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Anotace 

Cílem této práce je popsat vybrané nástroje sociální politiky realizované 
v integraci uprchlíků z Barmy v České republice a posoudit jejich úspěšnost. 
Soustředí se na to, jak je nastavena a jakým způsobem prakticky realizována 
sociální politika České republiky v oblasti integrace uprchlíků. V této práci  
se budu zabývat konkrétně uprchlíky z Barmy, kteří přišli do České republiky 
v rámci přesídlovacího programu, a to ve třech oblastech – zaměstnanost, 
jazykové dovednosti a informovanost. Popisuje přesídlovací program a Státní 
integrační program, který je hlavním nástrojem v integraci azylantů v České 
republice. 

Klí čová slova 

Integrace, migrace, uprchlík, azyl, nástroj sociální politiky, Barma, Státní 
integrační program, přesídlovací program. 

 

Summary 

The aim of this thesis is to describe selected instruments of social politics 
implemented in the integration of the refugees from Burma in the Czech 
Republic and evaluate its success. The thesis concentrates on the settings and 
means of practical realization of the social politics of the Czech Republic in the 
area of integration of refugees. For the purposes of this thesis it is specifically 
integration of the refugees from Burma who came to the Czech Republic 
through the resettlement program. There is focus on the three areas – 
employment, language skills and access to information. The thesis describes 
the resettlement program and the national integration program as the main 
instrument in the integration of refugees in the Czech Republic.  
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Úvod 

Silné migrační vlny a s tím spojená uprchlická krize jsou v poslední době aktuální 

světová témata. Evropa se denně potýká s přílivem migrantů, kteří přicházejí z mnoha 

různých důvodů. Někteří utíkají před válečným konfliktem či pronásledováním, jiní 

odchází za vidinou lepšího života. České republice se tento problém nevyhýbá, i když 

se s ním zatím potýkáme v menší míře, než jiné vyspělé evropské země. Kromě 

přicházejících žadatelů o azyl přijímá Česká republika také uprchlíky v bezvýchodné 

situaci v rámci evropských přesídlovacích programů. Jednou z těchto skupin jsou 

uprchlíci z Barmy. Jedná se o příslušníky etnických menšin, kteří museli opustit svou 

zemi z důvodu pronásledování a porušování základních lidských práv. A právě této 

skupině osob bych se v této práci chtěla věnovat. 

Osobně jsem se s nimi setkala poprvé v roce 2011 v rámci církevních aktivit. 

Většina z nich jsou křesťané, hlásící se k Baptistům. Po svém příjezdu do České 

republiky kontaktovali církev Bratrskou jednotu baptistů. Jako členka této denominace 

jsem se zapojila do pomoci a asistence, kterou potřebovali, a jsem s nimi v úzkém 

kontaktu dodnes. Stali se mi velmi blízkými. Díky tomu, že se v této komunitě 

pravidelně pohybuji a integrace mne zajímá, rozhodla jsem se, s jejich svolením, 

napíši práci o jejich integraci do české společnosti. 

Žadatelé o azyl, tedy ti migranti, kteří se rozhodli v naší zemi zůstat, se potřebují 

začlenit do naší společnosti. To zejména, aby se zabránilo jejich sociální exkluzi, 

segregaci či marginalizaci. Azylanti jsou zranitelnou skupinou obyvatel a potřebují 

sociální péči ze strany státu. Sociální témata, tedy i integrace, jsou předmětem sociální 

politiky státu. Cílem sociální politiky je tvořit ucelenou státní koncepci sociální práce 

a následně pozitivně ovlivnit životní podmínky obyvatel. V této bakalářské práci  

se budu soustředit na nástroje sociální politiky specificky v oblasti integrace osob, 

které v České republice získaly azyl, a to konkrétně uprchlíků z Barmy. 

 

Jako cíl jsem si stanovila: Popsat vybrané nástroje sociální politiky realizované  

v integraci uprchlíků z Barmy v České republice a posoudit jejich úspěšnost. 
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A jako hlavní výzkumnou otázku: Jak je nastavena a jakým způsobem je prakticky 

realizována sociální politika ČR v oblasti integrace uprchlíků z Barmy, kteří do ČR 

přišli v rámci přesídlovacího programu, v oblastech zaměstnanosti, jazykových 

dovedností a informovanosti? 

 

Nejdříve definuji migraci a integraci. Dále se budu zabývat historií migrace  

a integrace na našem území a jejím ukotvením v legislativě. Budu se ptát, kdo jsou 

uprchlíci z Barmy, a jaká byla jejich cesta do České republiky. V poslední kapitole 

teoretické části je popsán Státní integrační program, a jakým způsobem byl realizován 

v praxi v případě skupin přesídlených z Barmy. V empirické části práce je analýza 

kvantitativního výzkumu o 31otázkách, zaměřených na zkoumané oblasti – 

zaměstnanost, jazykové dovednosti a informovanost.  

 V této práci budu užívat název Barma, přestože oficiálně se od roku 1989 

země jmenuje Myanmarský svaz, či zkráceně Myanmar. Ačkoliv obě jména znamenají 

totéž, jméno Myanmar je politicky zabarveno a běžní občané stále užívají jméno 

Barma. 
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1. Definice základních pojmů 

Dříve než se zaměříme na konkrétní nástroje sociální politiky v oblasti integrace 

cizinců v České republice a jejich realizaci v praxi, je třeba definovat si základní 

pojmy, které potřebujeme pro tuto práci. Stěžejním tématem práce je integrace 

imigrantů, tudíž se nejdříve zaměříme na pojmy migrace a integrace.  

1.1 Migrace 

Migrace, tedy přesun lidí z jedné oblasti do druhé, je fenomén starý jako samo 

lidstvo. Větší pozornost přesunu obyvatelstva a potřeba jeho regulace nastávala spolu 

se vznikem suverénních národních států v Evropě od 17. století. Ve stejném století 

byla také formulována doktrína přirozených lidských práv1, která dává člověku právo 

na důstojný život v demokratické společnosti.  

V dnešní době považujeme migraci za jedno z témat 21. století. Mnoho milionů 

lidí žije jinde, než se narodilo nebo mimo stát, jehož občanství nesou, a jejich počet 

stále roste.  

Migrace je často spojovaná s globalizací. Francouzský politický filosof Sami 

Nӓir k tomu říká: „Vstoupili jsme do období velikého přemisťování populace. Záměrně 

používám slovo přemisťování (déplacement), neboť když obyvatelé dnes opouštějí celé regiony, 

bývá to nejen z toho důvodu, že sami chtějí, ale proto, že jsou k tomu nuceni situací.  

Ve skutečnosti to, co označujeme jako globalizaci, tedy rozšíření hospodářství na celou zemi, 

jde ruku v ruce s vykořeněním celých skupin lidí, kterým je odepřena řada produktivních 

struktur a kteří jsou vydání slepých silám světového trhu.“ 2 

Mezi závažné politické příčiny migrace patří společenská nestabilita, 

porušování lidských práv, mezietnické a občanské konflikty a války. Ty v řadě států  

a regionů mění pokojné domácí obyvatelstvo v pronásledované utečence, kteří se snaží 

dostat do bezpečných zemí. Migrace je také v mnoha případech pokusem jak  

se vymanit z chudoby či neradostné životní situace. K odchodu do (ne nutně) bohatší 

země dále stimuluje informovanost o rozdílech mezi bohatými a chudými zeměmi  
                                                           
1BARŠOVÁ, BARŠA, in MARADA Radim (ed.), Etnická různost a občanská jednota, 2006, s. 279 
2NӓIR, Countre les loisPasqua, Paris 1997, s. 73 in ŠTICA 2010, s. 57-58 
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v ekonomické a sociální oblasti. Mimoto mediálně–technologické propojení světa  

a moderní dopravní prostředky propojují svět a zmenšují vzdálenosti.3 

„V uplynulém roce prchalo před násilím více lidí než kdykoli předtím. Téměř 60 milionů 

lidí dnes po celém světě utíká před konflikty a pronásledováním, z nichž skoro 20 milionů jsou 

uprchlíci a více než polovina jsou děti. Počet těchto osob se zvyšuje každým dnem, na všech 

kontinentech. V roce 2014 připadlo na každý den v průměru 42 500 nových uprchlíků, žadatelů 

o azyl nebo vnitřně přesídlených osob – tedy čtyřikrát více než před čtyřmi lety“ 4, prohlásil  

ve svém projevu Vysoký komisař OSN António Guterres.  

Rozmístění migrantů je velmi nerovnoměrné. Zhruba polovinu z této 

celosvětové migrační komunity lze nalézt v rozvinutých zemích, druhou polovinu pak 

v rozvojových zemích.5 

1.2 Integrace 

V souvislosti s přesuny migrantů dochází ke společenským změnám, jak  

v zemích emigračních zdrojových, tak také v zemích imigračních cílových. Imigranti 

jsou pro společnost potenciálním obohacením i rizikem současně. Cílové země jsou 

postaveny před výzvu vyrovnat se s příchodem nemalého počtu osob, které se více  

či méně odlišují od domácí populace a jejich zvyklostí. Společné soužití domácí 

populace a imigrantů pak může probíhat různými způsoby, které vyplývají z přístupu 

majority i migrantů samotných, a které mají pro obě strany rozdílné důsledky. Může 

docházet k trvalému vydělení přistěhovalců do etnických enkláv či komunit, případně 

k jejich začleňování do okrajových subkultur hostitelské společnosti. S narůstající 

migrací jsou státy nuceny reagovat na změny etnického složení obyvatelstva 

odpovídajícími vládními programy. Ty se liší svými přístupy k etnickým menšinám  

a jejich vztahu k majoritní společnosti či integračními postupy. 

 Ve škále integračních přístupů majority stojí na jednom pólu koncept 

asimilace, který předpokládá naprosté začlenění etnické minority do majoritní 

společnosti státu oproštěním se od jazykových, kulturních a sociálních odlišností 
                                                           
3ŠTICA, 2010, str. 58 
4Prohlášení Vysokého komisaře OSN ANTÓNIA GUTERRESE ke Světovému dni uprchlíků 2015, 

19.6.2015 
5DRBOHLAV, 2003, přednáška 
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menšinové skupiny a přijetím atributů většiny.6 Na straně opačné stojí koncept 

uznávající legitimitu kulturní a sociální různorodosti etnických minorit - model 

multikulturalismu, předpokládající inkorporaci jednotlivců a skupin přiznáním 

participace bez ztráty socio-kulturní etnické identity.7Podle této škály řadí Stojarová 

přístup České republiky spíše k asimilačnímu modelu s postupným přechodem  

k multikulturalismu.8 

 Samotný termín integrace označuje „proces postupného začleňování imigrantů  

do struktur a vazeb společnosti domácího obyvatelstva, ve kterém participují jak migranti, tak 

občané přijímající země. Jedná se o komplexní jev, který je přirozeným důsledkem migrace  

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

aspekty. Nejčastěji se používá definice, že integrace je obousměrný, dynamický proces 

vzájemného přizpůsobování migrantů a přijímajících společností.“9 

 Jak uvedená definice říká, jde o proces, který představuje pro imigranty, 

azylanty a jejich děti tzv. vrůstání do nové společnosti, pro původní obyvatele aktivní 

participaci na společenském dění, do něhož v současnosti patří i lidé jiné barvy pleti, 

vyznání, politického přesvědčení, sociální příslušnosti apod.10 Úspěšná integrace 

cizinců je také klíčovým procesem pro ekonomický rozvoj země a zachování sociální 

soudržnosti obyvatelstva. Je nutná pro oboustranné nekonfliktní soužití cizinců  

a majoritní společnosti. Integrační politika vychází ze zkušenosti, že je lépe 

problémům předcházet, než čelit jejich následkům. Dalším cílem je prevence vzniku 

uzavřených komunit cizinců, prevence společenské izolace či sociálního vyloučení. 

Na obecné rovině je tedy integrace cizinců proces, v jehož průběhu dochází  

ke sjednocování domácího obyvatelstva a přistěhovalců v jednu společnost.  

 Integrace začíná příjezdem do cílové země a je završena, když se uprchlík 

stane aktivním členem společnosti z právního, občanského, sociálního, ekonomického, 

                                                           
6STOJAROVÁ, 2004, str. 2 
7tamtéž 
8 tamtéž, str. 8 
9DOHNALOVÁ,2012, str. 7 
10DVOŘÁKOVÁ, HERVERTOVÁ, HORSKÁ, MOUREČKOVÁ, 2008, str. 19 
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politického vzdělávacího a kulturního hlediska.11Poziční dokument ECRE uvádí stejné 

oblasti, ale týkají se akceptace hostitelskou společností.12 

 Podle Baršové, Barši13 země ve svých integračních politikách hledají 

rovnováhu mezi asimilací přistěhovalců do svého národa a uznáním jejich svobody 

spočívající v udržování zvyků a kultury zděděné ze zemí původu. Přestěhování z jedné 

země do druhé je komplexní psychosociální proces s významnými a trvalými dopady 

na identitu jednotlivce. Opuštění vlastní země s sebou nese nesmírné ztráty, které  

je možné přirovnat ke ztrátě blízké osoby. Člověk se často musí vzdát socio-kulturních 

zvyklostí.14 Nová země nabízí podivně chutnající stravu, nové písně, jiné politické 

zájmy, neznámý jazyk, jiné hrdiny, historii a vizuálně odlišnou krajinu. Zkrátka, 

imigrace má za následek náhlou změnu od „průměrně předvídatelného prostředí“  

k podivnému a nepředvídatelnému, tedy tzv. kulturní šok.15 

1.2.1Oblasti integrace definované podle studie Rákozcyové a Trboly 

Současné politiky v evropských zemích kladou důraz na integraci 

přistěhovalců do majoritní společnosti, která je založena na jednotě v klíčových 

oblastech (zejména jazyk a liberálně-demokratické principy) při současném respektu  

k odlišnostem v oblasti kulturní a náboženské identity.16 

 Sociální začleňování přistěhovalců nepředstavuje jednolitý proces. Jedná  

se naopak o výsledek spolupůsobení jednotlivých mechanismů v různých oblastech 

sociálního života. Rákoczyová a Trbola ve své studii „Sociální integrace přistěhovalců 

v České republice“ rozpracovávají tyto dílčí procesy na základě typologie dimenzí 

sociální integrace dle Bosswicka s Heckemannem (2006).17 Je důležité seznámit  

se s těmito konkrétními oblastmi z důvodu dobré orientace v potřebách integrujících 

se osob. Procesy sociálního začleňování dělí do čtyř skupin: 

                                                           
11Poziční dokument ECRE, 2001, str. 2 
12tamtéž 
13BARŠOVÁ, BARŠA, 2005, str. 35 
14DVOŘÁKOVÁ, HERVERTOVÁ, HORSKÁ, MOUREČKOVÁ, 2008, str. 35 
15 tamtéž, str. 46 
16BARŠOVÁ, BARŠA, 2005, str. 164 
17Typologie dimenzí sociální integrace dle Bosswicka s Heckemannem (2006) in RÁKOCZYOVÁ, 

TRBOLA, 2009, str. 25  
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• strukturální 

• kulturní 

• interaktivní 

• identifikační  

 Ve strukturální oblasti se jedná hlavně o podporu integrace na pracovním trhu 

se zaměřením na dovednosti a znalosti potřebné při hledání práce. Klíčové jsou 

sociálně-právní poradenství, asistence při hledání práce a rekvalifikace. Do této oblasti 

patří také otázka bydlení. Osobám s přiznaným azylem je nabídnut integrační byt. 

Ostatní imigranti jsou ve znevýhodněné situaci, protože se musí sami zorientovat  

na trhu s byty.   

 Kulturní oblast má charakter kognitivní socializace do nové společnosti  

a zahrnuje zejména nabývání znalostí a kompetencí, které umožňují porozumění 

typickým situacím ve společnosti („kódování“) a volbu jednání v souladu  

se společenskými normami a běžnými sociálními scénáři. 18 Jedná se o poznávání  

a přizpůsobování se místním hodnotám, normám, zvykům a vzorcům chování. Mezi 

nejvýznamnější oblasti kulturní integrace patří rozvoj jazykových dovedností, tedy 

osvojení jazyka majoritní společnosti. 

Interaktivní oblast se týká osobních vztahů. Integrace přistěhovalců  

se projevuje v sociální interakci se členy hostitelské společnosti, v charakteru 

kontaktů, jejich kvalitě a četnosti. Velmi významné je navazování kontaktů  

na neformální úrovni s přáteli, sousedy, známými a na částečně formalizované úrovni 

v různých organizacích, ve škole, v práci nebo v církvi. Sociální síť je jedním  

z klíčových faktorů v integraci. 

 Identifikační oblast představuje subjektivní dimenzi integrace, 

charakterizovanou pocitem sounáležitosti s přijímající společností a identifikací  

se sociálními skupinami. Sociální integrace přistěhovalců do hostitelské společnosti 

má také významný psychologický rozměr. Zahrnuje procesy, které jsou spojeny  

se subjektivním vnímáním přináležitosti k hostitelské společnosti a s re-definicí 

hranice mezi „my“ a „oni“.19 

                                                           
18MARTIKAINEN, 2003, in RÁKOCZYOVÁ, TRBOLA, 2009, str. 30 
19RÁKOCZYOVÁ, TRBOLA, 2009, str. 33 
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2. Integrační politika od vzniku ČSR až po 

současnost 

V této kapitole se podíváme na proudy migrace a integrační politiku od založení 

samostatného Československého státu, přes devadesátá léta minulého století, kdy  

se rodila současná integrační politika České republiky a s ní spojená legislativa,  

ažpo současné právní postavení cizinců v naší zemi. Závěrečná část této kapitoly  

je věnována dokumentu Koncepce integrace (zkrácený název) a jeho zásadám. Tato 

koncepce je základem sociální politiky v oblasti integrace a jejích nástrojů. 

2.1 Migrační a integrační politika v Československu 

 Jak uvádí Barša a Baršová (2005), migrační a integrační politika naší země  

se vyvíjela postupně a ovlivňovala ji politická situace konkrétní doby. Historie 

samostatného Československa se začala psát v roce 1918 po staletích nadvlády 

Rakouska-Uherska. Během této doby odešlo z vlasti mnoho, především náboženských, 

uprchlíků. Kromě lidí, kteří odcházeli z náboženských a politických důvodů, 

za hranice odcházeli za živobytím řemeslníci, obchodníci a umělci. 20 Počet 

vystěhovalců mnohonásobně převyšoval počet přistěhovalců. V době První republiky 

se někteří emigranti začali vracet. Na území nově utvořeného státu žili také velké 

menšiny německého a maďarského obyvatelstva. V meziválečné době byl vydán první 

zákon upravující podmínky pobytu občanů jiných zemí, zákon o pobytu cizinců 

(Zákon č. 52/1935 Sb.)  

 První větší vlnu politické emigrace z Československa zapříčinil Mnichov  

a nacistická okupace v březnu 1939.21 Po druhé světové válce došlo k zásadní migraci 

obyvatelstva díky úplnému odsunu Němců a částečného odsunu Maďarů  

z československého území. Výsledkem byla postupující etnická homogenizace 

obyvatelstva, v níž komunistický režim dále pokračoval. Následně došlo aktivitou 

tehdejší československé vlády k druhé výrazné reemigrační vlně krajanů z Volyně, 
                                                           
20BARŠOVÁ, BARŠA, 2005, str. 206 
21 tamtéž, str. 211 
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Maďarska, Rumunska, Jugoslávie a jiných zemí. Mezi lety 1948 a 1950 se do vlasti 

svých předků vrátilo více než 200 000 zahraničních krajanů.22 Ti byli tehdejším 

režimem usídleni většinou v uvolněných pohraničních a sudetských oblastech. Po roce 

1948 také dochází k řízené migraci Romů ze Slovenska do Čech. Naopak další vlny 

emigrace přinesly únorový puč roku 1948 a srpen 1968.23 Po celých čtyřicet let byla 

politika ČSSR silně asimilační. Šlo v ní o vytvoření co nejvíce homogenní společnosti 

s marginálním zastoupením cizinců. Komunistický režim uplatňoval velmi restriktivní 

migrační politiku, která výrazně omezovala volný pohyb občanů přes mezinárodní 

hranice. Pokud tedy nějací imigranti do Československa přicházeli, byli především  

ze „spřátelených zemí socialistického bloku“, jejich počty však čítaly skupinky desítek 

až stovek osob. Zejména se jednalo o studenty či potřebnou pracovní sílu a české 

úřady uplatňovaly vůči těmto zahraničním pracovníkům důslednou politiku 

segregace.24 

2.2. Migrační a integrační politika po roce 1989 

 Počet dlouhodobě žijících cizinců byl na území Československa velmi malý. 

