

 „Ačkoliv jsem se na počátku potýkala s mnoha různými problémy – jazykem, zvyky, 

kulturou, ba dokonce i jídlem, tak po šesti letech jsem si zvykla …Umím česky a s nikým 

nemám žádné problémy. Přesto budu samozřejmě vždycky považovaná za cizinku, protože 

vím, že Češi těžko přijímají nové obyvatele.“ 

 

           „… je nám tady dobře. Děti chodí do školy, manžel si našel práci a já se starám 

o domácnost…jen doufám, že Češi budou vůči cizincům aspoň trošku otevřenější 

a upřímnější. Někdy slýchám, že uprchlíci žádají o azyl tady jenom proto, že nemůžou jít 

jinam.“  
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          „ Občas jsou situace, kdy se mi zasteskne po domově. Stýská se mi hlavně po mé rodině 

a mám o ně strach. Přestala jsem se dívat na zprávy v televizi, neustále mě to znervózňovalo. 

S rodinou komunikujeme skoro denně telefonicky nebo přes počítač. Moc mi tu chybějí.“  

 

Ţivotní postoje a hodnoty, které pramení z její kultury: 

„Rodina je v Afghanistánu velmi důležitá. Lidé tam drží více při sobě a pomáhají si. 

Vždycky se tam našel někdo, kdo nám pomohl. To tady není. Tady neznáte ani vašeho 

souseda. Děti se nezajímají o své rodiče. U nás čím jsou rodiče starší, tím se o ně více 

staráme, dokud nezemřou. Neodkládáme je do nemocnic a na jiná podobná místa. Věci, 

které souvisejí se životem, se berou velmi vážně. Zde si každý hledí sám sebe a lidé se o sebe 

vůbec nestarají. To mi zde nejvíc chybí. Tady se všechno přepočítává na čas a peníze. Musíme 

si neustále dávat pozor na stav financí, co je potřebné koupit a co nutně nepotřebujeme. 

I navzdory materiálním problémům, které pociťujeme, jsme se přizpůsobili evropskému stylu 

života.“ 

 

„I když zde žijeme 6 let a naše děti žijí odlišný život než my, nezapomněli jsme na  naši 

kulturu a tradice. Stále našim dětem připomínáme, odkud jsme. Důležité je, aby člověk 

nezapomněl na svou kulturu, tradice a jazyk. Kdo jsme a odkud pocházíme.“ 

 

Zde se respondentka- zmiňuje o problém souţití v majoritní společnosti: 

„Už zde bydlím dlouho, a na některé věci jsem si už zvykla. Musím říct, že s Čechy 

nemám žádný problém. Občas se stane, že se na mně někdo kouká v metru nebo v tramvaji, 

ale nikdo na mě nepokřikuje a s rasistickými nadávkami jsem se také nesetkala. Horší je zde 

najít ovšem práci, pokud sdělím, že jsem z Afghanistánu, sdělí mi, že se mi ozvou a nikdy 

neozvali.“ 

 

„Mezi Čechy nemám moc známých, jelikož se spíše setkáváme s lidmi z Pakistánu, 

kteří sem přijeli za prací. Je tu 11 rodin a při každé oslavě se setkáváme u někoho z  nich 

doma. To mi připomíná slavnosti, které jsme vždy dělávali doma. Jinak se občas navštěvujeme 

se sousedy a dochází k nám dobrovolnice z OPU. Jen ti jsou vlastně z ČR.“  

 

Spolupráce s neziskovými organizacemi: 

„S OPU spolupracujeme již dlouho, známe je vlastně už z pobytového střediska, kde 

trávili s našimi dětmi volný čas a hráli si s nimi. Dochází k nám jednou týdně dobrovolnice, 
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která dětem pomáhá s přípravou do školy a také s nimi chodí do divadla, muzea a na různé 

akce. Velmi nám to pomáhá, jelikož má čeština není tak dobrá, abych dětem některé věci 

vysvětlovala, a sama občas potřebuji něco vysvětlit. A také nám pomáhá sociální pracovnice 

z jiné neziskové organizace, vždy když potřebuji něco vyřídit na úřadech. Jelikož nemám moc 

dobré zkušenosti s českými úřady.  

 

 Vize do budoucna: 

 „Před půl rokem jsme žádali o české občanství, bohužel jsme ho nedostali. České testy 

jsme s manželem splnili, ale bohužel máme pořád větší sociální dávky než příjem manžela, 

jelikož v té době ztratil práci. Momentálně si manžel hledá práci, tak doufám, že se vše změní.  