Po roce 1989 a pádu tehdejších politických totalitních režimů se počet nově 

přicházejících migrantů neustále zvyšoval. V posledním desetiletí dvacátého století  

se Česká republika setkala s do té doby nepoznaným přílivem uprchlíků. Velmi rychle 

se tak ze země původu stala zemí tranzitní a následně i cílovou. Zatímco na konci 

osmdesátých let v tehdejším Československu oficiálně pobývalo kolem 30 000 cizích 

státních příslušníků, pohyboval se již v polovině devadesátých let jejich počet okolo 

100 000.25 

 Stát byl nucen adekvátním způsobem reagovat na příliv přistěhovalců, 

přijmout mezinárodní úmluvy upravující status a ochranu uprchlíků, zavést azylovou 

                                                           
22BARŠOVÁ, BARŠA, 2005, str. 216 
23 tamtéž, str. 205 
24 tamtéž, str. 219 
25LEONTIYEVA, VÁVRA, 2009, str. 11 
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proceduru a následně přijmout opatření, která by vedla k integraci uznaných azylantů 

a ostatních cizinců dlouhodobě pobývajících či usazených na území ČR.26  

Nově vzniklý stát přejal v pozměněné podobě částečně zákon o pobytu z roku 

1965.27 Tento zákon umožňoval pobyt cizinců na našem území, ale nedával možnost 

získání občanství. V roce 1990 byl přijat zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, který  

je základem nové azylové politiky. Nadále však, podle Barši, Baršové28, „každý cizinec 

sice mohl přijít, fakticky ale neexistovala legální cesta (s výjimkou sňatku s českým občanem), 

jak se v zemi natrvalo usadit a naturalizovat“. Země udržovala liberální migrační politiku, 

ale s nedostatečnou přistěhovaleckou koncepcí. Dalším legislativním krokem v této 

oblasti byl zákon 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské 

Federativní republiky, který se zaměřoval především na omezení nelegální migrace  

a nezákonného chování. Společně se zpřísňováním cizineckých předpisů a praxe 

docházelo v tomto období především k harmonizaci s právy EU.29 Přesto do roku 1999 

nedošlo k vytvoření ucelené národní migrační strategie.  

2.3 Současné legislativní ukotvení integrace v sociální  
politice ČR 

 Zásadní posun ve vývoji migrační politiky přinesl až zákon č. 326/1999 Sb.,  

o pobytu cizinců na území České republiky, a nový zákon č. 325/1999 Sb., o azylu. 

Koordinátorem integrační politiky je Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva 

vnitra České republiky (dále jen OAMP). Cílovou skupinou integrace cizinců v ČR 

jsou pouze legálně pobývající občané třetích zemí (tj. mimo země EU), kteří nejsou 

žadateli o mezinárodní ochranu ani osobami, jimž byla mezinárodní ochrana udělena, 

ve výjimečných krizových případech také občané EU. Je nutné zmínit, že ČR  

je od roku 1992 smluvní stranou Úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků z roku 

1951 (Ženevská konvence) a tzv. Newyorského protokolu z roku 1967. Má také 

vlastní azylovou legislativu (již zmíněný zákon či. 325/1999 Sb., o azylu), která nás 

                                                           
26STOJAROVÁ, 2004, str. 1 
27Zákon č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky. 
28BARŠOVÁ, BARŠA, 2005, str. 222 
29 tamtéž, str. 140 
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zavazuje přijímat uprchlíky, tj. osoby různého kulturního, etnického, náboženského 

původu.  

 V následující kapitole se budeme zabývat šířeji právním postavením cizinců  

v České republice a poté vládním dokumentem zvaným Koncepce integrace cizinců, 

z níž vychází nástroje sociální politiky v oblasti integrace.  

2.3.1 Právní postavení cizinců v ČR 

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

a o změně některých zákonů ze dne 30. listopadu 1999, je cizinec definován jako 

fyzická osoba, která není státním občanem České republiky. Může se tedy jednat  

o občana jiného státu nebo o osobu bez státního občanství. Fyzická osoba, která má 

současně české a cizí státní občanství, není považována za cizince. Z hlediska 

cizinecké legislativy můžeme hovořit o těchto základních kategoriích cizinců:30 

• občané EU a také rodinní příslušníci občanů EU (vč. občanů států Evropského 

hospodářského prostoru tj. Lichtenštejnsko, Norsko, Island  

a Švýcarsko) 

• občané třetích zemí 

 

Cizinci ze třetích zemí jsou ty osoby, které nemají ani občanství ČR ani občanství 

žádného státu EU ani občanství žádného ze států Evropského hospodářského prostoru.  

 Podle druhu pobytu rozlišujeme tyto základní kategorie cizinců třetích zemí: 

• žadatelé o mezinárodní ochranu 

• azylanti 

• cizinci s doplňkovou ochranou 

• cizinci s povolením k pobytu 

• cizinci s dlouhodobým pobytem 

• nezletilí žadatelé o mezinárodní ochranu bez doprovodu dospělé 

osoby 

  

                                                           
30http://www.inkluzivniskola.cz/kdo-jsou-nove-prichozi/zakladni-kategorie-cizincu-v-cr (23.2.2016) 
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2.3.2 Koncepce integrace cizinců jako sociálně-politický základ 
integrace cizinců v ČR 

 Kromě výše zmíněných zákonů jsou zde ještě další dokumenty, které 

zásadním způsobem ovlivňují pobyt cizinců a jejich integraci do společnosti České 

republiky. Usnesením vlády České republiky č. 689 ze dne 7. července 1999 byl 

schválen dokument „Zásady koncepce integrace cizinců na území České republiky“.  

V následujícím roce byla přijata „Koncepce integrace cizinců na území ČR“ (dále jen 

Koncepce) usnesením vlády ČR č. 1266 ze dne 11. prosince 2000.  

 Prvně jmenovaný dokument „Zásady koncepce integrace cizinců na území 

České republiky“ obsahuje 15 zásad. Ty berou v úvahu možnosti realizace integrace 

cizinců v podmínkách České republiky. Svým významem, obsahem a cíli současně 

podporují boj proti nelegální migraci i ostatním nelegálním aktivitám v této oblasti.31 

Integrace cizinců na území ČR je součástí aktivní politiky vlády. Tyto zásady 

pokládají základní principy integrace v ČR, jako je rovný přístup a rovné příležitosti. 

Komunity imigrantů jsou považovány za obohacující část naší společnosti  

a plnohodnotné partnery při vytváření multikulturní společnosti. Politika vlády touto 

koncepcí směřuje hlavně k vytvoření legislativně-právních podmínek a k zajištění 

ochrany a přístupu cizinců k základním lidským právům a svobodám. Koncepce chápe 

integraci jako proces postupného začleňování imigrantů do struktur a vazeb 

společnosti.  

Vláda ČR se těmito zásadami zavázala k převzetí odpovědnosti za vytváření 

podmínek, které umožní spravedlivou participaci cizinců na životě společnosti. 

Zaručuje imigrantům možnost přiměřeně, svobodně a plně se podílet  

na hospodářském, společenském a veřejném životě národa a svobodně udržovat 

vlastní náboženskou a kulturní identitu.32  Zároveň uznává i podíl odpovědnosti 

imigrantů v procesu vlastní integrace. Dále podporuje odstranění diskriminace  

a rozvoj pocitu sounáležitosti, jakož i vytvoření sociálně ekonomických, 

                                                           
31Koncepce, 1999 
32Koncepce, 1999 
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organizačních, administrativních podmínek pro aktivní podporu integrace cizinců, 

především na trhu práce, ve vztahu k bydlení, ke vzdělání, zdravotní a sociální péči  

a náboženství. Vláda při stanovení Koncepce úzce spolupracuje s příslušnými 

národními i mezinárodními vládními i nevládními organizacemi. Příprava Koncepce 

byla koordinována Ministerstvem vnitra a je realizována příslušnými orgány státní 

správy, orgány územní samosprávy, nevládními organizacemi a sdruženími 

imigrantů.33 Součástí zásad je také podpora vytváření reálného mediálního obrazu 

legálně usazených cizinců.  

 Státní politika integrace cizinců je podstatnou součástí politiky legální 

migrace, a proto se Koncepce každý rok aktualizuje. Svým každoročním usnesením 

vláda ČR zpřesňuje a upravuje základní osy v souvislosti s aktuálním vývojem jak  

v České republice, tak i v zahraničí. Poslední schválenou Koncepcí z ledna 2016  

je „Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu“ a „Postup 

při realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2016“. Znovu, tak jako v minulých 

letech, popisuje základní principy a cíle aktuální integrační politiky ČR. Opakovaně 

vytyčuje čtyři prioritní oblasti, které jsou zároveň základními předpoklady integrace,  

a těmi jsou: 

• znalost českého jazyka 

• ekonomická soběstačnost 

• orientace cizince ve společnosti 

• vztahy mezi cizincem a členy majoritní společností 

 

                                                           
33tamtéž 
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3. Kdo jsou uprchlíci z Barmy 

 Jak bylo řečeno v kapitole o migraci, lidé odcházejí ze své vlasti kvůli válkám, 

etnickým konfliktům, nedodržování lidských práv a chudobě. Ani u uprchlíků  

z Barmy tomu není jinak. Protože se v této práci zabýváme jimi, je tato kapitola 

věnována situaci v Barmě a důvodům pro opuštění země třemi etnickými skupinami, 

které jsou v přesídlovacím programu do České republiky nejvíce zastoupeny. Jsou jimi 

Čjinové, Kačjinové a Karenové.  

3.1 Barma 

 Barma (od roku 1989 Myanma/Myanmar, resp. Myanmarský svaz)  

se rozkládá na západě pevninské části jihovýchodní Asie. Její území má rozlohu 678 

500 kilometrů čtverečních a má 50 milionů obyvatel.34  Hraničí s pěti státy: 

s Bangladéšem, Indií, Čínou, Laosem a Thajskem. Hlavním městem bylo až do roku 

2005 přístavní město Rangún. Na konci roku 2005 vláda přesunula správu do středu 

země a hlavním městem se stalo Neipyijto.  

 Správně je země rozdělena na sedm států a sedm oblastí, tedy čtrnáct 

územních celků. Sedm států představuje území sedmi hlavních etnických skupin, které 

spolu s Barmánci tvoří národ. Jsou to Čjinové, Kačjinové, Karenové, Kajaové, 

Monové, Arakánci nebo také Rakinové a Šanové.35  Převládajícím náboženstvím  

v Barmě je théravádový buddhismus, který vyznává téměř 89% obyvatelstva. Asi 4% 

obyvatel se hlásí k islámu, 5% ke křesťanství, zbytek tvoří animisté, hinduisté  

a vyznavači jiných náboženství.36 

Barma by mohla být rájem na zemi, co se jejího nerostného, přírodního  

a národnostního bohatství týče. Na druhou stranou nic není vzdálenějšího ráje než 

politické dění, sociální stav a potlačování lidských práv, které v Barmě můžeme vidět 

posledních několik desítek let. V roce 1962 svrhla skupina armádních důstojníků 

zvolenou vládu a od té chvíle byla Barma ovládána armádou. Dodnes je poznamenána 
                                                           
34BEČKA, 2007, str. 5 
35AUN SCHAN SU ŤIJ, 1997, str. 70 
36BEČKA, 2007, str. 11 
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ekonomickou exploatací země ze strany příslušníků vojenské junty, zatýkáním  

a represemi vůči opozičním aktivistům, potlačováním základních lidských práv  

a svobod.37 Nedávná minulost přinesla řadu významných změn a očekávání. Naději  

na svobodnou Barmu přinesly parlamentní volby v roce 2015, které vyhrála Národní 

liga pro demokracii, a následně prezidentské volby na jaře 2016.  

 Prozatím není hospodářství země dobře řízeno a dnešní Barma nepatří mezi 

prosperující státy. Stále se zmítá v etnických nepokojích, sociálním útlaku menšin  

a zanedbáváním lidských práv.   

3.2 Příslušníci utlačovaných etnických menšin a jejich důvody 
odchodu z Barmy 

 Již v předkoloniálním období se projevila výrazná diferenciace mezi obyvateli 

nížin a obyvateli hor, resp. mezi příslušníky etnických majorit a minorit. Etnické 

menšiny žily zpravidla na periferii velkých mocenských struktur. Menšinové oblasti 

vnější Barmy představovaly složitou mozaiku geograficky a demograficky odlišných 

regionů obývaných četnými etniky na různém stupni ekonomického rozvoje  

a se značně odlišnou kulturou.38 

 Menšinová etnika tvoří přibližně třetinu obyvatel Barmy. Významná část  

z nich zahájila po získání nezávislosti země v roce 1948 ozbrojený boj proti centrální 

vládě. Tento boj doposud neskončil. 39 Etnický konflikt v Barmě je nejdéle trvající 

občanskou válkou v novodobých dějinách světa. Území obývaná etnickými 

menšinami patří mezi nejméně rozvinuté oblasti Barmy a potýkají se s množstvím 

ekonomických a sociálních problémů. Žije zde nejvíce obyvatel pod hranicí chudoby. 

V řadě regionů je jen minimálně rozvinuta dopravní, ekonomická a sociální 

infrastruktura, zajištěna zdravotní péče a přístup ke vzdělání.40 Ve škále obtíží, s nimiž 

se v současné době menšinové oblasti Barmy potýkají, vyvstávají, mezi mnoha jinými, 

                                                           
37NOŽINA, 2013, str. 9 
38tamtéž, str. 50 
39tamtéž, str. 10 
40tamtéž, str. 151 
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zejména tři okruhy problémů. Je to bezohledná exploatace a devastace menšinových 

oblastí, uprchlický a drogový problém.41 

  

 

3.2.1 Čjinové 

 Čjinský stát je jednou z nejodlehlejších oblastí v severozápadní části Barmy 

při hranici s Indií. Samotný Čjinský stát čítá zhruba půl milionu obyvatel. Mnohem 

více, až 1,5 milionu Čjinů, žije mimo toto území. 

 Znepokojivé informace o situaci v Čjinském státě přinesla detailní zpráva, 

kterou vypracovala americká organizace Lékaři za lidská práva (PHR). Organizace 

PHR uvedla, že Čjinové čelili pod vojenskou vládou „obzvláště brutálnímu 

zacházení“.42Podle Nožiny (2013)43, tato zpráva obsahuje informace o nucených 

pracích, fyzickém týrání, vraždách, mizení lidí a znásilňování. 

 V posledním desetiletí navíc došlo ke dvěma přírodním pohromám, na které 

Barmská vláda nezareagovala, a tím se prohloubila chudoba a fyzické strádání Čjinů. 

Jednou z pohrom je hladomor, způsobený přemnožením krys, které přilákal kvetoucí 

bambus. Tento druh bambusu kvete jednou za 50 let. Jakmile krysy zkonzumují 

bambusové plody, pokračují v likvidaci úrody vesničanů.44 Druhou pohromou byl  

v roce 2008 cyklon Nargis, který zasáhl západní část Barmy.45 Kvůli bojům, chudobě 

a potlačování lidských práv uprchlo okolo 50 000 Čjinů do Malajsie a 75 000  

do Indie.46 

                                                           
41NOŽINA, 2013, str. 151 
42tamtéž 
43tamtéž 
44Barmské centrum Praha http://www.burma-center.org/cs/2010/03/14-tun-ryze-proti-hladomoru-v-
barme-diky-verejne-sbirce-v-cr/ (19.3.2016) 
45Barmské centrum Praha http://www.burma-center.org/wp-

content/uploads/2015/08/pr08_002_cykloncz.pdf (19.3.2016) 
46NOŽINA, 2013, str. 102 
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3.2.2 Kačjinové 

 Kačjinský stát se nachází na severu Barmy při hranicích s Čínou. Má rozlohu 

89 041 km2. Jde o region bohatý na nerostné suroviny. Po zformování Kačjinské 

nezávislé armády v roce 1961 se stal jedním z hlavních regionů ozbrojeného konfliktu 

v Barmě. Udává se, že mezi roky 1961 a 1986 zde barmské vládní jednotky zavraždily 

na 30 000 kačjinských vesničanů. Na počátku devadesátých let bylo 130 000 Kačjinů 

(10% populace) vnitřními uprchlíky.47 

 Kačjinský stát má po Afghánistánu druhou největší produkci opia na světě.48 

Humanitární situace ve státě je vážná, zejména vzhledem k rozšířenému zneužívání 

drog a rychlému šíření HIV/AIDS mezi mladými lidmi. Navíc sem pronikají barmské 

i zahraniční společnosti (zejména z Číny), které bezostyšně drancují místní přírodní 

zdroje. Byly zničeny místní lesy, v mnoha oblastech bylo vytěženo zlato, nefrit  

a drahé kameny. Deforestace a devastace přírody začaly způsobovat záplavy a jiné 

přírodní pohromy.49 

 Většina Kačjinů, vyhnaných ze svých domovů, zůstává vnitřními uprchlíky, 

mnoho jich však odchází do okolních států, hlavně do Číny, Thajska a Malajsie.  

3.2.3 Karenové (Kayinové) 

 V roce 1952 byl v rámci Barmského svazu vytvořen Karenský stát, ovšem  

na jeho území dnes žije přibližně čtvrtina původní karenské populace.50Karenský stát 

leží na východě Barmy, podél hranic s Thajskem, a má rozlohu 30 382 km2.  

 V roce 1949 povstaly karenské jednoty v barmské armádě. Povstání  

se rozšířilo na řadu karenských území a s větší či menší intenzitou přetrvalo  

až do roku 2012.51 V tomto roce se podařilo vyjednat příměří, které ovšem nevedlo  

k úplnému složení zbraní a následky konfliktu stále dopadají na civilní obyvatelstvo.

 Zvláštní kapitolou se stal problém karenských uprchlíků v Thajsku a jinde. 

                                                           
47NOŽINA, 2013, str. 102 
48
článek na serveru elevenmyanmar: http://www.elevenmyanmar.com/politics/1300-kachin-state-

households-rely-opium-production (19.3.2016) 
49NOŽINA, 2013, str. 105 
50tamtéž, str. 112 
51 tamtéž, str. 105 
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Jejich počet je obtížné určit. Karenové utíkali už od začátku konfliktu (r. 1949), 

největší vlna pak nastala roku 2006, kdy protipovstalecké operace přinutily 27 000 

civilistů uprchnout do džungle nebo přes hranici do Thajska. Nožina uvádí tyto 

údaje:52v oblasti thajského Mae Sotu jich žilo přibližně 50 000 – 100 000, některé 

zdroje udávají, že asi 50 000 jich žilo v Bangkoku. Většinou byli zaměstnáni  

v zemědělství, továrnách, obchodech a stavebnictví, kde vykonávají nejtěžší a nejhůře 

placené práce. Karenské diaspory vznikly i ve Spojených státech (12 500 uprchlíků), 

stovky karenských rodin byly přesídleny i do Malajsie (5 000), Singapuru (1 000), 

Austálie, na Nový Zéland a do Evropy.  

3.3 Pobyt v zemi prvního azylu 

Pokud uprchlíci nezůstávají v Barmě jako vnitřní uprchlíci, odchází  

do okolních zemí, do zemí tzv. prvního azylu. Země prvního azylu poskytují 

uprchlíkům bezpečnější, ale ne bezpečné útočiště. Většinou se jedná o země 

nacházející se v bezprostřední blízkosti konfliktů, jež zapříčinily pohyb uprchlíků.53 

Pro pomoc uprchlíkům z Barmy se Česká republika rozhodla mimo jiné  

z důvodu velmi bezútěšné situace, které tito uprchlíci čelí v zemích prvního azylu. Jak 

Indie, tak i Thajsko a Malajsie, do kterých uprchlíci z Barmy přicházejí, nejsou 

signatáři Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951, a tudíž jsou 

šance uprchlíků v těchto zemích na získání alespoň základní formy ochrany velmi 

limitovány.54 Možnosti začlenění do místní společnosti a výhled na normální život 

jsou pro mnoho desítek tisíc uprchlíků z Barmy v podstatě nulové. Jak je uvedeno  

na stránkách MVČR, jedinou reálnou šanci na normální život pro tyto uprchlíky 

představují přesídlovací programy.55 

Přesídlování uprchlíků je v zemích prvního azylu iniciováno a organizováno 

Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky (dále jen UNHCR). V jednotlivých zemích 

má UNHCR své kanceláře, kde se mohou uprchlíci zaregistrovat s žádostí  

                                                           
52NOŽINA, 2013, str. 113 
53SOZE, brožura Přesídlení 
54MERHAUTOVÁ, 2012, str. 2 
55 tamtéž 
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o přesídlení. Cesty uprchlíků a způsob navázání kontaktu s UNHCR se liší podle toho, 

do které země prvního azylu odešli.  