Do budoucna bych si hlavně přála, aby šly děti studovat a našly si dobrou práci, vždyť vlastně 

kvůli dětem jsme utekli. Jinak já jsem tady spokojená, občas máme finanční problémy, 

ale máme tu známé, kteří nám vždy pomůžou. A naučili jsme se šetřit, bohužel občas na to 

doplatí děti, nemohou chodit na kroužky jako jiné děti a nemají tolik hraček.  

 

 Z této fáze vyplývá, ţe integraci ovlivňují tyto faktory: 

1. Vztahy mezi českou společností a azylanty a rozšíření sociální sítě azylantů mezi 

českou společnost, 

2. Přístup české společnosti k odlišnosti – diskriminace, předsudky a stereotypy, 

3. Jazyková bariéra, 

4. Zaměstnání a nedostatek finančních prostředků, 

5. Udrţení kontaktů s vlastní komunitou a zároveň s českou komunitou, 

6. Přístup samotných azylantů – motivace a aktivita se zapojit, 

7. Zabezpečení dětí. 
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DISKUZE 

Tento výzkum měl zjistit hlavní aktéry v procesu integrace, a jak naplňují svou roli 

při adaptaci azylantů do české společnosti. V metodologické části jsem si poloţila tyto 

výzkumné otázky: 

1)  Jakou roli hrají státní a nestátní organizace v procesu integrace azylantů do ČR? 

2) Jak se azylant sám zapojuje do procesu integrace v ČR? 

Informace, které jsem získala v rámci této práce, se mohou stát podnětem pro další bádání 

a následnou výzkumnou činnost. 

 

V uvedené výzkumné části jsem popsala sociální případovou studii, která je zpracována 

formou ţivotního příběhu. Případová studie se zabývá hloubkovou analýzou jedné rodiny 

azylantů a jejich následné integrace do české společnosti. Data, které jsem získala 

při zpracování případové studie, mi umoţnila proniknout do hloubky problematiky integrace 

azylantů na našem území. Pozornost je věnována všem etapám integrace – od doby útěku 

do ČR aţ po dobu adaptace rodiny do české společnosti. Shrnutím kaţdé etapy integrace 

upozorňuji na faktory, které mohou bránit úspěšné integraci azylantů do hostitelské země.  

Z celé práce vyplývá, ţe pojem uprchlictví a moţnosti a bariéry integrace azylantů jsou 

celosvětovým problémem a existují závazná pravidla ve formě mezinárodní legislativy, 

která zaručují liská práva a ochranu pro kaţdého před pronásledováním a mučením. Záleţí 

však na postoji kaţdého státu, jakým způsobem bude danou problematiku řešit. Kaţdý stát si 

vytváří vlastní legislativu jak danou problematiku řešit v oblasti azylové a migrační politiky. 

 

Z hlediska postavení ČR v otázce integrace azylantů a cizinců do české společnosti 

vyplynuly z bakalářské práce tyto podněty: 

 

1) Na jedné straně jsou v ČR vytvořena legislativní opatření zabývající se otázkou 

integrace azylantů v rámci integračních programů a ochranou práv uprchlíků 

a azylantů. Na druhé straně je však z výzkumné zprávy zřejmé, ţe nereagují na reálné 

potřeby uprchlíků a azylantů – především dlouhodobý proces azylového řízení, který 

znamená pro ţadatele o azyl roky strávené v izolaci a je příčinou pasivity azylantů 

zapojit se běţného ţivota v ČR.
60

 V rámci SIPU, který je zakotven v zákoně 

č.325/1999 Sb., o azylu, mají azylanti moţnost poţádat o přidělení integračního bytu, 

                                                   
60

 MATOUŠEK, O. – KOLÁČKOVÁ, J. – KODÝMOVÁ, P. Sociální práce v praxi: Specifika různých cílových 

skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005. 
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ovšem je otázkou, pro jaké skupiny klientů jsou tyto byty skutečně určeny a jak 

odpovídá nabídka poptávce, jelikoţ rodina byla donucena situací si byt najít sama. 

 

2) Problém dlouhodobého pobytu v azylových zařízeních, multikulturního souţití 

uprchlíků v pobytových střediscích a motivace ţadatelů o azyl se aktivně zapojit 

do programů, které se v pobytových střediscích konají. Z případové studie vyplývá, 

ţe  v pobytových střediscích se konají volnočasové aktivity pro ţadatele o azyl, 

ale objevuje se zde zřejmá pasivita klientů zapojit se do těchto programů, která je 

zapříčiněna nedostatečnou seberealizací klientů se zapojit do běţného ţivota – jelikoţ 

jsou tato zařízení vybudována na okrajích měst a nemohou se aktivně zapojit 

do pracovního procesu (prvních 6 měsíců). 