Čjinové a Kačjinovépo příchodu do Malajsie kontaktují kancelář UNHCR  

s žádostí o přesídlení. Malajsie je pro ně pouze přestupní stanicí na cestě do třetí země, 

i když v ní někteří stráví i mnoho let. Žijí zde ilegálně, denně jim hrozí nebezpečí 

uvěznění a deportace. Jinak, s odhlédnutím od tohoto faktu, se může zdát, že se jejich 

život v zásadě neliší od života ostatních občanů. Najdou si místo k bydlení, dospělí 

chodí do práce a děti do školy (vedené Čjinskou organizací). Nejsou zde žádné 

uprchlické tábory.  

V Thajsku je situace jiná. Na hranicích Barmy a Thajska je mnoho 

uprchlických táborů, kde žijí tisíce uprchlíků z Barmy. Nožina uvádí, že nejméně 

polovinu všech barmských uprchlíků v Thajsku tvoří Karenové.56 Uprchlické tábory 

jsou pod patronátem UNHCR, který zde zajišťuje jejich chod, dodávky potravin a také 

přesídlovací program. Obecně zde panují velmi špatné životní podmínky. Obyvatelé 

těchto táborů zde prožijí i několik desítek let života. 

                                                           
56NOŽINA, 2013, str. 113 
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4. Přesídlovací program 

 Institut přesídlování (resettlement) je jednou z metod57 dosažení trvalého 

řešení dlouhodobě neuspokojivé uprchlické situace. Takto jej představuje usnesení 

vlády ČR ze dne 27. června 2008 č. 745 s názvem „Koncepce národního 

přesídlovacího programu“. Jedná se o nástroj využívaný v situacích, kdy nepřipadá  

v úvahu jiný způsob trvalého řešení, tedy v případech, kdy se příslušníci uprchlické 

populace z objektivních důvodů nemohou vrátit do země původu a zároveň nemohou 

získat dostatečnou ochranu nebo být integrováni v zemi svého aktuálního pobytu 

(nejčastěji v zemi prvního azylu). 

 „V praxi znamená přesídlování výběr osob a jejich transfér ze státu prvního azylu  

do třetí země, která je připravena je přijmout, poskytnout jim mezinárodní ochranu a zajistit 

jim zaprvé ochranu plně v souladu se zásadou non-refoulement zakotvenou v čl. 33 Úmluvy  

o právním postavení uprchlíků, která zakazuje vyhoštění nebo navrácení uprchlíka jakýmkoliv 

způsobem na hranice zemí, ve kterých by jeho život či osobní svoboda byly ohroženy  

na základě jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské vrstvě  

či politického přesvědčení (s výhradou osob dle odst. 2 téhož článku), a zadruhé přístup  

k základním lidským, občanským, politickým, ekonomickým, sociálním a kulturním právům  

s výhledem na možnost získání občanství dané země.“ 58 

 Česká republika má v rámci Evropské unie specifické postavení, neboť  

je státem bez vnějších hranic, pouze s výjimkou mezinárodních letišť. V rámci 

fungování dublinského systému je Česká republika ve značné výhodě ve srovnání  

se zeměmi ležícími na její vnější hranici. Podle tohoto systému je určován stát 

odpovědný za posouzení žádosti o mezinárodní ochranu podané na území členských 

států Evropských společenství státním příslušníkem třetího státu. Tato skutečnost  

se po vstupu ČR do Evropské unie projevila zejména ve sníženém počtu žádostí  

o udělení mezinárodní ochrany. Česká republika má rozvinutou azylovou 

infrastrukturu zahrnující přijímací, pobytová a integrační střediska, jakož i vyškolený 

personál, který poskytuje žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, azylantům  

                                                           
57Další dvě jsou: lokální integrace a dobrovolný návrat 
58Koncepce národního přesídlovacího programu a přesídlení skupiny barmských uprchlíků z Malajsie 

v rámci pilotního přesídlovacího programu, 2008, usnesení vlády ČR ze dne 27. června 2008 č. 745 
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a osobám požívajícím doplňkové ochrany základní služby. Tyto služby doplňují 

nevládní neziskové organizace zaměřené na právní pomoc a sociální práci s uprchlíky. 

Máme tedy široký potenciál pro zapojení se v oblasti řešení globálních uprchlických 

problémů po boku ostatních vyspělých zemí. I proto se Česká republika v letech 2008 

– 2012 účastnila Evropského programu přesídlení59uprchlíků z Barmy. 

Česká republika přesídlila z Malajsie a Thajska 102 barmských uprchlíků 

(včetně dětí). V roce 2008 to bylo 5 rodin av roce 2009 to byly 4 rodiny z etnika Čjinů 

z Malajsie. V roce 2010 šlo o kombinaci; nejprve skupina Čjinů a jedna rodina 

Kačjinů z Malajsie a následně skupina Karenů a jedna rodina etnika Dawei60 

z Thajska, celkem 8 rodin. A naposledy to bylo 6 rodin Čjinů a Kačjinů v roce 2012 

opět z Malajsie. Kromě rodiny z etnika Dawei, kteří jsou zčásti buddhisté, se všechny 

ostatní rodiny hlásí ke křesťanství.  

 V oblasti přesídlování ČR už několik projektů realizovala i v minulosti. 

Jednalo se zaprvé o několikaletý projekt přesídlování krajanů, tedy cizinců  

s prokázaným českým původem žijících v zahraničí ze zemí bývalého Sovětského 

svazu a zadruhé o pilotní přesídlovací projekty.61 Za pilotní přesídlovací projekty  

je možné považovat přesídlení skupiny uzbeckých uprchlíků v prosinci 2005  

a skupiny kubánských uprchlíků v březnu 2007.62 Další zkušeností jsou projekty 

dočasného útočiště během války v bývalé Jugoslávii či programy humanitárních 

evakuací zdravotně postižených obyvatel (Medevac). 

 Přesídlovací program vychází legislativně především z Ženevské úmluvy  

a Protokolu a výše zmíněných zákonů o azylu a o pobytu cizinců. Kromě těchto jej 

upravuje také Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 20/2003 Sb., o uzavření 

dohody mezi vládou České republiky a UNHCR o právním postavení UNHCR a jeho 

personálu v České republice ze dne 8. 2. 2000.63 

                                                           
59V současné době přesidluje uprchlíky za zahraničí 10 členských států EU. 
60Dawei je jedna ze 135 oficiálně uznaných etnických skupin žijících v Barmě. Dříve byli známi pod 

jménem Tavoyané. Jejich území se nachází na Tanintharyiském (dříve Tenasserimském) poloostrově. 
Jejich populace činí asi 139 900 osob. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Dawei (20.3.2016) 

61Koncepce národního přesídlovacího programu a přesídlení skupiny barmských uprchlíků z Malajsie 
v rámci pilotního přesídlovacího programu, 2008, usnesení vlády ČR ze dne 27. června 2008 č. 745 

62tamtéž 
63daný dokument počítá se změnou některých stávajících právních norem tak, aby zajistily adekvátní 

systém právních nástrojů a prostředků pro realizaci národního přesídlovacího programu ve všech 
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 Ve většině případů se jedná o osoby, kterým byl přiznán uprchlický status 

rozhodnutím UNHCR, a na základě stanovených kritérií byly úřadem UNHCR 

doporučeny k přesídlení do České republiky. Po příjezdu do České republiky jim  

je udělena mezinárodní ochrana formou azylu. Přesídlená osoba tak získá možnost 

pobývat trvale na území České republiky a jsou jí přiznána všechna práva a povinnosti 

jako občanu České republiky, s výjimkou volebního práva. K její identifikaci slouží 

Průkaz povolení k pobytu azylanta. Posléze může být přesídlené osobě na její žádost 

uděleno státní občanství.64 

4.1. Proces přesídlení 

 Samotné přesídlení probíhá ve třech fázích - předodjezdová fáze, transfér 

a popříjezdová fáze. Předpříjezdová fáze představuje výběr osob pro přesídlení  

na základě poznatků zjištěných ze spisu UNHCR a osobního pohovoru s každou 

jednotlivou osobou. Na základě takto získaných informací se posuzuje integrační 

potenciál dané osoby. Výběr osob pro přesídlení do České republiky navrhuje 

Přesídlovací skupina65  na základě přesídlovací a integrační složky, výsledku 

bezpečnostních prověrek a lékařských zpráv.66 

 Na potenciálně přesídlované osoby je kladen v této fázi velký tlak. Setkávají 

se s lidmi ze zemí, o kterých zatím neslyšely, je jim kladena spousta otázek  

a je hodnocen jejich „integrační potenciál“.67 Setkání a pohovory komise se zájemci  

o přesídlení probíhají v některých případech v uzavřeném uprchlickém táboře,  

ve kterém někteří uprchlíci žijí již 20 let, a kde jsou omezeni ve svobodě pohybu  

                                                                                                                                                         
jeho aspektech 

64tamtéž 
65Jedná se o meziresortní platformu, v níž budou spolupracovat instituce, které se budou v nejvyšší míře 

podílet na přesídlování ve všech jeho aspektech. Základní složení Přesídlovací skupiny je následující: 
OAMP MV – 3 zástupci; SUZ – 2 zástupci; Ministerstvo zahraničních věcí ČR (útvar 1. náměstka 
ministra ve spolupráci s odborem lidských práv a transformační politiky) – 1 zástupce. (Koncepce 
národního přesídlovacího programu a přesídlení skupiny barmských uprchlíků z Malajsie v rámci 
pilotního přesídlovacího programu, 2008, usnesení vlády ČR ze dne 27. června 2008 č. 745) 

66tamtéž 
67MERHAUTOVÁ, 2012, str. 3 
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a dalších právech a svobodách člověka. Navíc, jejich představy o životě v Česku byly, 

jak se ukázalo po jejich příjezdu, značně zkreslené.68 

Jakmile je uprchlík vybrán, jeho transfér zajišťuje budoucí hostitelská země, 

často ve spolupráci s UNHCR. Většina přesídlujících zemí k organizaci transféru 

využívá služeb Mezinárodní organizace pro migraci (dále jen IOM).69 Doba mezi 

výběrem uprchlíka (skupiny uprchlíků) a jeho odjezdem může být dlouhá, jedná  

se o několik týdnů až měsíců. 

 Na území České republiky vstoupí přesídlované osoby v doprovodu 

pracovníka IOM. Z letiště jsou přesídlené osoby s asistencí dopraveny do Integračního 

azylového střediska (dále jen IAS) určeného pro přesídlence. Poté je v rámci vstupní 

prohlídky posouzen jejich zdravotní stav a v případě potřeby zahájena léčba.  

                                                           
68STUDENÝ, Studie, str. 8 
69tamtéž, str. 24 
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5. Státní integrační program 

Hlavním nástrojem integrační politiky České republiky byl v případě 

přesídlených uprchlíků z Barmy Státní integrační program (dále jen SIP). SIP 

je dobrovolný program, do kterého může vstoupit kterýkoliv cizinec, který v České 

republice získá mezinárodní ochranu, tak jak je to vymezeno v zákonu č. 325/1999 

Sb., o azylu. Tento program zahrnuje zejména vytvoření předpokladů pro získání 

znalosti českého jazyka a také nabídku zajištění integračního bydlení, což úzce souvisí 

s hledáním zaměstnání. SIP zahrnuje zhruba šestiměsíční pobyt v Integračním 

azylovém středisku, kde jsou účastníci připravováni na samostatný život a následně 

roční asistenci ve výše zmíněných oblastech.  

Ekonomická soběstačnost je mimořádně významná součást úspěšné integrace. 

Ekonomicky soběstačný cizinec není závislý na sociálním systému státu, je schopen 

zajistit životní potřeby své (a popř. své rodiny) vlastními příjmy ze zaměstnání  

či podnikání. Dalším klíčem k úspěšné integraci v přijímající zemi je dobrá znalost 

oficiálního jazyka. Ten je nástrojem pro utváření vztahů imigranta s okolím,  

a k budování sociálních sítí. Zvyšuje možnosti jeho účasti na trhu práce stejně, jako 

otvírá dveře k dalšímu vzdělávání. Zvyšuje šanci, že se bude cítit jako součást 

společnosti, ve které žije. Jedním z cílů integrační politiky státu je také napomoci 

cizinci orientovat se ve společnosti, a to systematickým poskytováním základních 

informací tak, aby porozuměl systému fungování společnosti, ve které se rozhodl žít. 

V případě účastníků přesídlených z Barmy, byl tento program, podle Mgr. 

Petra Nováka z Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, „vylepšen 

či zesílen“. „ Protože jsme cítili vůči těmto lidem jakousi zvýšenou odpovědnost nebo závazek. 

A snažili jsme se jim tu složitou úvodní periodu života po příjezdu do úplně jiného prostředí 

zjednodušit.“70 

 V následujících kapitolách se zaměříme na jednotlivé oblasti a služby 

poskytované v rámci Státního integračního programu.  

 

                                                           
70Rozhovor s panem Mgr. Petrem Novákem na Ministerstvu vnitra, 14. 4. 2016 
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5.1 Pobyt v Integračním azylovém středisku 

 Po přesídlení do České republiky je přesídleným osobám poskytnuta 

mnohostranná asistence, která jim pomůže adaptovat se v novém prostředí. Cílem této 

asistence je následná schopnost samostatného života a plnohodnotného zapojení 

dospělých na trh práce a dětí do vzdělávacího systému České republiky.  

Život uprchlíků z Barmy v České republice začal v Integračním azylovém 

středisku, kde se po dobu přibližně šesti měsíců věnovali intenzivnímu studiu českého 

jazyka. Byl jim zajištěn také kulturně-orientační integrační kurz, který má přesídleným 

osobám přiblížit způsob života v České republice a usnadnit jim orientaci v novém 

prostředí. Jednalo se např. o informace o školství, zdravotnictví a pracovním trhu, 

organizované v tematických blocích.71 Děti ve věku povinné školní docházky jsou 

zařazovány do tříd přiměřeně svému věku ve školách v blízkosti střediska. 

Jazykový i kulturně-orientační kurz realizovaly různé nevládní neziskové 

organizace (dále jen NNO). Ve výběrovém řízení Ministerstva vnitra ČR pro projekt 

integrace přesídlenců z Barmy byly vybrány Organizace pro pomoc uprchlíkům (dále 

jen OPU), Sdružení občanů zabývajících se emigranty (dále jen SOZE) a Barmské 

centrum Praha.  

 Ze strany organizace SOZE zazněla kritika ohledně nejasného zadání ze strany 

státních orgánů.72 Podle Studeného nebyla chyba jen v nejasném zadání, ale také  

v nedostatečné hodinové dotaci jazykového kurzu. Neboť azylanti, podle Studeného, 

odcházeli z IAS nedostatečně jazykově vybaveni pro svůj samostatný život v ČR.73 

To mohlo být do jisté míry dáno tím, že během svého pobytu ve středisku se prakticky 

nesetkali s členy majoritní české populace (s výjimkou zaměstnanců střediska a svých 

učitelů jazyka). První skupina byla umístěna do IAS ve Stráži pod Ralskem. Skupiny 

barmských uprchlíků, které přiletěly do ČR v letech 2010 a 2012, byly umístěny  

do IAS v Ústí nad Labem – Předlicích. Tento fakt Studený ve své studii opět hodnotí 

                                                           
71OPU http://www.opu.cz/cz/o-nas/projekty/ (2.4.2016) 
72STUDENÝ, Studie, str. 8 
73tamtéž 
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negativně, neboť Předlice jsou jednou ze sociálně vyloučených romských lokalit  

a jsou „vnímány jako špatná adresa“.74 

 Během pobytu v IAS azylanti nepracovali a pobírali podporu  

v nezaměstnanosti. Veškerý čas věnovali studiu českého jazyka a reálií života v České 

republice. Ve stejné době pracovníci OAMP vyhledávali vhodné byty, dojednávali 

podmínky nájemních smluv s obcemi a městy a podmínky startovních pracovních 

poměrů. Zajišťovali základní vybavení bytů, včetně nezbytného rýžovaru. Sondovaly 

se možnosti mateřských a základních škol. „Tak, aby od prvního dne po nastěhování ti lidé 

mohli skromně, ale rozumně a důstojně žít.“ 75 

5.2 Integrační byt a startovací zaměstnání 

Z hlediska dlouhodobě úspěšné integrace je zásadním krokem zajištění 

integračních bytů, a to v kontextu přístupu na trh práce. Tuto problematiku upravuje 

Státní integrační program v oblasti zajištění bydlení schvalovaný usnesením vlády.    

Z IAS odcházeli azylanti do integračních bytů zprostředkovaných OAMP. 

Integrační byty poskytly české a moravské obce. Kompenzací jim byla dotace určená 

na rozvoj infrastruktury obce. Azylanti měli možnost si před nastěhováním byt 

prohlédnout a popř. ho odmítnout. Ani jedna rodina byt (popř. dům) neodmítla. Poté 

uzavřeli s obcí klasickou nájemní smlouvu. Brzy po svém nastěhování do integračních 

bytů zjistili, že bude velmi obtížné sehnat v okolí zaměstnání. Pro mnoho barmských 

rodin se stala novým domovem malá obec nebo malé městečko, v nichž jsou velmi 

omezené možnosti nejen pracovního uplatnění, ale také dojezdové vzdálenosti 

do větších měst. Práce přitom sehrává pro všechny azylanty zcela zásadní roli  

v procesu začleňování se do české společnosti. Špatná dopravní dostupnost také 

znesnadňovala podporu barmských azylantů ze strany NNO. 

 Někteří zástupci NNO vidí umístění barmských uprchlíků do malých měst  

a obcí jako problematické. Zástupci Ministerstva vnitra tuto skutečnost vnímají 

pozitivně. Slovy Mgr. Petra Nováka: „snažili jsme se a nakonec uspěli v oslovování obcí, 

                                                           
74STUDENÝ, Studie, str. 8 
75Rozhovor s panem Mgr. Petrem Novákem na Ministerstvu vnitra, 14.4.2016 
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kterým jsme vysvětlili, o co se jedná, jaká je situace v Barmě a žádali jsme obce, aby zvážily 

svoje možnosti a vytipovaly integrační byty pro barmské rodiny. A stáli jsme kromě střechy nad 

hlavou o to, aby se jich obce ujaly v tom smyslu, že jim zajistí a zprostředkují zaměstnání. 

Zpravidla to bylo pod patronátem radnice, v technických službách nebo v různých úklidových 

nebo komunálních službách jako startovací zaměstnání.“76 V podstatě šlo o osobnější 

přístup a dohled vedení radnic a obecních úřadů specificky nad uprchlíky z Barmy, 

což se podle pracovníků OAMP na většině míst podařilo zajistit. V řadě případů  

se podařilo najít vhodné zaměstnance městských nebo obecních úřadů, kteří měli 

azylanty na starost a půl roku je provázeli.77 

5.3 Rekvalifikace 

 Na základě Státního integračního programu mají azylanti nárok na zařazení  

do evidence uchazečů o práci na úřadech práce.78Ve srovnání s českými uchazeči  

o práci jsou jednoznačně znevýhodněni v několika ohledech. Studený ve své studii 

vyjmenovává tato znevýhodnění:79 Zaprvé neovládají český jazyk na požadované 

úrovni, zadruhé jim často chybějí doklady o jejich profesní kvalifikaci, nebo jejich 

doklady české úřady neuznávají, zatřetí k nim čeští zaměstnavatelé často přistupují  

s nedůvěrou a předsudky. V neposlední řadě se nemohou za pracovní nabídkou 

přestěhovat a v mnohých případech za prací ani dojíždět, vzhledem k špatnému 

dopravnímu spojení mezi místem svého bydliště a místem výkonu práce. Ani 

rekvalifikační kurzy nabízené úřadem práce nejsou pro azylanty řešením jejich 

nezaměstnanosti. Rekvalifikační kurzy jsou jim sice úřady práce nabízeny, ale  

ve většině případů je nemohou absolvovat, protože neovládají češtinu nebo  

si nemohou kurz zaplatit.  

 Řadu rekvalifikačních kurzů organizovala zdarma pro barmské přesídlence 

organizace Barmské centrum Praha, nicméně zájem o kurzy byl z jejich strany malý, 

často jej projevili pouze jednotlivci.80 V letech 2011-2014 organizovalo Barmské 

                                                           
76Rozhovor s panem Mgr. Petrem Novákem na Ministerstvu vnitra, 14.4.2016 
77tamtéž 
78

MV ČR http://www.mvcr.cz/clanek/integrace.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D (2.4.2016) 
79STUDENÝ, Studie, str. 8 
80Emailová komunikace s panem Michalem Merhautem z Barmského centra Praha, 7.3.2016 
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centrum kurzy: pletení na pletacím stroji, barmanský, ruční tkadleny, podnikatelský, 

šití na stroji, háčkování a ručních prací, vaření, řízení vysokozdvižného vozíku, pro 

pomocné kuchaře. Pro 16 klientů zajistilo autoškolu.81 

5.4 Český jazyk 

 Po ukončení úvodního kurzu českého jazyka organizovaného v rámci pobytu  

v IAS následují kurzy individuálního (nebo skupinového) rázu v místě pobytu cizince. 

Tyto kurzy jsou bezplatné. Účastníci kurzů by měli být schopni po absolvování výuky 

dosáhnout referenční úrovně B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro 

jazyky a popisu jednotlivých úrovní pro češtinu.82  Hodinová dotace základního kurzu 

českého jazyka je obecně u azylantů 400 hodin. V případě azylantů z Barmy se, podle 

slov Mgr. Petra Nováka, podařilo prosadit hodin více, zvláště u druhých dvou 

přesídlených skupin. První skupina měla méně hodin jazyka.83 

Barmské centrum Praha zajistilo individuální kurzy českého jazyka v souhrnu 

1587 hodin pro první a druhou skupinu. Pro třetí skupinu, podle vyjádření zástupce 

Barmského centra Praha, bohužel tato možnost nebyla, proto ji kompenzovali 

spoluprací s dobrovolníky, což ale nebylo z hlediska výuky češtiny ideální.84 

 Organizace SOZE realizovala výuku českého jazyka formou skupinového 

kurzu v rozsahu 600 vyučovacích hodin v IAS a poté do konce roku 2010 formou 

individuálního kurzu v rozsahu 400 vyučovacích hodin. Kurzy byly klientům 

poskytovány v místě jejich pobytu a byly bezplatné.85  Dalším projektem zajišťujícím 

výuku češtiny pro azylanty byl v roce 2011 projekt organizace SOZE „Společně  

v novém domově“. Cílovou skupinou bylo 8 rodin přesídlenců z Barmy v sedmi 

obcích. Celkem bylo odučeno 1655 hodin. Cílem výuky byla jazyková vybavenost 

                                                           
81tamtéž 
82SOZE, brožura Přesídlování 
83Rozhovor s panem Mgr. Petrem Novákem na Ministerstvu vnitra, 14.4.2016 
84tamtéž 
85SOZE, brožura Přesídlování 
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přesídlených osob v oblastech běžného života.86 V roce 2012 bylo ve stejném projektu 

odučeno celkem 1200 hodin.87 

 Organizace OPU kurzy češtiny zprvu neorganizovala. „Po čase jsme v rámci 

jiných projektů některým rodinám poskytli doplňkové kurzy čj. Kurzy pak byly individuální 

(max. pro dvě osoby v rodině) a dotace byla mezi 40-60 hodin,“ napsala k tématu paní 

Bobysudová.88 

5.5 Zabydlování 

V prvních dnech po nastěhování do bytů přesídlencům pomáhali asistenti 

zajištění obcemi nebo pracovníci OPU/SOZE vyřešit formality, jakými jsou například 

registrace na úřadech, u lékařů, ve školách, na úřadu práce, nastartovat systém dávek, 

pokud ještě nenastal pracovní poměr, přihlášení do práce, podpis pracovní smlouvy, 

zřízení bankovního účtu, přihlášení u dodavatelů energií apod. Z každodenního života 

jim bylo třeba ukázat např., kde je výhodné nakupování nebo jak funguje místní 

veřejná doprava.  

 Asistence integrace pro první skupinu (2008/2009) byla ve většině případů 

zajištěna NNO, 2 obce si vzaly asistenci na starost samy a na NNO se obracely jen  

v ojedinělých případech. Asistence ze strany NNO trvala 6 měsíců a poté byla 

prodloužena na dobu 1 roku. V případě druhé a třetí skupiny byla asistence nejprve  

po dobu prvních 6 měsíců zajištěna obcemi a až na ni navázala půlroční asistence 

NNO. 89   Aktivity organizací OPU a SOZE byly provázány formou teritoriální 

dohody.90 

 Paní Ludmila Bobysudová (OPU) situaci shrnula slovy: „Pomoc se lišila podle 

toho, jak se měnily představy MV. U první skupiny to byla komplexní asistence po dobu 1 roku 

u rodin, kde se obec příliš neangažovala či na to neměla kapacitu. Tam jsme pak rodině 

pomáhali se vším (doprovody na úřady, vyhledávání lékařů a komunikace s nimi, zápisy dětí  

                                                           
86SOZE, výroční zpráva 2011, http://www.soze.cz/?page_id=2067 (21. 4. 2016) 
87tamtéž 
88Emailová komunikace s paní Ludmilou Bobysudovou z organizace OPU, 31. 3. 2016 
89MERHAUTOVÁ, 2012, str. 6 
90SOZE http://www.soze.cz/?page_id=2584 (2. 4. 2016) 
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do škol, komunikace se školami, vyhledávání dobrovolníků v obci,…). Posléze se přešlo  

na systém, že půl roku asistovala obec a další půl rok NNO.“91 

 Pro služby, které poskytovaly obce, byl z OAMP poskytnut příspěvek  

na půlroční plat asistenta na půl úvazku. Mohl to být zaměstnanec městského úřadu 

nebo dobrovolník, např. mladší důchodce. Jediným kritériem bylo, aby znal/a dobře 

místní poměry a sociální systém České republiky. Náplň práce asistentů z obcí  

a sociálních pracovníků z OPU a SOZE byla velice podobná.   

5.6 Nová komunita 

 Po přestěhování do integračních bytů se jednotlivé barmské rodiny ocitly  

od sebe vzdálené i stovky kilometrů, což jim znemožňovalo, aby si byly vzájemně 

oporou. Jednotlivé rodiny žijí v pásu mezi Středočeským a Zlínským krajem.  Mgr. 

Petr Novák k tomu říká:92„Snažili jsme se, aby ti lidé nebyli koncentrovaní v jednom místě,  

v jednom městě, aby neměli tendenci vystačit si sami ve vlastní komunitě. Na druhou stranu, 

aby k sobě neměli příliš daleko. Vždycky ty vzdálenosti mezi nejbližšími místy byly tak do 30 

km.“ Jistě dobrý záměr, který měl podpořit sociální vazby s českým obyvatelstvem  

a potřebu učit se český jazyk, má také svá negativa ve formě ztráty komunity.  

 Významnou roli po skončení roční asistence NNO hráli pracovníci 

příslušných městských a obecních úřadů, místních církví a spoluobčanů, kteří  

se dobrovolně stali průvodci azylantů. Pro pocit přináležení do české společnosti  

je klíčové, aby azylanti navazovali sociální vazby s členy majoritní populace  

a vytvořili si novou sociální síť. Ve svých bydlištích se Barmánci nejčastěji přátelí  

se svými sousedy, kolegy z práce, rodiči spolužáků svých dětí, učiteli a ve velké míře 

také se členy církví a náboženských společností, jichž se sami stali členy. Křesťanské 

komunity nahrazují barmským uprchlíkům zčásti komunitní styl života, na který byli 

zvyklí z Barmy a poskytují jim tolik žádoucí oporu psychickou i materiální. 

Náboženství v životech i v integraci barmských uprchlíků sehrává velmi důležitou 

roli. 

                                                           
91Emailová komunikace s paní Ludmilou Bobysudovou z organizace OPU, 31. 3. 2016 
92Rozhovor s panem Mgr. Petrem Novákem na Ministerstvu vnitra, 14. 4. 2016 
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6. Metodologie výzkumu 

 K výzkumu jsem zvolila metodu kvantitativní - dotazník. Dotazník  

je strukturovaný do pěti částí: 

• úvod (včetně otázek na informace o respondentovi) 

• tři části zaměřené na hlavní výzkumné oblasti (zaměstnanost, jazykové 

dovednosti a informovanost) 

• závěrečná otázka  

 Dotazník byl určen jedincům, kterým bylo 18 a více let v době, kdy přijeli  

do České republiky. Toto omezení jsem dala proto, že osoby mladší 18 let byly 

umístěny do školních zařízení a pokračovaly ve studiu, zatímco u osob starších 18 let 

se předpokládalo, že nastoupí do zaměstnání. Tímto omezením jsem vyřadila  

z respondentů studenty, kteří nastoupili do zaměstnání později po ukončení studia 

nebo během studia chodili na brigády. Ve výzkumu jsem se zaměřila pouze na dospělé 

jedince, kteří neměli příležitost učit se český jazyk na základní nebo střední škole  

a měli proto zcela jinou pozici na pomyslné startovní čáře.  

 Dotazník obsahuje 31 otázek. Prvních šest se týká osoby respondenta a jsou 

zároveň základním hodnotícím kritériem. Otázky č. 7-20 mapují oblast zaměstnanosti, 

otázky č. 21-25 úroveň a způsoby získání znalostí českého jazyka a otázky č. 26-30 

zjišťují zdroje informovanosti. Otázka č. 31 se ptá na subjektivní pocit sounáležitosti  

s českou společností. Většina otázek je formulována jako prohlášení, ke kterému 

respondenti vyberou zakončení z nabídky možností. Na některé otázky je třeba pouze 

odpovědět ano nebo ne. V několika málo případech bylo třeba doplnit text  

s vysvětlením. Chtěla jsem, aby dotazník nebyl náročný na porozumění ani 

na vyplňování. Tím jsem chtěla zvýšit pravděpodobnost ochoty ho vyplnit. Také jsem 

nechtěla uprchlíky z Barmy příliš zatěžovat, protože na podobné otázky odpovídají 

velmi často jiným studentům a také novinářům.  

 Každou položku dotazníku budu vyhodnocovat samostatně. Získané 

informace budou uspořádané do tabulek a grafů, ze kterých bude zřejmá frekvence 

odpovědí na každou z nabízených variant, a ta bude vyjádřena v procentech. Tabulky 



38 

 

a grafy budou doplněny stručným slovním komentářem. U otázek, kde je to vhodné, 

budu porovnávat frekvenci voleb odpovědí podle pohlaví, věku, etnika, vzdělání, 

místa bydliště a délky pobytu v ČR.  

6.1 Cíl výzkumu 

 Cílem této bakalářské práce je popsat vybrané nástroje sociální politiky 

realizované v integraci uprchlíků z Barmy v České republice a posoudit jejich 

úspěšnost. Hlavní otázka práce je: Jak je nastavena a jakým způsobem je prakticky 

realizována sociální politika ČR v oblasti integrace uprchlíků z Barmy, kteří do ČR 

přišli v rámci přesídlovacího programu, v oblastech zaměstnanosti, jazykových 

dovedností a informovanosti? 

V teoretické části jsme si popsali významné nástroje sociální politiky ČR  

v integraci cizinců. Jsou jimi jednak přesídlovací program, ale hlavně dobrovolný 

Státní integrační program, do kterého mohou vstoupit ti, kteří v naší zemi obdrželi 

mezinárodní ochranu. V kapitolách teoretické části jsou rozepsány služby, v nichž 

Státní integrační program spočívá. Od pobytu v Integračním azylovém středisku, přes 

výuku jazyka a reálií České republiky až po roční asistenci pracovníků obcí  

a neziskových organizací zahrnující opravdu širokou škálu služeb.  

 Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jakým způsobem byla prakticky realizována 

sociální politika integrace uprchlíků z Barmy v oblastech zaměstnanosti, jazykových 

dovedností a informovanosti. Jaké služby jim byly poskytnuty, v jaké míře je využili  

a jakou měrou jim byly pomocí k integraci do společnosti České republiky.  

6.2 Výzkumný vzorek 

 Respondenty mého výzkumu jsou uprchlíci z Barmy přesídlení v rámci 

přesídlovacího program do České republiky, kteří zde získali azyl a vstoupili  

do Státního integračního programu. V současnosti se jedná o 24 rodin či samostatně 

žijících jedinců, cca 120 osob. 

 Přesídlení uprchlíci z Barmy jsou převážně křesťané a v Bratrské jednotě 

baptistů zformovali dva sbory. V jednom etniku existuje i několik desítek různých 
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jazykových skupin, které si vzájemně vůbec nerozumí. Je tedy nutné používat jazyk, 

kterým mohou společně komunikovat. Nejrozšířenějším jazykem v Čjinském státě  

je jazyk Hakha. Jeden z barmských sborů v rámci BJB sdružuje právě příslušníky 

etnické skupiny Čjinů, kteří mluví jazykem Hakha. Druhý barmský sbor hovoří 

barmsky. Tvoří jej ostatní Čjinové, kteří nemluví jazykem Hakha, Kačjinové 

a Karenové, kteří v přesídlené barmské komunitě tvoří menšinu. Proto jsem nechala 

dotazník přeložit do dvou různých jazyků. 

Dotazník jsem sestavila nejprve v českém jazyce a následně ho přeložila  

do angličtiny a člen barmsky mluvícího sboru jej přeložil do barmštiny. Ochotná 

členka čjinského sboru dotazník přeložila z češtiny do jazyka Hakha. Oba 

dobrovolníci mi poté pomohli přeložit odpovědi zpět do češtiny a angličtiny. Výhodou 

překladu do dvou barmských jazyků je, že se do dotazníkového výzkumu mohlo 

zapojit více lidí. Nedostatkem dvojího překladu je, že mohlo dojít ke zkomolení 

otázky či odpovědi. 

 Oslovila jsem oficiálně předem oba barmské sbory s prosbou o vyplnění 

dotazníku. Obě skupiny jsem ujistila, že vyplnění dotazníku je dobrovolné, že jej 

vyplňovat nemusí, pokud nechtějí a také, že se všemi informacemi bude zacházeno 

diskrétně. Odpověď byla souhlasná. Po překladu do obou jazyků jsem dotazník 

elektronicky, ve formě internetového odkazu, zaslala jednotlivým rodinám.  

 Můj základní výzkumný vzorek čítal 51 dospělých osob, kterým bylo 18  

a více let v době, kdy přišli do České republiky. Z tohoto počtu jsem nakonec musela 

vyřadit jednu z karenských rodin, se kterou neudržuji častý kontakt a jednu ženu  

z etnika Čjin, se kterou jsem se ještě osobně nesetkala.   

 Počet vyplněných dotazníků od respondentů mluvících jazykem Hakha, které 

jsem mohla dostat zpět, bylo 17, v barmštině 31. Celkem maximálně 48 vyplněných 

dotazníků. Ze skupiny mluvící jazykem Hakha jsem obdržela 20 odpovědí. Dva lidé 

vyplnili dotazník omylem dvakrát a dva studenti si špatně přečetli zadání a také 

dotazník vyplnili. Čtyři odpovědi jsem tedy musela vyřadit. Konečný počet platných 

vyplněných dotazníků z jazykové skupiny Hakhaje 16. Ze skupiny mluvící barmsky 

jsem obdržela 22 odpovědí. Jeden člověk vyplnil omylem dotazník dvakrát a jeden 

student si špatně přečetl zadání a dotazník vyplnil, ačkoliv nebyl určen jemu. Dvě 
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odpovědi jsem tedy musela z této skupiny vyřadit. Konečný počet platných 

vyplněných dotazníků z této skupiny je 20. Celkový počet správně vyplněných 

dotazníků pro moji práci je 36.  



 

7. Analýza získaných dat

 Předmětem analýzy jsou odpov

z Barmy, kteří byli ve třech vlnách p

budou výstupem informace o Státním integra

uprchlíků z Barmy - jaké služby jim 

přínosem a zda jsou nyní přesídlení uprchlíci z Barmy schopni samostatného života 

v České republice bez závislosti na sociálním systému a s vlastní podp

sítí.  

7.1 Základní údaje 

(1.) Pohlaví  
Dotazníkového šet

se zúčastnilo 21 mužů a 15 žen. Na tuto 

otázku sice neodpovědě

respondent, z ostatních odpově

bylo jasné, že se jedná o ženu. Proto 

jsem ji zařadila do celkového po

odpovědí. Nevyplnění této jedné 

odpovědi považuji z její strany za omyl.

 

(2.) Současný věk 

21-30   8 

31-40  17 

41-50   9 

51-60   2 

61 a více let  0 
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. Analýza získaných dat 

tem analýzy jsou odpovědi na otázky zaměřené na integraci uprchlík

řech vlnách přesídleni do České republiky. Ze všech oblastí 

budou výstupem informace o Státním integračním programu v praxi v př

aké služby jim byly poskytnuty, zda je využili, zda jim byly 

zda jsou nyní přesídlení uprchlíci z Barmy schopni samostatného života 

eské republice bez závislosti na sociálním systému a s vlastní podpůrnou sociální 

Dotazníkového šetření  

ů a 15 žen. Na tuto 

ěděl jeden 

ostatních odpovědí však 

bylo jasné, že se jedná o ženu. Proto 

adila do celkového počtu 

ění této jedné 

di považuji z její strany za omyl.  Graf č.1 

Graf č. 2 

ené na integraci uprchlíků 

Ze všech oblastí 

ním programu v praxi v případě 

zda jim byly 

esídlení uprchlíci z Barmy schopni samostatného života  

ůrnou sociální 



 

 

 Respondentům je mezi 21

nejčastěji je jim 31-40 let (47%)

jsou obě pohlaví ve všech vě

otázku odpovědělo všech 36 respondent

 

(3.) Etnikum 

Čjin  23 

Kačjin   8 

Karen   3 

Dawei   2 

 

 V etnickém zastoupení mezi respondenty

se do výzkumu nezapojili všichni. Jejich populace 

republice nejvíce zastoupena. Po

všichni příslušníci tohoto etnika, kte

se do dotazníkového šetření nezapojila v

dotazník ochuzuje. Do výzkumu se zapojili 3 lidé (8%).

se zúčastnili 2 z 5 dospělých jedinc
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mezi 21-60 lety. Všichni jsou v produktivním v

(47%). Ve skupině 51-60 jsou oba respondenti muži, jinak 

ve všech věkových kategoriích rovnoměrně zastoupena. Na tuto 

lo všech 36 respondentů. 

    Graf č. 3 

V etnickém zastoupení mezi respondenty převažují Čjinové (64%), ač

nezapojili všichni. Jejich populace je z barmských etnik v Č

republice nejvíce zastoupena. Počet respondentů z etnika Kačjin je 8 (22%)

íslušníci tohoto etnika, kteří byli do ČR přesídleni. Bohužel 

ření nezapojila většina příslušníků etnika Karen, což tento 

výzkumu se zapojili 3 lidé (8%). Z jediné rodiny etnika Dawei 

ělých jedinců (6%). 

 

60 lety. Všichni jsou v produktivním věku, 

oba respondenti muži, jinak 

. Na tuto 

, ačkoliv  

v České 

jin je 8 (22%), tedy 

i. Bohužel  

 etnika Karen, což tento 

Z jediné rodiny etnika Dawei 



 

(4.) Délka pobytu v ČR 

1 rok   0  

2 roky  0  

3 roky  7  

4 roky  4  

5 let  7  

6 let  3  

7 let  15 

 

Rozdělení podle přesídlovaných skupin (rozdělení: autorka)
 
3. skupina (rok 2012)  
 
2. skupina (rok 2010)  
 
1. skupina (rok 2008/2009) 
 

 Uprchlíci z Barmy byli p

délku svého pobytu podle svého individuálního vnímaní

vyplnili jako 3 a jiní jako 4 roky)

přesídlené skupiny. Z první skupiny se 

polovinu všech respondentů

v ní do ČR přišly všechny karenské rodin

Z početně nejmenší třetí skupiny

otázku odpověděli všichni respondenti.
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       Graf č. 4 

Rozdělení podle přesídlovaných skupin (rozdělení: autorka) 

 3-4 roky 11 31% 

 5-6 let  10 27% 

 7 let  15 42% 

Uprchlíci z Barmy byli přesídleni ve třech vlnách. Protože respondenti uvedli 

délku svého pobytu podle svého individuálního vnímaní (např. dobu 3,5 roku ně

vyplnili jako 3 a jiní jako 4 roky), doplnila jsem zde pro lepší přehled rozdělen

esídlené skupiny. Z první skupiny se výzkumu zúčastnila většina, která tvoř

polovinu všech respondentů. Nejméně je zastoupena druhá skupina, protože 

išly všechny karenské rodiny, které se výzkumu většinou nezúč

řetí skupiny se zapojili úplně všichni dospělí jedinci. 

li všichni respondenti. 