 

3) Problém jazykové bariéry, který znevýhodňuje postavení azylantů, jelikoţ si nemohou 

sami vyřizovat své kaţdodenní záleţitosti a brání komunikaci s majoritní společností. 

Jazyková bariéra patří mezi hlavní problémy, které brání úspěšné integraci. V  rámci 

SIPU jsou však pro azylanty zajištěny bezplatné kurzy českého jazyka. 

 

4) Problematická kooperace státních organizací a NNO, která v některých situacích brání 

úspěšné integraci azylantů do ČR. Domnívám se, ţe je důleţité navázat dialog mezi 

státními orgány, které vytváří příslušnou legislativu, z které vyplývá organizace 

a pravomoce NNO. Z výpovědi respondentky je zřejmé, ţe podpora a pomoc azylantů 

se děje spíše v rámci nevládních neziskových organizací. Díky tomu by mohly NNO 

podávat podněty k legislativním opatřením, jelikoţ jsou seznámeny s reálnými 

potřebami klientů. 

 

5) Zaměřit se na motivaci azylanta, aby se sám pokusil aktivně zapojit do běţného ţivota 

v hostitelské v zemi, v souladu s legislativními opatřeními a s podporou státních 

i nevládních neziskových organizací.  

 

Tento výzkum přinesl nejen mnoho konkrétních informací o problematice integrace 

azylantů v ČR, ale také dal prostor respondentům zamyslet se na nad svým ţivotem v nové 

zemi. Jejich otevřenost k některým situacím přesahovala aţ mé očekávání. Poskytnutí 

ţivotního příběhu této rodin poskytuje hlubší informace o situacích, se kterými se azylanti 

musejí vyrovnávat. Zároveň při rozhovoru s respondenty docházelo ke katarzi jejich pocitů a 

v některých situacích docházelo dokonce k následné terapii. 
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Mezi doporučení, které z této práce vyplývají, bych jmenovala tyto: 

1) Zvýšit informovanost české společnosti o skutečné problematice uprchlictví a 

integrace azylantů v České republice. 

2) Vytváření vládních programů ve spolupráci NNO. 

3) Vytvářet takové programy, které podporují  toleranci a respekt k odlišnostem.  

4) Vycházet z reálných potřeb azylantů – monitorování cílové skupiny v jednotlivých 

oblastech v ČR a také vycházet z výzkumů ze zahraničí. 

5) Eliminovat pasivitu azylantů a motivovat je k aktivnímu zapojení do běţného ţivota. 
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ZÁVĚR 

Tato práce se zaměřila na téma integrace azylantů z pohledu vládního a nevládního 

neziskového sektoru v České republice. Východiska této práce jsou zaloţena nejen 

na odborných publikacích, které se dané problematiky týkají, ale jsou také doplněna o mé 

postřehy a zkušenosti, které jsem za dobu mé praxe získala. 

Cílem této práce bylo nashromáţdění relevantních informací o integraci azylantů 

v České republice, popis jednotlivých fází migrace a následné podpory a péče státních orgánů 

a NNO.  

 Pro pochopení základních pojmů, které jsou v práci uţity, je v úvodu práce uvedena 

základní terminologie, která se týká uprchlictví. Práce se snaţí poukázat na stěţejní témata, 

která jsou důleţitá pro seznámení s migrací a integrací v celosvětovém významu, a následně 

popisuje situaci v ČR.  

 Dalším z dílčích cílů je představit roli státu a jeho legislativního opatření, které se 

zaměřuje na udělení azylu v ČR, a seznámení s integračními programy, které podporují 

azylanta v integraci. Dále jsou zde popsány vzdělávací a integrační programy NNO, a jak se 

tyto organizace uplatňují v procesu integrace azylantů. 

 Cílem integrace je zajistit azylantům v ČR nový domov a dopomoci jim, aby se 

dokázali začlenit do majoritní společnosti, proto se zde také zmiňuji o specificích sociální 

práce právě s touto cílovou skupinou. Jelikoţ se azylanti těţko adaptují na novou situaci bez 

pomoci ostatních a právě sociální pracovníci se stávají významnými prostředníky mezi 

azylanty, státem a majoritní společností. Jejich úloha v tomto procesu je velmi důleţitá.  