 

ech vlnách. Protože respondenti uvedli 

. dobu 3,5 roku někteří 

ělení podle 

tvoří téměř 

 je zastoupena druhá skupina, protože  

tšinou nezúčastnily. 

lí jedinci. Na tuto 



 

(5.) Maximální dosažené vzdě

bez vzdělání   2 

základní   9 

vyučen/a   1 

středoškolské  22 

vysokoškolské   2 

 

 Vzdělání je v Barmě

se domnívat, že k nám přišli př

více jak polovina přesídlenců

označila odpověď „vyučena“ a já p

je s největší pravděpodobností také st

najevo, že v Barmě neexistují u

na učebních oborech, se v Barm

jen základní nebo žádné vzdě

odpověděli všichni respondenti.

 

 

(6.) Současné bydliště 

vesnice/malá vesnice  

městys/velká vesnice  

malé město   

velké město   

velkoměsto   
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(5.) Maximální dosažené vzdělání 

Graf č. 5 

lání je v Barmě velmi ceněné a podporované a bylo by mylné 

řišli převážně nevzdělaní lidé. Jak je z přehledu a grafu vid

řesídlenců z Barmy má středoškolské vzdělání (61%). Jedna žena 

“ a já považuji tuto odpověď za omyl. Její vzd

ěpodobností také středoškolské. Při překladu dotazníku vyšlo 

ě neexistují učební obory. Specializace, které se v ČR studují 

ebních oborech, se v Barmě studují také na střední škole. 31% respondent

jen základní nebo žádné vzdělání a 6% má vzdělání vysokoškolské. Na tuto otázku 

li všichni respondenti. 

 8 

 2 

22 

 2 

 1 

Graf č. 6 

né a podporované a bylo by mylné  

ehledu a grafu vidět, 

lání (61%). Jedna žena 

 za omyl. Její vzdělání  

ekladu dotazníku vyšlo 

ČR studují  

ední škole. 31% respondentů má 

Na tuto otázku 



 

 Touto otázkou jsem cht

integrační byty, do kterých se nast

Otázka se týkala hlavně velikosti obce nebo m

Nechtěla jsem je zatěžovat zjišť

jsem nechala na jejich subjektivním vnímání.

 Většina respondentů žije v malém m

a tři jednotlivci uvedli, že žijí

problém s překladem. Pojem m

s překladateli pro lepší pochopení doplnili první dv

vesnice. Na otázku odpovědělo 35 z 36

7.2. Analýza dat z oblasti zam

 

(7.) Jsem 

zaměstnaný/á   

nezaměstnaný/á   

na mateřské/rodičovské dovolené

 

 

 

 

 

Většina respondentů uvedla, že jsou zam

uvedlo, že jsou nezaměstnan

věkové i etnické skupiny rovnom

se základním vzděláním. Dva z

ve velkém městě. Místo bydlišt

jmenovatelem, který by byl př

respondentů je v současnosti na mate

odpověděli všichni respondenti.
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Touto otázkou jsem chtěla zjistit, kde respondenti žijí, resp. kde jsou 

ní byty, do kterých se nastěhovali. Hlavně v souvislosti s kritikou NNO. 

ě velikosti obce nebo města, ve kterém respondenti žijí. 

ěžovat zjišťováním počtu obyvatel. Velikost jejich města/vesnice 

jsem nechala na jejich subjektivním vnímání. 

ů žije v malém městě (61%), menší část na vesnici (27%) 

i jednotlivci uvedli, že žijí ve velkém městě nebo velkoměstě. U této otázky byl 

ekladem. Pojem městys byl příliš složitý. Při překladu jsme proto 

ekladateli pro lepší pochopení doplnili první dvě varianty slovy malá vesnice/velká 

ě ělo 35 z 36 respondentů. 

.2. Analýza dat z oblasti zaměstnanosti 

            23 

  7 

ovské dovolené  6 

             Graf č. 7 

tšina respondentů uvedla, že jsou zaměstnaní (64%). Sedm z nich 

ěstnaní. Mezi nezaměstnanými jsou zastoupena obě pohlaví, 

kové i etnické skupiny rovnoměrně. Jsou mezi nimi 4 středoškoláci a 3 lidé 

Dva z nich bydlí na vesnici, čtyři v malém městě a 

ísto bydliště ani vzdělání tedy není společným či typickým 

jmenovatelem, který by byl předpokladem nezaměstnanosti azylantů z Barmy. 17% 

časnosti na mateřské nebo rodičovské dovolené. Na tuto otázku 

li všichni respondenti. 

la zjistit, kde respondenti žijí, resp. kde jsou 

kritikou NNO. 

espondenti žijí. 

ěsta/vesnice 

ást na vesnici (27%)  

. U této otázky byl 

ekladu jsme proto  

 varianty slovy malá vesnice/velká 

nich (19%) 

ě pohlaví, 

edoškoláci a 3 lidé  

ěstě a jeden 

či typickým 

ů z Barmy. 17% 

ovské dovolené. Na tuto otázku 



 

(8.) Pracuji na   

hlavní pracovní poměr  

dohodu o provedení práce 

dohodu o provedení činnosti 

drobné brigády   

jiné    

  

 

Všichni respondenti, kte

svého pracovního poměru. Naprostá

na hlavní pracovní poměr

z nezaměstnaných žen. Jedna respondentka

dobrovolnice (tedy zdarma). 

 

(9.) V Barmě (popř. v Malajs

 Na tuto otázku odpově ě

- asistentka v církvi, pracovnice s d

- elektrikář 

- kazatel 

- masérské práce, pomocný kucha

- práce v autoopravně 

- práce v zemědělství 

- práce v zemědělství, prodava

- prodavačka 

- servírka, kadeřnice 

- servírka, vaření a prodej barmského jídla

- svářeč a oprava motocykl

- technik - pokládání kabel

- továrna na CD 

- učitel na biblické škole, farmá

46 

   

20 

 1 

  0  
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Graf č. 8 

Všichni respondenti, kteří uvedli, že jsou zaměstnaní, se vyjádřili k form

ěru. Naprostá většina zaměstnaných respondentů pracuje 

ěr (80%). Drobné brigády uvedli tři lidé a jedna 

stnaných žen. Jedna respondentka ve variantě „jiné“ uvedla, že pracuje jako 

ř. v Malajsii/Thajsku) jsem pracoval/a jako 

Na tuto otázku odpovědělo 21 respondentů z 36. Zde jsou jejich odpově

asistentka v církvi, pracovnice s dětmi, práce v zemědělství 

masérské práce, pomocný kuchař v restauraci 

 

lství, prodavač 

ení a prodej barmského jídla 

 a oprava motocyklů 

pokládání kabelů ke klimatizacím 

itel na biblické škole, farmář 

řili k formě 

stnaných respondentů pracuje  

ři lidé a jedna  

 „jiné“ uvedla, že pracuje jako 

 z 36. Zde jsou jejich odpovědi: 



 

- učitelka v Čjinské org

- uklízečka v domácnostech, servírka

- úřednice ve státním vzdě

- v Myanmaru – revoluce, v Malajsii 

- v Myanmaru – učitel-

- v Myanmaru - ekonom, v Malajsii servis výtah

 

 

(10.) Mé současné zaměstnání je

lepší než v Barmě (Malajsii/Thajsku)

horší než v Barmě (Malajsii/Thajsku)

zhruba na stejné úrovni jako v Barm

nevím    

 

 9 respondentů (29%) 

v Barmě (popř. v Malajsii nebo Thajsku). 

Jedná se o 8 mužů a 1 ženu. Za horší je

považuje 7 respondentů - vě

většinou středoškoláků a všichni z

Čjin z první přesídlené skupiny (7 let 

pobytu). Největší část respondent

toto nedokáže posoudit. 

se vyjádřilo 31 respondentů z 36.  

 

 

(11.) Pracuji v oboru, který jsem vystudoval/a

ano 8 

ne 24 

 

 Tuto otázku jsem položila zám

o vzdělání z Barmy v Č
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jinské organizaci pro ženy 

ka v domácnostech, servírka 

ednice ve státním vzdělávacím úřadu 

revoluce, v Malajsii – práce v restauraci 

-dobrovolník, v Malajsii – práce v restauraci 

ekonom, v Malajsii servis výtahů 

ěstnání je 

 (Malajsii/Thajsku)      9 

 (Malajsii/Thajsku)      7 

zhruba na stejné úrovni jako v Barmě (Malajsii/Thajsku)   3 

    12 

(29%) si myslí, že jejich současné zaměstnání je lepší než 

Malajsii nebo Thajsku). 

 a 1 ženu. Za horší jej 

většina mužů, 

ů a všichni z etnika 

esídlené skupiny (7 let 

ást respondentů (39%) 

 K otázce  

ů z 36.          Graf č. 9 

(11.) Pracuji v oboru, který jsem vystudoval/a 

Tuto otázku jsem položila záměrně v souvislosti s problémem uznání doklad

České republice. Nicméně k získání zamě

stnání je lepší než  

í dokladů 

získání zaměstnání  



 

ve vystudovaném oboru jistě

Převážná většina respondentů

uvedlo, že ano. Z těchto osmi jeden uvádí, že je bez vzd

základní, další čtyři jsou stř

prozkoumání zjišťuji, že jedna z 

nepracovala, jeden je nezamě

pracovat v oboru, který vystudovali. Také muž vysokoškolák uvedl 

nepravdivou informaci, protože pracuje v techni

nepracuje v oboru, který vystudoval v Barm

z 36. Po přezkoumání odpovědí vychází výsledky ano 4, ne 28. 

 

 

(12.) Své první zaměstnání jsem získal/a

do půl roku po příjezdu do svého nového bydlišt

do roka po příjezdu do svého nového bydlišt

později    

ještě jsem zde nebyl/a zaměstnán/a

 

 

 Většina (65%) respondent

roku po přestěhování z IAS. Č

do roka nebo později po příjezdu do svého 

nového bydliště. Všech 6 osob, které zde 

ještě nebyly zaměstnané, jsou ženy. 

z nich na mateřské/rodičovské dovolené a 2 

nezaměstnané po ukončení rodi

dovolené. Obě nezaměstnané žijí v malém 

městě. Na otázku odpov

respondentů z 36.  
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ve vystudovaném oboru jistě není překážkou pouze chybějící doklad o vzd

tšina respondentů zde nepracuje v oboru, který vystudovala. 8 z nich 

chto osmi jeden uvádí, že je bez vzdělání a dva mají vzd

ři jsou středoškoláci a jeden je vysokoškolák. Po bližším 

uji, že jedna z dotazovaných je na rodičovské dovolené a ještě

nepracovala, jeden je nezaměstnaný a další pracuje v zemědělství. Nemohou tedy 

pracovat v oboru, který vystudovali. Také muž vysokoškolák uvedl pravděpodobn

nepravdivou informaci, protože pracuje v technických službách města, a proto 

pracuje v oboru, který vystudoval v Barmě. Na otázku odpovědělo 32 respondent

ezkoumání odpovědí vychází výsledky ano 4, ne 28.  

ěstnání jsem získal/a 

íjezdu do svého nového bydliště 20 

íjezdu do svého nového bydliště  1 

   4 

ěstnán/a   6 

tšina (65%) respondentů získala své první startovací zaměstnání do p

hování z IAS. Čtvrtina (16%) respondentů získala své první zamě

ě říjezdu do svého 

Všech 6 osob, které zde 

stnané, jsou ženy. Čtyři  

čovské dovolené a 2 

čení rodičovské 

ěstnané žijí v malém 

Na otázku odpovědělo 31 

          Graf č. 10 

jící doklad o vzdělání. 

 zde nepracuje v oboru, který vystudovala. 8 z nich 

lání a dva mají vzdělání 

Po bližším 

ovské dovolené a ještě v ČR 

lství. Nemohou tedy 

pravděpodobně 

ěsta, a proto 

lo 32 respondentů  

ěstnání do půl 

 získala své první zaměstnání 



 

(13.) Své první zaměstnání jsem získal

vlastní snahou   

s pomocí sociálního pracovníka

zajistil mi ho obecní/městský úř

přes úřad práce   

jiné    

    

  

Většina respondentů získala své první zam

pracovníka (33%) nebo jim ho zajistil 

získali své první zaměstnání vlastní snahou 

odpověď „jiné“ (13%): 2x ministerstvo, 1x Barmské centrum

že až na výjimku získali své první zam

získali své první zaměstnání v Č

respondentů z 36. 

 

 

(14.) Mé první zaměstnání bylo ukon

dohodou   

výpovědí ze strany zaměstnavatele

výpovědí z mé strany  

úvazek byl pouze na dobu určitou

 

    

 

Na tuto otázku odpově

„startovací“ zaměstnání z nějak

ve 47%, jednalo se o 7 lidí 

o úvazek na dobu neurčitou, který byl ukon
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ěstnání jsem získal 

 1 

s pomocí sociálního pracovníka  8 

ěstský úřad 11 

 1 

 3 

   Graf č. 11 

tšina respondentů získala své první zaměstnání s pomocí sociálního 

pracovníka (33%) nebo jim ho zajistil obecní či městský úřad (46%). Výjime

ěstnání vlastní snahou či přes úřad práce. Tři respondenti vyplnili 

2x ministerstvo, 1x Barmské centrum. Je zř

že až na výjimku získali své první zaměstnání díky SIP (92%). Pouze dva respondenti 

ěstnání v ČR jiných způsobem. Na tuto otázku odpově ě

tnání bylo ukončeno 

 5 

ěstnavatele 1 

 2 

úvazek byl pouze na dobu určitou 7 

       Graf č. 12 

Na tuto otázku odpovědělo 15 respondentů, těch, kteří museli své první 

ějakého důvodu opustit. Úvazek byl pouze na dobu ur

o 7 lidí - 6 mužů a 1 ženu. V ostatních případech (53%

čitou, který byl ukončen výpovědí nebo dohodou.  

stnání s pomocí sociálního 

ad (46%). Výjimečně 

i respondenti vyplnili 

. Je zřejmé,  

SIP (92%). Pouze dva respondenti 

sobem. Na tuto otázku odpovědělo 24 

í museli své první 

pouze na dobu určitou 

ípadech (53%) šlo  



 

(15.) Pracovních poměrů jsem vyst

mám stále stejné zaměstnání 

2 – 3    

4 – 5    

6 – 7    

8 a více    

    

 Ve stejném zaměstnání, do kterého respondenti nastoupili po svém p

stále pracuje 9 lidí (50%). Pů

z nich zároveň uvedli, že jejich úvazek byl ukon

proto vyřadila. Úvazky, ve kterých jsou respondenti stále zam

sociální pracovnicí nebo obecním/

centrem. 8 respondentů (44%) 

jiné. Respondent, který uvedl 8 a více pracovních pom

brigádách a od ukončení svého „startovacího“ zam

úvazek. Z odpovědí i zkušeno

a snaží se své zaměstnání si udržet. Na tuto otázku odpov

 

 

(16.) Své poslední zaměstnání jsem získal/a tímto zp

stále ve svém prvním zaměstnání)

přes úřad práce   

přes známého   

s pomocí sociální pracovnice 

přes organizaci pomáhající cizinc

jiné    

    

 

 Touto otázkou jsem cht

práci v případě, že předchozí ztratí

otázku reagovalo 14 respondent

50 

ě ů jsem vystřídal/a 

 9 

8 

0 

0 

1 

        Graf č. 13 

ěstnání, do kterého respondenti nastoupili po svém př

. Původně tuto variantu uvedlo 11 respondentů, ale dva 

 uvedli, že jejich úvazek byl ukončen dohodou. Jejich odpově

. Úvazky, ve kterých jsou respondenti stále zaměstnaní, byly zajišt

becním/městským úřadem. V jednom případě Barmským 

(44%) bylo schopno si najít po ukončení prvního zamě

jiné. Respondent, který uvedl 8 a více pracovních poměrů, pracuje pouze na drobných 

čení svého „startovacího“ zaměstnání neměl stálý pracovní 

dí i zkušeností je zřejmé, že azylanti z Barmy příliš nefluktuují 

stnání si udržet. Na tuto otázku odpovědělo 20 respondentů z 36. 

ěstnání jsem získal/a tímto způsobem (pokud nepracuji 

ěstnání) 

 2 

 3 

  3 

es organizaci pomáhající cizincům 1 

 5 

       Graf č. 14 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda jsou azylanti schopni najít si novou 

ředchozí ztratí. Zajímalo mě, na koho se obrací o pomoc. Na tuto 

otázku reagovalo 14 respondentů, kteří si v České republice museli již samostatn

stnání, do kterého respondenti nastoupili po svém příjezdu, 

ů, ale dva  

ejich odpovědi jsem 

stnaní, byly zajištěny 

ř ě Barmským 

ení prvního zaměstnání 

, pracuje pouze na drobných 

ěl stálý pracovní 

říliš nefluktuují  

lo 20 respondentů z 36.  

sobem (pokud nepracuji 

la zjistit, zda jsou azylanti schopni najít si novou 

, na koho se obrací o pomoc. Na tuto 

eské republice museli již samostatně 
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hledat zaměstnání. Původně bylo respondentů 16, ale dvě odpovědi jsem musela 

vyřadit, protože na tuto otázku odpověděly také dvě ženy, které zároveň uvádějí,  

že jsou na mateřské/rodičovské dovolené, a že zde ještě nebyly zaměstnané.  

U varianty „jiné“ respondenti vyplnili odpovědi: 

- od kamarádky 

- od ředitelky 

- přes učitele češtiny 

- starosta 

- sama  

 Je zřejmé, že respondenti stále využívají sociálních služeb (42%), ale také  

už ve velké míře své nové sociální sítě (58%). Někteří jsou již schopni jednat 

samostatně bez pomoci sociálního systému ČR.   

 

 

(17a.) Pobíral/a jsem podporu v nezaměstnanosti 

Ano 25 

Ne 5 

 

(17b.) Pobíral/a jsem podporu v nezaměstnanosti - jak dlouho 

  

 Na otázku odpovědělo 25 respondentů pozitivně. Při zkoumání odpovědí jsem 

však zjistila, že většina z nich pravděpodobně nezná nebo nevnímá rozdíl mezi 

podporou v nezaměstnanosti a ostatními dávkami sociální podpory. Většina žen 

na mateřské/rodičovské vyplnila dobu jejich mateřské/rodičovské dovolené.  

 Všichni dospělí pobírali podporu v nezaměstnanosti v době pobytu v IAS  

či krátce potom, než se podařilo jim zajistit startovací zaměstnání. To bylo maximálně 

12 měsíců, protože až na výjimky se podařilo azylanty zaměstnat do půl roku  

po přestěhování. Tyto odpovědi také nebudu počítat.  

Mimo těchto dvou skupin zůstává 9 respondentů, 6 z nich pobíralo podporu  

v nezaměstnanosti 1 až 3 roky. Další tři pobírají podporu v nezaměstnanosti dosud - 

dvě z nich zaměstnání v České republice ještě nezískaly (jedna zde žije 7 let, druhá 5 



 

let) a jeden muž po ukončení zam

Tito tři jsou: manželé z etnika Karen z

na malé vesnici. 

 

 

(18.) V tom, abych našel/a nové zam

nedostatek jazykových schopností

nedostatek pracovních míst v míst

nedostatečná kvalifikace 

jiné    

  

K této otázce mě vedly úvahy, jak

v získání nebo změně zaměstnání. Na otázku odpov

zvolit více variant. Převážná vě

se dostatečně česky (59%). Význam

dostatek pracovních míst (25%)

v malém městě, ale také jeden 

respondent žijící ve velkom

Na důvod nedostatečné kvalifikace 

si v tomto průzkumu stěžují pouze 

respondenti se středoškolským 

vzděláním. Jinak není rozdíl mezi 

pohlavím, věkem bydlištěm nebo 

etnikem. Jsou zastoupena všechna 

spektra.    
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čení zaměstnání na dobu určitou po 5 let žádné další nezískal. 

z etnika Karen z malého města a žena z etnika Čjin, žijící 

(18.) V tom, abych našel/a nové zaměstnání mi brání/bránilo 

nedostatek jazykových schopností  19 

nedostatek pracovních míst v místě bydliště 8 

  5 

  0 

ě vedly úvahy, jaké jsou pro uprchlíky z Barmy př

ě ěstnání. Na otázku odpovědělo 29 respondentů. Bylo možno 

řevážná většina z nich vidí problém v neschopnosti dorozum

. Významný je také počet odpovědí, že v místě bydliště

(25%). Tuto variantu uvádí respondenti žijící na vesnici nebo 

, ale také jeden 

respondent žijící ve velkoměstě.  

čné kvalifikace  

ěžují pouze 

ředoškolským 

láním. Jinak není rozdíl mezi 

kem bydlištěm nebo 

sou zastoupena všechna 

         Graf č. 15 

itou po 5 let žádné další nezískal.  

Čjin, žijící  

Barmy překážky  

ů. Bylo možno 

v neschopnosti dorozumět  

ě bydliště není 

. Tuto variantu uvádí respondenti žijící na vesnici nebo 



 

(19a.) Zúčastnil/a jsem se rekvalifika

nezúčastnil/a jsem se žádného rekvalifika

Barmským centrem  

OPU/SOZE   

Úřadem práce   

jiné    

 

(19b.) Zúčastnil/a jsem se rekvalifika

Respondenti uvedli tyto kurzy:

- 2x masérský kurz 

- kurz háčkování 

- 2x kurz pletení 

- kurz řízení vysokozdvižného vozíku

- svářečský kurz 

- švadlena 

- tkadlena 

- zedník  

 

(20.) Rekvalifikační kurz mi pomohl v hledání práce

Ano 7 

Ne 15 

   

Graf č. 16     
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astnil/a jsem se rekvalifikační kurzu - ve spolupráci s 

astnil/a jsem se žádného rekvalifikačního kurzu  10 

    9 

    5 

    2 

    0 

astnil/a jsem se rekvalifikační kurzu - vyjmenujte kurzy  

Respondenti uvedli tyto kurzy: 

ízení vysokozdvižného vozíku 

ní kurz mi pomohl v hledání práce 

  

  Graf č. 17 



 

Na otázky ohledně ú

respondentů z 36. Z toho 16 uvedlo, že se n

Jakého kurzu se zúčastnili, vyplnilo pouze 10 respondent

kterou pořádalo Barmské centrum. Tyto odpov

rekvalifikační kurz pomohl v hledání práce, odpov

jen 4 z nich v předchozí otázce uvedli, že n

dva uvedli konkrétní rekvalifika

rekvalifikace respondenty dobř

7.3. Analýza dat z oblasti jazykových dovedností

 

(21.) V integračním středisku jsem absolvoval/a intenzivní jazykový kurz 

Tento kurz mi dal dobré základní 

znalosti. 

Ano  25 

Ne   4 

Nevím  7 

 

 

Na tuto otázku odpově ě

získaných znalostí českého jazyka. Z IAS odcházela v

se základní úrovní češtiny. Pouze 4 odpov

Odpovědi „ne“ a „nevím“ jdou nap

nespokojená nebo nejistá konkrétní skupina azylant
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Na otázky ohledně účasti na rekvalifikačním kurzu odpovědě

 z 36. Z toho 16 uvedlo, že se nějakého rekvalifikačního kurzu zúč

astnili, vyplnilo pouze 10 respondentů. 3 z nich vyplnili autoškolu, 

ádalo Barmské centrum. Tyto odpovědi jsem vyřadila. Na otázku, zda jim 

ní kurz pomohl v hledání práce, odpovědělo pozitivně 7 respondentů

edchozí otázce uvedli, že nějaký rekvalifikační kurz absolvovali. 

dva uvedli konkrétní rekvalifikační kurz. Nejsem si jistá, zda byly otázky ohledn

rekvalifikace respondenty dobře pochopeny.  

.3. Analýza dat z oblasti jazykových dovedností 

ředisku jsem absolvoval/a intenzivní jazykový kurz č

Tento kurz mi dal dobré základní 

Graf č. 18 

Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti a 70% z nich pozitivně ohledn

eského jazyka. Z IAS odcházela většina respondentů spokojených 

eštiny. Pouze 4 odpověděli záporně a 7 nedokáže úroveň posoudit

jdou napříč všemi spektry, takže se nedá říci, že by byla 

nespokojená nebo nejistá konkrétní skupina azylantů.  

ědělo 24 

ního kurzu zúčastnilo. 

. 3 z nich vyplnili autoškolu, 

zku, zda jim 

 7 respondentů, ale 

ní kurz absolvovali. Jen 

ky ohledně 

edisku jsem absolvoval/a intenzivní jazykový kurz češtiny. 

li všichni respondenti a 70% z nich pozitivně ohledně 

ů spokojených 

ň posoudit. 

říci, že by byla 



 

(22.) V místě nového bydliště

po dobu 1 roku. Tyto kurzy byly 

neměl/a jsem žádné další lekce č

organizací OPU   

organizací SOZE  

Barmským centrem  

jinou organizací zabývající se integrací cizinc

díky místním dobrovolníkům 

jiné    

 

69% respondentů uvádí

nejméně po dobu jednoho dalšího roku

centrem, tedy v rámci SIP. V 

- vláda (3x) 

- BJB 

 

          

Odpovědí„vláda“ rozumím op

centrum či organizace s nimi spolupracující. P

která konkrétní organizace jim 

organizací nebo místních dobrovolník

U této otázky byla možnost zvolit více variant.

 

(23.) Poté jsem měl/a možnost dále se u

v kurzech češtiny pro cizince v jazykové škole nebo u soukromého u

díky místním dobrovolníkům 

učil/a jsem se sám/a  

jiné    
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 nového bydliště jsem měl/a další hodiny češtiny zdarma nejmén

po dobu 1 roku. Tyto kurzy byly realizované: 

l/a jsem žádné další lekce češtiny   2 

   16 

   10  

   3 

jinou organizací zabývající se integrací cizinců  6 

    1 

   4  

ů uvádí, že byli příjemci služeb výuky českého jazyka 

 po dobu jednoho dalšího roku organizacemi OPU, SOZE a Barmským 

 kategorii „ostatní“ respondenti uvedli tyto odpově

 

 

 

          Graf č. 19 

rozumím opět organizace OPU/SOZE nebo Barmské 

i organizace s nimi spolupracující. Příjemci služeb pravděpodobně nev

organizace jim služby poskytuje. 16% uvedlo, že využilo služeb jiných 

organizací nebo místních dobrovolníků.  Na otázku odpovědělo 32 respondentů

U této otázky byla možnost zvolit více variant. 

l/a možnost dále se učit česky 

eštiny pro cizince v jazykové škole nebo u soukromého učitele 

       

      

      

eštiny zdarma nejméně  

českého jazyka 

organizacemi OPU, SOZE a Barmským 

respondenti uvedli tyto odpovědi: 

t organizace OPU/SOZE nebo Barmské 

ě nevěděli, 

16% uvedlo, že využilo služeb jiných 

lo 32 respondentů z 36. 

7 

4 

14 

2  



 

Na tuto otázku odpově

českého jazyka NNO pokrač

těch, kteří na tuto otázku odpov

Druhá polovina (13 osob) 

ve studiu v jazykovém kurzu

u soukromého učitele (26%)

dobrovolníkům nebo církvi

Ve variantě „jiné“ uvádě

respondenti, že studují dále č

BJB.    

 

Jazykovou školu nebo soukromého u

etnika, až na jednu výjimku z první p

zastoupena jak u této varianty, tak i u ostatních.

 

(24.) V současnosti jsem schopen/a komunikovat v 

bez problémů   

s menšími problémy, ale domluvím se

s většími problémy, často potř

potřebuji stále pomoc třetí osoby

nevím    

 

Na tuto otázku odpově

že komunikují česky s většími problémy, 

odpovědělo, že jsou schopni komunikovat 

s menšími problémy, ale d

se a naopak druhých 20% odpov

že potřebují stále pomoc třetí osoby. Dva 

respondenti nedokázali svou úrove

posoudit. Bez problémů, podle jejich 

úsudku, není schopen komunikovat nikdo.
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Na tuto otázku odpovědělo 27 respondentů z 36. Po ukončení roční výuky 

eského jazyka NNO pokračovalo 52% respondentů samostudiem. Tedy polovina 

í na tuto otázku odpověděli. 

á polovina (13 osob) pokračovala  

ve studiu v jazykovém kurzu nebo  

(26%), díky 

m nebo církvi (22%).  

uvádějí dva 

udují dále češtinu díky 

    Graf č. 20 

Jazykovou školu nebo soukromého učitele uvádějí příslušníci čjinského 

ž na jednu výjimku z první přesídlené skupiny. Ostatní spektra jsou rů

zastoupena jak u této varianty, tak i u ostatních. 

asnosti jsem schopen/a komunikovat v češtině 

  0 

roblémy, ale domluvím se  7 

často potřebuji pomoc 19 

řetí osoby  8 

  2 

Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti. Polovina z nich (53%) uvádí, 

ětšími problémy, často potřebují pomoc. Zhruba 20% 

lo, že jsou schopni komunikovat 

s menšími problémy, ale domluví  

20% odpovědělo,  

řetí osoby. Dva 

respondenti nedokázali svou úroveň 

ů, podle jejich 

schopen komunikovat nikdo.        Graf č. 21 

č ční výuky 

samostudiem. Tedy polovina 

čjinského 

esídlené skupiny. Ostatní spektra jsou různorodě 

li všichni respondenti. Polovina z nich (53%) uvádí, 

pomoc. Zhruba 20% 



 

U odpovědi „potřebuji stále pomoc t

a to zejména ženy na mateřské/rodi

otázky, tak u ostatních, různorodá.

 

 

(25.) Ve studiu Českého jazyka dále nepokra

v mém okolí nejsou žádné kurzy 

na to nemám finanční prostředky

považuji svou úroveň češtiny za dosta

nemám zájem   

jiné    

 

Na tuto otázku odpově ě

jednu. Přesně 50% odpovědí (19 respondent

by se učili nebo kdo by je učil. T

následuje důvod „nemám finan

prostředky“ s 32%. V menšin

důvody „považuji svou úrove

za dostačující“ a „nemám zájem“. 

U varianty „jiné“ uvedli dva respondenti 

odpověď „nemám čas“, což je také 

podstatný důvod.     

 

Z respondentů, kteří uvedli variantu „v mém okolí 

pro cizince ani ochotný soukromý

a 1 ve velkoměstě. Ostatní spektra jsou u všech variant r
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řebuji stále pomoc třetí osoby“ mírně převažují ženy (5/3)

řské/rodičovské dovolené. Ostatní spektra jsou, jak u této 

ůznorodá.     

eského jazyka dále nepokračuji, protože 

v mém okolí nejsou žádné kurzy češtiny pro cizince ani ochotný soukromý učitel

ředky      

ň češtiny za dostačující     

      

      

Na tuto otázku odpovědělo 32 respondentů z 36. Mohli zvolit více variant než 

ědí (19 respondentů) bylo, že v jejich okolí není místo, kde 

ili nebo kdo by je učil. Těsně poté 

vod „nemám finanční 

V menšině jsou 

vody „považuji svou úroveň češtiny  

ující“ a „nemám zájem“.  

U varianty „jiné“ uvedli dva respondenti 

, což je také 

        Graf č. 22 

ů ří uvedli variantu „v mém okolí nejsou žádné kurzy č

pro cizince ani ochotný soukromý učitel“, žijí 4 na malé vesnici, 14 v malém m

. Ostatní spektra jsou u všech variant různorodá.  

 

evažují ženy (5/3) 

statní spektra jsou, jak u této 

čitel    19 

      12 

        2 

        3 

        2  

 z 36. Mohli zvolit více variant než 

) bylo, že v jejich okolí není místo, kde 

nejsou žádné kurzy češtiny 

, 14 v malém městě  



 

7.4. Analýza dat z oblasti informovanosti

(26.) Kvalitní informace o život

v integračním středisku  

z informačních brožur pro cizince

z webových stránek pro cizince

od sociální pracovnice OPU/SOZE

od pomocnice z Obecního nebo M

od českých přátel  

jiné    

 

Na tuto otázku odpově

(58%) odcházela z integračních st

o životě v ČR, stylu života, o našich hodnotách a normách. Jiní (

informace získat nebo doplnit jinde. A

na webových stránkách pro cizince (

obecních/městských úřadů v rámci SIP (

doplnili, že informace získali v

příchodem do ČR. 8 respondent

„od českých přátel“. Z toho 4 uvedli pouze 

s další variantou. U této odpov

skupině, jsou v ČR už 7 let 

a někteří už mají velmi kvalitní 

sociální síť. Překvapivě je v této 

skupině také jedna žena z kač

etnika, pobývající v ČR teprve 3 roky 

a jeden muž ze stejného etnika 

pobývající v ČR 5 let.   
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.4. Analýza dat z oblasti informovanosti 

(26.) Kvalitní informace o životě v ČR jsem dostal/a 

    26 

ních brožur pro cizince    2 

z webových stránek pro cizince     2 

od sociální pracovnice OPU/SOZE    3 

od pomocnice z Obecního nebo Městského úřadu  2 

    8 

    2  

a tuto otázku odpovědělo 34 respondentů z 36. Více jak polovina z

odcházela z integračních středisek s pocitem, že jsou dobře informování 

R, stylu života, o našich hodnotách a normách. Jiní (48%) potř

doplnit jinde. Ať už to bylo z informačních brožur (5%

ových stránkách pro cizince (4%) či jim doplňující informace poskytli asistenti 

ř ů v rámci SIP (7%). U varianty „jiné“ dva respondenti 

doplnili, že informace získali ve škole a v literatuře, tedy pravděpodobně ještě

R. 8 respondentů (18%) uvedlo, že získali kvalitní informace 

átel“. Z toho 4 uvedli pouze „od českých přátel“, další 4 ve spojení 

s další variantou. U této odpovědi převažují Čjinové, kteří byli přesídleni v první 

ČR už 7 let  

í už mají velmi kvalitní českou 

ě je v této 

 také jedna žena z kačjinského 

ČR teprve 3 roky  

a jeden muž ze stejného etnika 

       

   Graf č. 23 

 

36. Více jak polovina z nich 

ře informování  

) potřebovali 

5%) nebo 

ující informace poskytli asistenti 

dva respondenti 

ě ještě před 

uvedlo, že získali kvalitní informace  

, další 4 ve spojení  

řesídleni v první 



 

(27a.) Češi nebo život v Čechách m

Ano 22 

Ne  11 

 

 

 

 

 

(27b.) Češi nebo život v Č

pokud ano čím 

Své odpovědi napsalo 13 respondent

- hodně lidí je rozvedených, spousta lidí žije spolu bez manželství, slyšel jsem, 

že Česká republika je kř

nevěří v Boha 

- jazyk (2x) 

- jiná kultura (2x) 

- kulturní šok 

- že je v televizi tolik sexuálních scén

- lidé při jídle smrkají (2x)

- rodiče rozmazlují svoje d

mají svůj život a nenavšt

- rozvody, lidé žijí dohromady bez svatby

- vidím jiné věci, jiná kultu

- ženy moc kouří, moc pijí alkohol, páry se na ve

jsou velmi sprostí, nadávají si; pracuji pro m

Čechy přede mnou a tř

 

Na otázku odpovědě

že je překvapil životní styl v
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Čechách mě překvapil, nebyl/a jsem připravený/á 

 

Graf č. 24 

eši nebo život v Čechách mě překvapil, nebyl/a jsem připravený/á 

napsalo 13 respondentů. Zde jsou: 

 lidí je rozvedených, spousta lidí žije spolu bez manželství, slyšel jsem, 

eská republika je křesťanská země, ale je tady málo křesťanů, hodn

televizi tolik sexuálních scén 

i jídle smrkají (2x) 

e rozmazlují svoje dětí, lidé po 18 letech už nebydlí s rodiči, dospě

j život a nenavštěvují moc často rodiče 

rozvody, lidé žijí dohromady bez svatby 

ci, jiná kultura, jiný životní styl, všechno je jinak 

í, moc pijí alkohol, páry se na veřejnost líbají a nestydí se, lidé 

jsou velmi sprostí, nadávají si; pracuji pro město, ale můj šéf zvýhod

ede mnou a třikrát mi lhal 

ědělo 33 respondentů z 36. Z toho 22 (67%) uvádí, 

ekvapil životní styl v ČR, a to i přesto, že získali kvalitní informace. 

 

řipravený/á - 

 lidí je rozvedených, spousta lidí žije spolu bez manželství, slyšel jsem, 

ů, hodně lidí 

či, dospělé děti 

ejnost líbají a nestydí se, lidé 

j šéf zvýhodňuje 

 z 36. Z toho 22 (67%) uvádí,  

esto, že získali kvalitní informace. 



 

Kromě 7 respondentů všichni odpov

informace v IAS. 13 z nich uvedlo konkrétní v

je překvapily. 11 respondent

 

(28a.) Setkal/a jsem se s tím, že se n

zvyky 

Ano 4 

Ne   26 

 

(28b.) Setkal/a jsem se s tím, že se n

zvyky - pokud ano, co konkrétn

- potkala jsem opilého 

vykřikoval něco proti cizinc

 

Na tuto otázku odpovědělo 30 respondent

způsobem odmítnutí kvůli svému chování, zvyk

Všichni jsou Čjinové z první př

situaci. 

 

(29.) Praktické informace nap

co kde koupit, o různých událostech, atd. v sou

na internetu   

od českých přátel  

od barmských přátel  

od sociální pracovnice  

jiné    

    

 

Na tuto otázku odpově

V současnosti získávají respondenti praktické informace pot
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všichni odpověděli v předchozí otázce, že dostali kvalitní 

informace v IAS. 13 z nich uvedlo konkrétní věci nebo situace, které 

. 11 respondentů (33%) překvapených nebylo. 

(28a.) Setkal/a jsem se s tím, že se někomu nelíbilo moje chování, v

(28b.) Setkal/a jsem se s tím, že se někomu nelíbilo moje chování, vzhled, 

pokud ano, co konkrétně 

potkala jsem opilého člověka, když jsem ho viděla, tak jsem se bála, 

co proti cizincům a moje chování se mu nelíbilo 

ědělo 30 respondentů z 36. 26 z nich se nesetkalo s žádným 

ůli svému chování, zvykům nebo vzhledu. 4 uvedli, že ano. 

jinové z první přesídlené skupiny. Pouze jedna osoba uvedla konkrétní 

(29.) Praktické informace např. o vyřizování různých věcech na úřadech, o tom, 

zných událostech, atd. v současnosti získávám 

 8 

13 

 5 

17 

 1 

 Graf č. 25 

Na tuto otázku odpovědělo 33 respondentů z 36. Mohli využít více variant. 

asnosti získávají respondenti praktické informace potřebné k chodu domácnosti 

edchozí otázce, že dostali kvalitní 

ebo situace, které  

komu nelíbilo moje chování, vzhled, 

komu nelíbilo moje chování, vzhled, 

la, tak jsem se bála, 

 z 36. 26 z nich se nesetkalo s žádným 

m nebo vzhledu. 4 uvedli, že ano. 

esídlené skupiny. Pouze jedna osoba uvedla konkrétní 

řadech, o tom, 

 z 36. Mohli využít více variant.  

ebné k chodu domácnosti 



 

i fungování ve společnosti nej

a „od sociální pracovnice“ 

informace na internetu či u svých barmských p

respondenti všechny možné varianty. Ve variant

získává dotyčná na obecním úř

Variantu „od českých př

Čjinka a jeden muž Dawei z druhé p

přesídlené skupiny. Delší doba pobytu se op

týče, přestože jsou zde velmi adaptabilní výjimky. Variantu „od sociální pracovnice“ 

má různorodé spektrum etnik. Ale pouze 2 ze 17 jsou z první p

 

(30.) Zajímám se o dění v ČR

o dění v ČR se nezajímám 

sleduji zprávy v české TV 

čtu noviny nebo časopisy v češtin

účastním se společenského života 

jiné    

 

 

Na tuto otázku odpov

respondentů z 36. Mohli zvolit více variant. 

Převážná většina (27) z nich volila va

„sleduji zprávy v české TV“

variantu jsem uvedla jako z mého úhlu 

pohledu základní projevení zájmu. Další 

dvě jsou vždy na vyšší úrovni. 

 

Variantu „čtu noviny nebo 

převážně  Čjinové z první př

vysokoškolák. Variantu „účastním se spole
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čnosti nejčastěji stejnou měrou „od českých přátel“

 (39%). Menší procento (8) získává nebo dopl

u svých barmských přátel (5). Ve třech případech zaškrtli 

respondenti všechny možné varianty. Ve variantě „jiné“ bylo vyplněno, že informace 

becním úřadu.    