 Dalším přínosem této práce je zpracování sociální případové studie, která rozebírá celý 

proces migrace a zaměřuje se na jednotlivá období – od útěku ze země aţ po integraci v ČR. 

Rodina zde hovořila o rizikových faktorech, se kterými se její rodina musela vyrovnávat 

v jednotlivých obdobích.  
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RESUME 

 

Integrace azylantů z pohledu státního a neziskového sektoru v České republice 

 

Integration of Asylants from the Perspektive State and Non-Profite Sektor 

 

Andrea Předotová 

 

 Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na integraci azylantů v České republice a na její 

hlavní aktéry, kteří se podílejí na procesu integrace na našem území. Orientovala jsem se 

na moţnosti a bariéry integrace v České republice. Práce je doplněna o sociální případovou 

studii komplexní anamnézu rodiny azylantů a je zpracována formou ţivotního příběhu.  

 První kapitola popisuje základní terminologii, kterou je důleţité znát pro problematiku 

migrace a integrace azylantů. Ve druhé kapitole jsem se zmínila o migraci jako celosvětovém 

pojmu a blíţe popisuji současnou situaci u nás.  

 Stěţejním bodem práce je kapitola třetí, která se zaměřuje na hlavní aktéry procesu 

migrace a popisuje moţnosti a překáţky integrace azylantů. Zmiňuje se o roli státu a jeho 

legislativních opatření, které se zabývají problematikou azylantů a cizinců. Dále popisuje 

současné programy významných neziskových organizací, které se zabývají pomocí 

a podporou azylantů a uprchlíků v celé České republice. 

 Ve čtvrté kapitole popisuje základní specifika sociální práce s azylanty a zaměřuji se 

na úlohu sociálního pracovníka a na jeho metody, které se vyuţívají s touto cílovou skupinou. 

Jelikoţ problematika migrace uprchlíků a azylantů je stále aktuální téma nejen u nás, ale stává 

se fenoménem na celém světě, také se zde zmiňuji o rizikových faktorech, které brání 

azylantům a cizincům zapojit se do ţivota v hostitelské zemi.  

 V závěru práce jsem provedla kvalitativní výzkum, který je zpracovaný formou 

případové studie. Popisuje komplexní anamnézu jedné rodiny azylantů a je doplněn o ţivotní 

příběh rodiny od doby od útěku z domova aţ po adaptaci na „nový ţivot v nové zemi“. 

Cílem této práce je zaměřit se na efektivitu a kvalitu metod sociální práce s azylanty 

v oblasti integrace, které jsou pouţívané v České republice za účasti státu, legislativy a vládní 

neziskových organizací. A také přiblíţit blíţe aktivity vládního sektoru a nevládních 

neziskových organizací v procesu integrace.  
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SUMMARY 

In this thesis, I have focused on the integration of asylum seekers in the Czech 

Republic and the main actors involved in the integration process in our country, focusing on 

opportunities and barriers to integration. The work is complemented by a comprehensive case 

study and social history of a family of asylum seekers. 

The first chapter describes the basic terminology that deals with issues of migration 

and integration of refugees. In the second chapter, migration as a global concept is described 

and special attention is paid to the current situation in the Czech Republic.   

The pivotal section focuses on the main actors in the migration process and describes 

the opportunities and barriers to the integration of refugees. It discusses the role of the state 

and its legislative measures dealing with the issue of asylum seekers and foreigners. It also 

describes the current programs of major non-profit organizations that help and support asylum 

seekers and refugees in the Czech Republic. 

The fourth chapter describes the basic specifics of social work with refugees, 

concentrating on the role of the social worker and the methods used with this target group. 

Since the issue of migration, refugees, and asylum seekers is a hot topic not only in the Czech 

Republic, but also around the globe, the work debates the risk factors that prevent asylum 

seekers and foreigners from participating in life in the host country. 

The work concludes with qualitative research, which is treated in the form of case 

studies. It describes the complex history of one family of asylum seekers from the escape 

from the home country to adapting to a new life in a new country.  

The aim of this work is to focus on the efficiency and quality of methods of social 

work with refugees in the area of integration that are used in the Czech Republic with the 

participation of state legislation and governmental non-profit organizations while describing 

the activities of the government sector and NGOs in the process of integration. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Otázky k případové práci 

 

Identifikační otázky:  

 věk 

 rodinný stav 

 národnost 

 náboţenství 

 jazykové znalosti 

 vzdělání  

 zaměstnání 

 

Tematické otázky:  

1. Útěk  

 Jaký byl ţivot v Afghanistánu před útěkem?  