českých přátel“ volilo 9 Čjinů z první přesídlené skupiny, jedna 

jinka a jeden muž Dawei z druhé přesídlené skupiny a dva Kačjinové ze t

esídlené skupiny. Delší doba pobytu se opět zdá být výhodnější, co se sociální 

estože jsou zde velmi adaptabilní výjimky. Variantu „od sociální pracovnice“ 

znorodé spektrum etnik. Ale pouze 2 ze 17 jsou z první přesídlené skupiny.

ě ČR 

      

      

asopisy v češtině      

enského života české komunity, ve které žiji   

      

Na tuto otázku odpovědělo 33 

 z 36. Mohli zvolit více variant. 

tšina (27) z nich volila variantu 

české TV“ (67%). Tuto 

variantu jsem uvedla jako z mého úhlu 

pohledu základní projevení zájmu. Další 

 jsou vždy na vyšší úrovni.           Graf č. 26 

tu noviny nebo časopisy v češtině“ uvedlo 7 respondentů

jinové z první přesídlené skupiny (5/2), převážně středoškoláci a

častním se společenského života“ uvedlo 5 respondent

“  (30%)  

(39%). Menší procento (8) získává nebo doplňuje 

řípadech zaškrtli 

ěno, že informace 

esídlené skupiny, jedna 

čjinové ze třetí 

jší, co se sociální sítě 

estože jsou zde velmi adaptabilní výjimky. Variantu „od sociální pracovnice“ 

esídlené skupiny. 

 1 

27 

 7 

 5 

 1 

“ uvedlo 7 respondentů (18%), 

edoškoláci a jeden 

enského života“ uvedlo 5 respondentů 



 

(13%). Opět se jedná o Čjiny, nyní však o zástupce všech t

Spojuje je tentokrát stejná věková skupina 31

Variantu „jiné“ vyplnil jediný respondent s komentá

věcí, ale protože neumím jazyk nerozumím tomu

7.5. Subjektivní pohled uprchlík
české společnosti 

Pátá část obsahuje pouze jednu otázku s 

subjektivní pocit sounáležitosti s 

o prohlášení, ale o přímou uzavř

 

 

(31.) Hlavním cílem integrace cizinc

republiky. Jaký je váš pohled po n

společnosti ČR? 

Ano   15 

Ne   9 

Částečně  3 

Nevím   9 

 

 

 

Na tuto otázku odpově

záporně, stejný počet svou sounáležitost s 

procent se cítí být součástí společ

Součástí společnosti se cítí být 10 muž

příslušníků etnika Čjin, 2 etnika Dawei a jeden Ka

skupiny, 3 Čjinové a 2 Dawei z druhé p
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Čjiny, nyní však o zástupce všech tří přesídlených skupin. 

ěková skupina 31-40 let. 

Variantu „jiné“ vyplnil jediný respondent s komentářem: musím vědě

cí, ale protože neumím jazyk nerozumím tomu. 

.5. Subjektivní pohled uprchlíků z Barmy na začlenění do 

je pouze jednu otázku s číslem 31. Touto otázkou se ptám na 

subjektivní pocit sounáležitosti s českou společností. V tomto případě se nejedná 

římou uzavřenou otázku. 

(31.) Hlavním cílem integrace cizinců je, aby se začlenily do společnosti Č

republiky. Jaký je váš pohled po několika letech v naší zemi. Cítíte se být sou

 

  Graf č. 27 

Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti. 42% z nich kladně

et svou sounáležitost s českou společností neumí posoudit a 8% 

částí společnosti částečně.  

čnosti se cítí být 10 mužů a 5 žen, bez rozdílu vě

jin, 2 etnika Dawei a jeden Kačjin. 9 Čjinů je z první přesídlené 

jinové a 2 Dawei z druhé přesídlené skupiny a muž z etnika Ka

esídlených skupin. 

musím vědět tolik 

č ění do 

íslem 31. Touto otázkou se ptám na 

ř ě se nejedná  

čnosti České 

kolika letech v naší zemi. Cítíte se být součástí 

li všichni respondenti. 42% z nich kladně, 25% 

ností neumí posoudit a 8% 

 a 5 žen, bez rozdílu věku. 12 

je z první přesídlené 

esídlené skupiny a muž z etnika Kačjin 
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ze třetí přesídlené skupiny. Není rozdílu mezi stupněm vzdělání ani současným 

bydlištěm. 

Součástí společnosti se necítí být 6 mužů a 3 ženy bez rozdílu věku. Jde o 2 

Čjiny, 4 Kačjiny a všechny tři zúčastněné příslušníky etnika Karen. Jeden jediný muž 

je z první přesídlené skupiny, 5 lidí je z druhé přesídlené skupiny a tři ze třetí 

přesídlené skupiny. Ani zde není rozdílu mezi stupněm vzdělání ani současným 

bydlištěm. 

Součástí společnosti se cítí být částečně 2 muži a 1 žena, všichni z etnika Čjin 

z první přesídlené skupiny. Bez rozdílu věku, vzdělání a současného bydliště.  

7.6. Vyhodnocení dotazníku 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 21 mužů (58%) a 15 žen (42%),  

ve věkovém rozmezí 21 – 60 let. Nejčastěji byla zastoupena věková skupina 31-40 let 

(47%). Z etnických skupin převažovali Čjinové (64%). Všechny tři přesídlené skupiny 

byly zastoupeny přibližně stejným počtem respondentů. Více jak polovina 

respondentů má středoškolské (64%) a čtvrtina základní vzdělání (25%), ale jsou zde  

i vysokoškoláci (6%). Barmské rodiny byly umístěny do integračních bytů převážně 

v menších městech (61%), v menší míře na vesnicích (27%), v malé míře  

ve větších městech.  

Do půl roku po přestěhování získalo 65% uprchlíků z Barmy zaměstnání (díky 

SIP 92% z celkového počtu dospělých). 50% z nich pracuje stále  

na stejném místě. Některá startovací zaměstnání byla pouze  

na dobu určitou. V současnosti je 64% přesídlených uprchlíků z Barmy zaměstnáno, 

v 80% na plný pracovní úvazek. 8 jedinců bylo schopno si najít druhé či další 

zaměstnání, ze 42% za podpory sociálních služeb, z 58% za pomoci své nové sociální 

sítě. V současnosti je 19% nezaměstnaných. Nezaměstnaní žijí na vesnici, menším  

i větším městě. Jako hlavní překážku v hledání zaměstnání uvádí 59% nedostatek 

jazykových schopností a 25% nedostatek pracovních míst v místě bydliště. 

Nezaměstnanost tedy není v první řadě zapříčiněna místem bydliště. 
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Účastníci SIP mají nárok na zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání 

na úřadu práce, a také na rekvalifikaci. Z důvodu jazykového omezení ji ve většině 

případů nemohou absolvovat. Zúčastnili se rekvalifikačních kurzů organizovaných 

Barmským centrem (35%), z toho 68% uvádí, že jim kurz k získání zaměstnání 

nepomohl.  

Uprchlíci hodnotí svou úroveň češtiny při odchodu z IAS ze 70% za dobrý 

základ. Poté po dobu jednoho roku NNO nebo obce zajišťovaly následné hodiny 

českého jazyka v místě bydliště. 69% respondentů uvádí, že byli příjemci služeb 

výuky českého jazyka nejméně po dobu jednoho dalšího roku organizacemi OPU, 

SOZE a Barmským centrem, tedy v rámci SIP. Dalších 26% respondentů uvádí jiné 

poskytovatele služeb, což mohly být organizace spolupracující s výše uvedenými 

třemi. Zhruba 90% uvádí, že po ukončení oficiální výuky ještě ve studiu pokračovali, 

50% uvádí samostudium, ostatní většinou služby dobrovolníků. Přesto 53% 

respondentů uvedlo, že v češtině stále komunikuje s většími problémy  

a často potřebuje pomoc. 22% není schopno samostatné komunikace. V poslední 

kategorii mírně převažují ženy, zejména ženy na mateřské/rodičovské dovolené. 

V současné době ve studiu českého jazyka nepokračují, protože v místě jejich bydliště 

nejsou příležitosti (50%), a protože na to nemají finanční prostředky (32%). 

V oblasti informovanosti 58% uvádí, že v IAS získali kvalitní informace  

o životě v ČR. Ostatní respondenti informace získali, nebo potřebovali doplnit, 

z jiných zdrojů. 18% uvádí, že kvalitní informace získali od českých přátel. Přesto 

život v ČR překvapil 57% z nich. V současnosti získávají informace nejvíce  

od sociální pracovnice (39%) a v podobné míře od českých přátel (30%). Pouze jeden 

respondent uvedl, že ho dění v ČR nezajímá. Ostatní se v různé míře o dění v ČR 

zajímají, někteří se účastní i společenského života české komunity, ve které žijí (13%). 

Nejvíce kontaktů s českou komunitou a vlastní sociální síť se prokázala u skupiny 

Čjinů, kteří přišli do ČR v první přesídlené vlně a žijí zde již 7 let.  

Pouze 42% respondentů uvedlo, že se cítí být součástí české společnosti.   
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Závěr 

 Cílem této práce bylo popsat nástroje sociální politiky realizované v integraci 

uprchlíků z Barmy v České republice a posoudit jejich úspěšnost. Ptám se v ní, jak  

je nastavena, a jakým způsobem je prakticky realizována sociální politika České 

republiky v oblasti integrace uprchlíků z Barmy, kteří do ČR přišli v rámci 

přesídlovacího programu, a to specificky v oblastech zaměstnanosti, jazykových 

dovedností a informovanosti. V praktické části práce jsem se pomocí dotazníku ptala 

barmské komunity, jakým způsobem byla prakticky realizována sociální politika 

v oblasti jejich integrace. Jaké služby jim byly poskytnuty, v jaké míře je využili  

a jakou měrou jim pomohly se integrovat do společnosti České republiky. Dotazník 

byl určen pro osoby, kterým bylo 18 a více let v době příchodu do České republiky. 

 Migrace, čili přesun obyvatel z jedné oblasti do druhé, vyvolává v přijímacích 

zemích potřebu začlenit – integrovat příchozí migranty do majoritní společnosti. 

Integrace je dynamický a obousměrný proces, který klade nároky jak na přijímací 

společnost, tak na imigranty. Od imigrantů se vyžaduje přizpůsobení se novému 

životnímu stylu a od majoritní společnosti přizpůsobení národního společenství.  

Je to proces dlouhodobý a multidimensionální. Základními čtyřmi oblastmi sociálního 

začlenění imigrantů podle Rákoczyové a Trboly jsou oblasti strukturální (uplatnění  

na pracovním trhu a rekvalifikace), kulturní (jazyk), interaktivní (sociální síť)  

a identifikační (pocit sounáležitosti).  

Cizinecká politika České republiky se po pádu komunistického režimu 

vyvíjela pozvolna. K vytvoření ucelenější migrační strategie došlo až v roce 1999, kdy 

byly schváleny zákony o pobytu cizinců a o azylu. Tyto a další zákony upravují pobyt 

cizinců na území ČR, definují kategorie cizinců – občané EU a občané třetích zemí. 

Občané třetích zemí mohou získat jako jednu z forem pobytového statusu mezinárodní 

ochranu, a to buď ve formě azylu, nebo doplňkové ochrany. Zásadním dokumentem 

pro sociální politiku v oblasti integrace cizinců je Koncepce integrace cizinců  

na území ČR, která navrhuje praktické kroky v integraci a dává výzvu k jejich 

naplňování. Zároveň vytyčuje čtyři prioritní oblasti integrace. Jsou jimi znalost 
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českého jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace ve společnosti a vztahy mezi 

cizincem a členy majoritní společností.  

Česká republika se na základě usnesení vlády s názvem Koncepce národního 

přesídlovacího programu rozhodla v letech 2008-2012 připojit k Evropskému 

programu přesídlení uprchlíků z Barmy. Tento program přesídluje uprchlíky, kteří  

se nemohou vrátit do země původu a zároveň nemohou zůstat v zemi prvního azylu.  

Barma v současnosti, po více jak půl století vlády vojenské junty, etnických 

konfliktů a exploatace země, dostává naději na demokratickou budoucnost a mír. 

Donedávna z ní však lidé utíkali, a to především příslušníci etnickým menšin Čjinů, 

Kačjinů a Karenů, jimž byla odpírána základní lidská práva. Do ČR byla ve třech 

vlnách přesídlena stovka uprchlíků, kteří provizorně žili v zemích prvního azylu, 

v Malajsii a Thajsku. Po příletu byli umístění do Integračního azylového střediska. 

Jako držitelé mezinárodní ochrany vstoupili do Státního integračního programu.  

SIP je hlavním nástrojem sociální politiky v realizaci integrace azylantů. 

Zahrnuje různé služby. Prvních 6 měsíců pobývají azylanti v IAS a věnují se studiu 

českého jazyka a sociokulturních reálií České republiky. Poté se nastěhují  

do integračních bytů, které předem vyhledají pracovníci OAMP. Po odchodu z IAS 

následuje roční asistence při hledání zaměstnání, rekvalifikace, umístění dětí  

do školních zařízení a další jazykové kurzy. Asistenci zajišťovali částečně 

radnice/obce a částečně tři různé nevládní neziskové organizace – OPU, SOZE  

a Barmské centrum. 

Barmské rodiny byly umístěny do integračních bytů převážně v menších 

městech, v menší míře na vesnicích, výjimečně ve větších městech. Podle Koncepce 

integrace mají být integrační byty zajišťovány v kontextu přístupu na trh práce.  

Ze strany NNO zaznívá kritika ohledně umístění uprchlíků z Barmy do míst  

s malou nabídkou pracovního trhu a špatným spojením do větších měst. OAMP 

obhajuje tuto volbu záměrem osobnějšího dohledu nad uprchlíky ze strany radnic  

a obecních úřadů. Z iniciativy radnic a obecních úřadů bylo také pro většinu uprchlíků 

zajištěno první „startovací“ zaměstnání. Více jak polovina z nich získala zaměstnání 

do půl roku po přestěhování a zhruba polovina z celkového počtu pracuje stále  

na stejném místě. Některá startovací zaměstnání byla pouze na dobu určitou. 
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Ne všichni přesídlení uprchlíci z Barmy jsou v současnosti zaměstnáni. Velká část 

těch, kteří museli upustit své „startovací“ zaměstnání byla schopna najít si druhé  

či další zaměstnání, a to jak za podpory sociálních služeb, tak za pomoci své nové 

sociální sítě. Jako hlavní překážku v hledání zaměstnání se ukázal být nedostatek 

jazykových schopností, a až na druhém místě nedostatek pracovních míst v místě 

bydliště. Nezaměstnanost tedy není v první řadě zapříčiněna místem bydliště. 

Účastníci SIP mají nárok na zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání 

na úřadu práce. Neovládají však v dostatečné míře jazyk a chybí jim doklady  

o profesní kvalifikaci. Nemohou proto pracovat v oboru, který vystudovali, přestože 

většina má středoškolské vzdělání. Mají také nárok na rekvalifikaci, ale ve většině 

případů ji nemohou absolvovat, opět z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka. 

Zúčastnili se hlavně rekvalifikačních kurzů organizovaných Barmským centrem, ale 

většina uvádí, že jim kurz k získání zaměstnání nepomohl.  

Další kritika ze strany NNO zazněla na nedostatečnou jazykovou připravenost 

při odchodu z IAS. Sami uprchlíci svou úroveň češtiny při odchodu z IAS hodnotí 

kladně. Po přestěhování byla barmským rodinám na rok zajištěna asistence  

ve formálních i praktických životních otázkách. Asistenta zajistila buď radnice/obecní 

úřad nebo NNO. NNO také zajišťovaly následné hodiny českého jazyka v místě 

bydliště po dobu jednoho roku.Podle slov pracovníka OAMP byl program „zesílen“ 

více hodinami českého jazyka a intenzivnější asistencí ze strany obcí a NNO než  

je tomu běžně u jiných přesídlených skupin. Po ukončení roční asistence a výuky ještě 

někteří ve studiu pokračovali samostudiem nebo za pomoci dobrovolníků. Přesto více 

jak polovina uvedla, že v češtině stále komunikuje s většími problémy a často 

potřebuje pomoc. Téměř čtvrtina není schopna samostatné komunikace. Zde mírně 

převažují ženy, zejména ženy na mateřské/rodičovské dovolené. Polovina všech 

dospělých uvedla, že ve studiu českého jazyka nepokračují, protože v místě jejich 

bydliště nejsou příležitosti, anebo na to nemají finanční prostředky. 

Více jak polovina přesídlených uprchlíků uvádí, že v IAS získali kvalitní 

informace o životě v ČR. Ostatní je potřebovali získat nebo doplnit z jiných zdrojů, 

např. od českých přátel. Sociální síť hraje v současnosti zhruba stejnou roli jako 

pomoc od sociální pracovnice. 
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Další výtkou na účet SIP bylo umístění barmských rodin ve velkých 

vzdálenostech od sebe. Ztratili tím svou přirozenou podpůrnou skupinu. Záměrem 

OAMP bylo zabránit utvoření uzavřené barmské komunity. V místě nového bydliště  

si museli vytvořit novou sociální síť. To se alespoň částečně zdařilo. Velkou míru zde 

hraje čas, jazykové dovednosti, ale i nastavení osobnosti jednotlivců. Jen necelá 

polovina přesídlených uprchlíků z Barmy uvedlo, že se cítí být součástí české 

společnosti. Nejvíce kontaktů s českou komunitou a vlastní sociální síť se prokázala u 

první přesídlené skupiny, která zde žije již 7 let. 

Státní integrační program je hlavním nástrojem sociální politiky v integraci 

uprchlíků. Je realizovaný širokou škálou služeb poskytovaných během pobytu 

v Integračním azylovém středisku a návazně (v případě uprchlíků přesídlených 

z Barmy) po dobu 1 roku v místě bydliště. Uprchlíci z Barmy přišli ve třech skupinách 

a žijí v České republice v rozmezí 4-7 let a všichni vstoupili do Státního integračního 

programu. Využili veškeré nabízené a výše popsané služby. SIP se ukázal jako klíčový 

v jejich ekonomické samostatnosti a v oblasti informovanosti, popř. podpoře vlastní 

sociální sítě. Ačkoliv byla hodinová dotace českého jazyka oproti jiným skupinám 

navýšena, nebylo v této oblasti dosaženo uspokojivých výsledků. A jsou  

to právě jazykové dovednosti, které jsou zásadní pro budování sociální sítě a o to více 

k získání zaměstnání. V této oblasti pravděpodobně hraje roli velká odlišnost češtiny  

a barmštiny (popř. jazyků jednotlivých etnických skupin) a také rozdílnost kultur.  
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Příloha 2 - Dotazník o integraci
Milí přátelé,
děkuji vám za ochotu vyplnit tento dotazník a za čas, který mu věnujete. Tento dotazník je 
součástí mé závěrečné (bakalářské) práce na Evangelické teologické fakultě, obor Sociální 
práce a pastorace. Téma mé bakalářské práce je: Nástroje sociální politiky v integraci 
uprchlíků z Barmy. Vybrala jsem jen některé oblasti integrace, na které bych se vás chtěla 
zeptat. Jsou jimi zaměstnání, český jazyk a informovanost o kultuře v České republice.
Dotazník je určen těm z vás, kterým bylo 18 a více let v době, kdy jste přijeli do České 
republiky. 
Na první stránce jsou otázky o vaší osobě. Se všemi informacemi o vás bude zacházeno 
diskrétně. Neptám se na vaše jména ani adresy a nebudu je nikde ani uvádět. Další otázky jsou 
formulované jako prohlášení, u kterých vyberete jejich pravdivé pokračování. U některých 
otázek je možné více odpovědí. U několika otázek bude rámeček, kde vás prosím, abyste 
stručně napsali své odpovědi. Pokud se vás otázka netýká, přeskočte ji. Přeskočte také 
otázky, na které nechcete odpovídat.
Na následujících několika stránkách se vám zobrazí otázky. Mezi stránkami se pohybujte 
tlačítky další stránka/předchozí stránka. Jakmile dotazník dokončíte, klikněte prosím na 
tlačítko Odeslat. Odpovědi se přes internet přenesou do mé schránky. 
Velice vám děkuji za vaši pomoc.
Iveta

1. pohlaví

Mark only one oval.

žena

muž

2. současný v ěk

Mark only one oval.

20 a méně let

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 a více let

3. etnikum

Mark only one oval.

Čjin

Dawei

Karen

Kačjin
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4. délka pobytu v ČR

Mark only one oval.