 Jaké důvody vás vedly k útěku? 

 Jak dlouho jste se rozhodovala o útěku a jaké pocity jste proţívala? 

 Jak probíhal Váš útěk?  

 Koho jste poţádali o pomoc při svém útěku? 

 Věděla jste, v jaké zemi budete ţádat o azyl? 

 Máte ve své zemi rodinu a přátelé? Jste s nimi v kontaktu? 

2. První kontakt s novou zemí 

 Jak jste se do České republiky dostala a jaké první pocity jste měla z nové země? 

 Česká republika byla Vaší cílovou cestou? 

 Věděla jste nějaké informace o České republice? 

 Kdy jste se rozhodla poţádat o azyl?  

3. Pobyt v azylových zařízeních 

 Co následovalo po podání ţádosti o azyl? 

 V jakém uprchlickém táboře jste pobývala? 

 Jak vypadal ţivot v uprchlickém táboře (pobyt, strava, vztah k ostatním uprchlíkům, 

sociální pracovníci)? 

 Měla jste nějaké problémy s ostatními uprchlíky? 

 Pochybovala jste někdy o svém rozhodnutí?  
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4. Azylové řízení 

 Kdy jste poţádala o azyl? 

 Jak dlouho jste na azyl čekala? 

 Jak probíhala vaše komunikace s českými úřady a cizineckou policií? 

 Co jste proţívala při čekání na azyl? 

5. Adaptace v nové zemi´ 

 Jak byste popsala Váš ţivot v České republice? 

 Máte problémy s českou kulturou (rozdílný ţivot Česká republika x Afghánistán)? 

 Setkala jste se někdy s předsudky vůči cizincům v České republice? 

 Znáte v ČR neziskové organizace, které pomáhají azylantům? 

 Přemýšlíte někdy o návratu do své vlasti? 

 Komunikujete se svou rodinou a jak často? 

 Jak máte vize do budoucna v ČR? 
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Příloha č. 2: Informace o Afghanistánu  

 

Afghanistán 

 

                                                                     

 (zdroj: www.afgan-web.com)                                                                                                                 

 Hlavní město: Kábul  

 Rozloha: 647 500 km2  

 Počet obyvatel: 31 889 923 (červenec 2007)  

 Hlavní etnické skupiny: Paštunové 42%, Tádţikové 27%, Hazárové 9%, Uzbekové 9%, 

Aimakové 4%, Turkmeni 3%, Balúčové 2%, ostatní 4%  

 Náboţenství: muslimové – sunnité 80%, muslimové – šíité 19%, jiné 1%  

 Střední délka ţivota při narození: 43.77(2007) 
61

 

 

(zdroj: www.afgan-web.com) 

Islámská republika Afghánistán leţí v centru Asie. Stát nemá přístup k moři. Na 

severu má hranice s Tádţikistánem a Uzbekistánem, na východě s Pákistánem, 

                                                   
61

 Afghanistan. Geography [online]. 2010 [cit. 2011-18-06 ]. Dostupné z WWW: 

 < http://www.afghan-web.com/>. 

 

http://velvyslanectvi.com/uzbekistan.php
http://velvyslanectvi.com/pakistan.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Afghanistan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Mapa_Afgh%C3%A1nist%C3%A1nu.PNG
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na severovýchodě s Čínou na západě s Íránem a na severozápadě s Turkmenistánem. 

Afghánistán má bohatou historii. Tamní civilizace patří k nejstarším na světě.
62

 

Tradiční oblečení: 

Oblečení pro ţeny 

  
Afghánský burgas        Perahan Tunban s Chadorem    Marwa 

 

(zdroj: www.zarinas.com) 

 

Burgas – pokrývka hlavy a obličeje, nosí ho konzervativní ţeny v silně ortodoxních rodinách 

 

Perahan Tunban- tradiční oblečení pro kaţdodenní nošení – dlouhá košile, kalhoty a šátek 

 

Marwa – formální slavnostní oblečení, který se nosí při výjimečných příleţitostech 
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 Afghanistan. Geography [online]. 1996-2010 [cit. 2010-18-06 ]. Dostupné z WWW: 

 < http://www.afghan-web.com/>. 

http://velvyslanectvi.com/cina.php
http://velvyslanectvi.com/iran.php
http://velvyslanectvi.com/turkmenistan.php
http://www.zarinas.com/
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Oblečení pro muţe 

 

  
Payrann Tumbaan         Chapan             Hamza 

 

(zdroj: www.zarinas.com) 

 

Payrann Tumbaab – tradiční oblečení pro muţe pro kaţdodenní nošení 

 

Chapan – slavnostní oblečení, který se nosí při slavnostních příleţitostech 

 

Hamza – vesta, která se dává přes tradiční oblečení 

 

Moderní historie v Afghanistánu 

Británie a Afghánistán spolu vedly poslední válku v roce 1919. Britové a Američané 

se celé 20. století obávali příliš velkého vlivu SSSR v zemi. Království bylo v roce 1978 

moskevskou revolucí svrţeno a po období zmatků a bojů přichází v roce 1979 sovětské 

jednotky. Západ finančně podporoval mudţahedíny, aniţ by věděl, ţe si tak vychovává 

teroristy, kteří se později obrátí proti němu. Po deseti letech, kdy vojska ovládaly hlavní  

město a hlavní silnice, se stáhly zpět. Nastala vleklá občanská válka. Ve většině země vládli 

kmenoví náčelníci a vojenští velitelé. Kábul byl téměř srovnán se zemí a po celé zemi 

docházelo k masakrům. Není divu, ţe v takové situaci mnozí Afghánci přivítali radikální 

islámské hnutí Taliban, který rychle začal dobývat celou zemi. Taliban přinesl pořádek a 

bezpečí a brzy kontroloval 90% země.  

Po teroristických útocích v New Yorku 11. září 2001 však přišel rychlý konec. Usáma 

bin Ládin se skrýval v Afghánistánu a byl pod ochranou Talibanu. Starý reţim byl svrhnut 

http://www.zarinas.com/
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a byl nastolen nový, vedený prezidentem Karzaím, který spolupracuje v boji proti terorismu. 

Centrální vládě se v rámci moţnosti daří zemi stabilizovat a sjednocovat. Probíhají poměrně 

demokratické volby. Loajalita k rodu, klanu, kmeni a různé feudální vztahy jsou však stále 

rozhodující. Změnil se ţivot obyčejných lidí v Afghánistánu po americké invazi? Lidé jsou 

rozhodně svobodnější. Taliban padl, ale centrální vláda má jen minimální moc a v zemi 

rozhodně není bezpečno. Peníze na obnovu jsou ve skutečnosti mnohem menší, neţ bylo 

slíbeno a zčásti se „rozplynou“ cestou. Opium se pěstuje dál, více neţ za Talibanu. Je jasné, 

ţe změna k lepšímu nepůjde moc rychle. Nejlépe asi situaci ilustruje následující příhoda, 

která se stala jednomu britskému vojákovi: Při jedné akci jednotka zastavila ve vesnici 

uplácané z hliněných cihel na kraji Kábulu. Místní starosta ujistil vojáky, že teď se jim žije 

mnohem lépe než za Tálibánu. Když se ho zeptali jak, dlouho přemýšlel, než konstatoval: 

„Teď už se můžeme dívat na filmy.“ A potom dodal: „Pokud bychom ovšem měli televizi. 

A elektřinu.“ A protože chtěl opravdu potěšit své návštěvníky, znovu se zamyslel a řekl: „Naše 

dcery mohou chodit do školy“ a pak si znovu povzdychl „akorát, že tady není žádná škola.“
63

 

 

(zdroj: Hedvábná stezka) 
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Hedvábná stezka. Afghanistán [online]. 2009 [cit. 2011-18-06 ]. 

 Dostupné z WWW:< http://www.hedvabnastezka.cz/ >. 
 

http://www.hedvabnastezka.cz/photo_full/deti-v-bamiyanu
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Příloha č. 3: Organizace zprávy uprchlických zařízení 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Přijímací středisko Vyšní Lhoty ( Moravskoslezský kraj) přestalo ke dni 31- listopadu 

2009 fungovat jako přijímací středisko. Stávající pobytové středisko Zastávka (Jihomoravský 

kraj) je nyní po rekonstrukci a od 1. listopadu 2009 slouţí jako přijímací středisko. Od 1. 

prosince 2009 tedy jsou ve správě SUZ dvě přijímací a dvě pobytová střediska a dvě zařízení 

pro zajištění cizinců. Vţdy jedno v Čechách a jedno na Moravě.
64
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 SUZ: Struktura, charakteristika a základní pojmy. [online] 2011 [2011-06-15]. Dostupné na 

<http://www.suz.cz/pages/6.html>. 
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Příloha č. 4: Azylové řízení v České republice 
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