1 rok

2 roky

3 roky

4 roky

5 let

6 let

7 let

8 let

9 let

10 let

5. maximální dosažené vzd ělání

Mark only one oval.

bez vzdělání

základní

vyučen/a

stredoškolské

vysokoškolské

6. současné bydlište

Mark only one oval.

vesnice / malá vesnice

městys / velká vesnice

malé město

velké město

velkoměsto

Zaměstnání
Jedním z cílů integrace je ekonomická samostatnost, tzn. schopnost uživit sebe (popř. svou 
rodinu), a nezávislost na dávkách státní sociální podpory. Následující otázky se budou týkat 
vašeho zaměstnání od chvíle, kdy jste přijeli do ČR až po současnost.

7. Jsem

Mark only one oval.

zaměstnaný/á

nezaměstnaný/á

na mateřské/rodičovské dovolené
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8. Pracuji na

Mark only one oval.

hlavní pracovní poměr

dohodu o provedení práce

dohodu o provedení činnosti

drobné brigády

Other:

9. V Barmě (pop ř. v Malajsii/Thajsku) jsem
pracoval/a jako

10. Mé současné zaměstnání je

Mark only one oval.

lepší než v Barmě (Malajsii/Thajsku)

horší než v Barmě (Malajsii/Thajsku)

zhruba na stejné úrovni jako v Barmě (Malajsii/Thajsku)

nevím

11. Pracuji v oboru, který jsem vystudoval/a

Mark only one oval.

Ano

Ne

12. Své první zam ěstnání v ČR jsem získal/a

Mark only one oval.

do půl roku po příjezdu do svého nového bydliště

do roka po příjezdu do svého nového bydliště

později

ještě jsem zde nebyl/a zaměstnán/a

13. Své první zam ěstnání jsem získal/a

Mark only one oval.

vlastní snahou

s pomocí sociálního pracovníka

zajistil mi ho Obecní/Městský úřad

přes Úřad práce

Other:
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14. Mé první zam ěstnání bylo ukon čeno

Mark only one oval.

dohodou

výpovědí ze strany zaměstnavatele

výpovědí z mé strany

úvazek byl pouze na dobu určitou

15. Pracovních pom ěrů jsem vyst řídal/a

Mark only one oval.

mám stále stejné zaměstnání

2 - 3

4 - 5

6 - 7

8 a více

16. Své poslední zam ěstnání jsem získal/a tímto zp ůsobem (pokud nepracuji stále ve
svém prvním zam ěstnání)

Mark only one oval.

přes Úřad práce

přes známého

s pomocí sociální pracovnice

přes organizaci pomáhající cizincům

Other:

17a. Pobíral/a jsem podporu v nezam ěstnanosti

Mark only one oval.

Ano

Ne

17b. Pobíral/a jsem podporu v
nezaměstnanosti - pokud ano, jak dlouho

18. V tom, abych našel/a nové zam ěstnání mi brání/bránilo

Check all that apply.

nedostatek jazykových schopností

nedostatek pracovních míst v místě bydliště

nedostatečná kvalifikace

Other:
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19a. Zúčastnil/a jsem se rekvalifika čního kurzu ve spolupráci s

Check all that apply.

nezúčastnil/a jsem se žádného rekvalifikačního kurzu

Barmským centrem

OPU/SOZE

Úřadem práce

Other:

19b. Zúčastnil/a jsem se rekvalifika čního
kurzu - pokud ano, kterého

20. Rekvalifika ční kurz mi pomohl v hledání práce

Mark only one oval.

Ano

Ne

Jazyk
Dalším z cílů integrace je získání a rozvoj jazykových dovedností cizince. Následující otázky se 
budou týkat jazykových kurzů, které jste absolvoval/a od vašeho pobytu v integračním středisku 
až po současnost.

21. V integra čním st ředisku jsem absolvoval/a intenzivní jazykový kurz češtiny. Tento
kurz mi dal dobré základní znalosti.

Mark only one oval.

Ano

Ne

Nevím

22. V míst ě nového bydlišt ě jsem m ěl/a další hodiny češtiny zdarma nejmén ě po dobu
1 roku. Tyto kurzy byly realizované:

Check all that apply.

neměl/a jsem žádné další lekce češtiny

organizací OPU

organizací SOZE

Barmským centrem

jinou organizací zabývající se integrací cizinců

místními dobrovolníky

Other:
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23. Poté jsem m ěl/a možnost dále se u čit česky

Check all that apply.

v kurzech češtiny pro cizince v jazykové škole nebo u soukromého učitele

díky místním dobrovolníkům

učil/a jsem se sám/a

Other:

24. V současnosti jsem schopen/a komunikovat v češtin ě

Mark only one oval.

bez problémů

s menšími problémy, ale domluvím se

s většími problémy, často potřebuji pomoc

potřebuji stále pomoc třetí osoby

nevím

25. Ve studiu Českého jazyka dále nepokra čuji, protože

Check all that apply.

v mém okolí nejsou žádné kurzy češtiny pro cizince ani ochotný soukromý učitel

na to nemám finanční prostředky

považuji svou úroveň češtiny za dostačující

nemám zájem

Other:

Informovanost o hodnotách, normách a vzorcích chová ní
české spole čnosti
Poslední oblastí, na kterou se budu ptát, jsou zdroje vašich informací o kultuře a životním stylu v 
České republice.

26. Kvalitní informace o život ě v ČR jsem dostal/a

Check all that apply.

v integračním středisku

z informačních brožur pro cizince

z webových stránek pro cizince

od sociální pracovnice OPU/SOZE

od pomocnice z Obecního nebo Městského úřadu

od českých přátel

Other:

27a. Češi nebo život v Čechách m ě překvapil, nebyl/a jsem p řipravený/á.

Mark only one oval.

Ano

Ne
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27b. Češi nebo život v Čechách m ě

překvapil, nebyl/a jsem p řipravený/á -
pokud ano, čím?

28a. Setkal/a jsem se s tím, že se n ěkomu nelíbilo moje chování, vzhled, zvyky.

Mark only one oval.

Ano

Ne

28b. Setkal/a jsem se s tím, že se n ěkomu
nelíbilo moje chování, vzhled, zvyky -
pokud ano, co konkrétn ě?

29. Praktické informace nap ř. o vy řizování r ůzných v ěcech na ú řadech, o tom, co kde
koupit, o r ůzných událostech, atd. v sou časnosti získávám

Check all that apply.

na internetu

od českých přátel

od barmských přátel

od sociální pracovnice

Other:

30. Zajímám se o d ění v ČR

Check all that apply.

o dění v ČR se nezajímám

sleduji zprávy v české TV

čtu noviny nebo časopisy v češtině

účastním se společenského života české komunity, ve které žiji

Other:

Integrace

31. Hlavním cílem integrace cizinc ů je, aby se za členily do spole čnosti České
republiky. Jaký je váš pohled po n ěkolika letech v naší zemi. Cítíte se být sou částí
spole čnosti ČR?

Mark only one oval.

Ano

Ne

Částečně

Nevím
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Příloha 3 - Questionnaire about integration
Dear friends,
Thank you very much for your willingness to fill in this questionnaire and for your time you will 
spend with it. This questionnaire is a part of my final (bachelor) thesis at the Evangelic 
theological faculty. My specialization is: Social work and counseling. The subject of my bachelor 
thesis is: The instruments of the social policy in the integration of the refugees from Burma. I 
have chosen just some of the parts from the integration process and I would like to ask you 
about those areas. They are employment, Czech language and awareness of Czech culture.
This questionnaire is meat to those of you who were 18 or more years old in the time of your 
arrival to the Czech Republic.
In the first page, there are questions about yourself. I will deal tactfully with all information 
about you. I am not asking about your and addresses and I will not use that information. The 
following questions are formed as your statements with several options to finish them. With 
some statements more variants than one can be possible. At some of the question there is 
needed your short comment, please use the space for writing to answer shortly. It is possible 
there are questions you cannot cover. If so, please skip that question and continue with the 
following one. You also can skip the kind of questions you do not what to answer. 
In the following pages you will see the particular questions. Please, move between the pages 
by the buttons next page/back. As soon as you finish answering please click to the button 
Send. Your answers will be sent to my mailbox through the internet. 
Please fill the form until April the 10th. 
Thank you very much for your help.
Iveta

1. sex

Mark only one oval.

woman

man

2. your current age

Mark only one oval.

less than 20

21 - 30 years

31 - 40 years

41 - 50 years

51 - 60 years

61 and more

3. ethnicity

Mark only one oval.

Chin

Kachin

Karen

Dawei
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4. length of your stay in CZ

Mark only one oval.

1 year

2 years

3 years

4 years

5 years

6 years

7 years

8 years

9 years

10 years

5. education

Mark only one oval.

no education

elementary school

training institution

high school

university

6. your current place you live in is

Mark only one oval.

mall village

bigger village

small city

large cityl

very big city/capital

Employment
One of the goals of the integration is the economic independence. It means capability to support 
yourself (or your family), and to be independent from the state social support. The following 
questions cover your employment from the moment you came to the Czech Republic to 
presence. 

7. I am now (choose a choice)

Mark only one oval.

employed

unemployed

at a maternity leave
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8. I am working now (choose a choice)

Mark only one oval.

main job (hlavní pracovní poměr)

dohodu o provedení práce

dohodu o provedení činnosti

just in small jobs (drobné brigády)

Other:

9. In Burma (or in Malaysia/Thailand) I
worked as

10. My current job is (choose a choice)

Mark only one oval.

better than in Burma (Malaysia/Thailand)

worse than in Burma (Malaysia/Thailand)

about on the same level as in Burma (Malaysia/Thailand)

I do not know

11. I work in the area I studied for

Mark only one oval.

yes

no

12. My first job in the Czech Republic I received ( choose a choice)

Mark only one oval.

within six months after the coming to my new place of living

within a year after the coming to my new place of living

later than after a year

I haven’t been employed here yet

13. My first job here I found (choose a choice)

Mark only one oval.

by my own effort

with a help of a social worker

throught a municipality (Obecní/Městský úřad)

through the employment department (Úřad práce)

Other:
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14. My first job here was end up (choose a choice)

Mark only one oval.

by the common agreement

dismissal from the side of the employer

dismissal from my side

the job was time limited

15. I have had already this amount of jobs (choose a choice)

Mark only one oval.

I have had already this amount of jobs (choose a choice)

2 - 3

4 - 5

6 - 7

8 and more

16. My last job I found this way (in case I do not work still in my first job) (choose a
choice)

Mark only one oval.

through the employment department (Úřad práce)

through a friend

with a help of a social worker

through an organization helping to foreigners

Other:

17a. I was receiving a state social support for the  unemployed people

Mark only one oval.

yes

no

17b. I was receiveing a state social
support - how long (in months)

18. I am not (or I was not) successful to find a ne w job because (choose a choice)

Check all that apply.

I do not know Czech language well enough

there is not enough of working opportunities at the place I live

I do not have proper qualification

Other:
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19a. I attended a re-qualification course organized  by (choose a choice or more)

Check all that apply.

I have never attended any kind of requalification course

Burma center

OPU/SOZE

Employment Department (Úřad práce)

Other:

19b. I attended a re-qualification course -
which ones

20. The re-qualification course helped me to find a  job

Mark only one oval.

yes

no

Czech language
Next goal of the integration is to receive and develop language abilities of a foreigner. The 
following questions are regarding the lessons of the Czech language you have attended from 
your stay in the Integration asylum camp until now.

21. In the Integration asylum camp I attended an in tensive course of Czech language.
This course gave me good basic knowledge of Czech l anguage.

Mark only one oval.

yes

no

I do not know

22. In my new place of living I had more lessons of  Czech language for free for more
than a year. These language courses were organized by (choose a choice or more)

Check all that apply.

I didn’t have any other lessons of Czech language

OPU

SOZE

Burma center

other organization helping foreigners to integrate

local volunteers

Other:

Questionnaire about integration https://docs.google.com/forms/d/1jAyxPQ8m4eSIP5b-Jto7Kktlm9kHTj...

5 z 8 5/15/2016 10:46 PM

 89



23. Than I had an opportunity to study Czech langua ge (choose a choice or more)

Check all that apply.

in the lessons of Czech language for foreigners in a language school or with a private
teacher

b) thank to local volunteers

c) I have studied by my self

Other:

24. Now I am able to communicate in Czech language (choose a choice)

Mark only one oval.

without problems

with small problems, but I can manage

with bigger problems, I still need a help often

I always need a help of a third person

I do not know

25. I do not continue in studding Czech language no w because (choose a choice or
more)

Check all that apply.

there are no courses of Czech language for foreigners or a willing private teaching in
my surroundings

I do not have money

I think my level of Czech language is sufficient

I am not interested

Other:

Awareness of values, behavior and culture in the Cz ech
republic and orientation in Czech society
Last area I will ask about are you sources of information about values, behavior and culture and 
style of life in the Czech Republic.  

26. Very good information about life in the Czech R epublic I have received (choose a
choice or more)

Check all that apply.

in the Integration asylum camp

from the information brochure for foreigners

from the web sites for foreigners

from a social worker of organization OPU/SOZE

from a helper from municipality (Obecní/Městský úřad)

from Czech friends

Other:
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27a. Czech people or live style in the Czech Republ ic surprised me. I wasn’t ready for
it

Mark only one oval.

yes

no

27b. Yes, Czech people or live style in the
Czech Republic surprised me - what was is
specificaly

28a. I have met a situation when someone didn’t lik e my behavior, habits or
appearance

Mark only one oval.

yes

no

28b. Yes, I have met a situation when
someone didn’t like my behavior, habits or
appearance - what was it specificaly

29. Practical information for example about state a uthorities’ offices or about good
shopping opportunities or about different social ev ents I currently receive from
(choose a choice or more)

Check all that apply.

on internet

from my Czech friends

from my Burma friends

from a social worker

Other:

30. I am interested about happenings in the Czech R epublic (choose a choice or
more)

Check all that apply.

I am not interested about happenings in the Czech Republic

I watch Czech TV News

I read newspaper or magazines in Czech

I am involved in Czech community life at the place I live

Other:

Integration

Questionnaire about integration https://docs.google.com/forms/d/1jAyxPQ8m4eSIP5b-Jto7Kktlm9kHTj...
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31. The main goal of the integration of foreigners is their inclusion to the Czech
society. What is your opinion after several years i n this country? Do you feel to be a
part of the society of the Czech Republic?

Mark only one oval.

yes

no

partly

I do not know

Questionnaire about integration https://docs.google.com/forms/d/1jAyxPQ8m4eSIP5b-Jto7Kktlm9kHTj...
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Příloha 4 - Biahmaithli
Upat mi u le nau hna,
Hi biahalnak pawl phitduh nak lungthin na ngeih caah le na caan na ka pek khawh caah tampi 
kaalawm.Biahalnak hna hi ka sianginn kai liomi Teological Evangelist  Charles University, 
sociální práce a pastorace dihnak caah a herhmi pakhat a si ve. Baclar dihnak ca i ka ttial mi 
kong mi a tlangpi cu: Kawlram in a ra mi ralzam pawl i an herh mi zalonnak ti si. Nanhmuh ning 
konglam tlawmpal in biahalnak tuah kan duh .Cu hna cu Czech miphun hna i anrianttuan ning , 
an holh (Czech holh)  le  an nunphung kong hna an si.
Biahalnak hna hi Czech ram phak hlan kum 18 in cung lei caah si lai.
A hmasa bik biahalnak hna cu nangmah pumpak kong si lai.Nakonglam hna hi a ho sin hmanh 
ah chimphuan tthan a si lai  lo i na min le na umnak hna zong hal le theih an si lai lo.A pahnih 
nak biahalnak hna cu a pek cia mi chung in thim an si lai. Biahalnak cheukhat hna cu bialehnak 
tam deuh in thim khawh an si hna  i a cheukhat  hna cu a pawng ah a tawinak in ttial ding an si 
hna.
Nang mah he aa pehtlai lo mi biahalnak hna le leh na duh lo mi cu lanhtak khawh an si.
Nangmah nih a phi ttial ding a si mi poah kha, laiholh in ttial khawh an si.
Biahal nak dang hna cu cahmai tampi an si i pakhat hnu pakhat in a rak zulh lai. Cahmai pakhat 
na phit dih hnu ah a rak zul tu cahmai kha hmeh piak te. 
Jiné ti naa thim caan poah ah a phi ttial lengmang te.
A dongh nak ah biahalnak pawl na phit dih in  kuatnak (odeslat)kha hmeh (click)piak te law, cun 
na bialehnak hna cu ka sinah a phan te lai. 
Biahalnak hna cu 8.4.2016 hlan ah na ka phit piak nak lai zong zangfah kan nawl.
Na cung ah tampi kaalawm.
Iveta

1. Sinak

Mark only one oval.

nu

pa

2. Kum: pek cia mi ah thim ding

Mark only one oval.

kum 20 nak tlawn

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

kum 61 nak tam

3. Miphun

Mark only one oval.

Chin

Kachin

Karen

Dawei

Biahmaithli https://docs.google.com/forms/d/1yPoIzxSvKnTXjD4vVLLV88aGJuZ...
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4. CR ram um caan: pek cia mi ah thim ding

Mark only one oval.

1 rok

2 roky

3 roky

4 roky

5 let

6 let

7 let

8 let

9 let

10 let

5. Cawnnak

Mark only one oval.

catang ngei lo

primary

vyučen/a

high school

university

6. A tu umnak

Mark only one oval.

khua te

khua te lian

khuapi hme

khuapi lian

khualipi

Tlaih lio mi rian
Ralzam hna i an i hmaitlak bik mi cu cozah bawmhnak tel loin mah thazang in dirkhawh hi a 
si.Cun a vun chang tu biahalnak hna cu CR ram na phak in nihin tiang na rianttuan ning kong he 
pehtlai in a si lai.

7. Keimah cu

Mark only one oval.

riantlai mi ka si

riantlai lo mi ka si

nau nongei mi ka si

Biahmaithli https://docs.google.com/forms/d/1yPoIzxSvKnTXjD4vVLLV88aGJuZ...
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8. Ka rianttuan cu

Mark only one oval.

caantling riantlai

dohodu o provedení práce

dohodu o provedení činnosti

part time (brigáda)

Other:

9. Kawlram, (Malajsie le Thailand) ka rak
ttuan mi rian cu

10. Tu lio ka rian ttuan mi cu

Mark only one oval.

kawlram ka rian nak in ttha deuh (Malaysie le Thailand)

kawlram ka rian nak in chia deuh (Malaysie le Thailand)

kawlram ka rian he an i tluk (Malaysie le Thailand)

ruahawk ka thei lo

11. Cozah rianttuan na rak si maw?

Mark only one oval.

ka si

ka si lo

12. CR ah a vawikhatnak rian ka ngah cu

Mark only one oval.

ka umnak thar ah kaa tthial hnu kumcheu ah

ka umnak thar ah kaa tthial hnu kumkhat ah

kumkhat hnu ah

tutiang rian ka ngah lo

13. A vawikhatnak rian ka ngah cu

Mark only one oval.

keimah pumpak zuamnak in

social rianttuan tu hna bawmhnak in

ka khuabawi hna sin in

rian lei he aa pehtlai mi zung in (Úřad práce)

Other:

Biahmaithli https://docs.google.com/forms/d/1yPoIzxSvKnTXjD4vVLLV88aGJuZ...

3 z 8 5/15/2016 10:48 PM

 95



14. Ka vawikhat nak rian in kaa ngol a ruang cu

Mark only one oval.

kaphnih hna tlak nak in

rian ngeitu nih ngol ter ruang ah

keimah tein kaa ngol

ka rian a dih caah

15. Ka rian kaa thlen zat hna cul

Mark only one oval.

riankhat teka ttuan peng ko

2 - 3

4 - 5

6 - 7

8nak tam

16. A donghnak ka rian ka ngah ning cu ( a hmasa bi k ka rak ttuan mi ah ka ttuan ti lo
si cun)

Mark only one oval.

rian lei he pehtlai mi zung in (Úřad práce)

ka theih lo mi sin in

social lei rianttuan tu sin in

ramdang mi bawmtu hna sin in

Other:

17a. Rian ka ngeih lo caan ah cozah bawmhnak ka rak  ei

Mark only one oval.

a si

a si lo

17b. Rian ka ngeih lo caan ah cozah
bawmhnak ka rak ei. a si...zeican dah
cozah bawmhnak na ei (thla zeizat )

18. Rianthar hmuh khawhnak dingah a ka don tu bik c u (phi tam deuh thim khawh
ngah)

Check all that apply.

holh ka thiam lo caah

ka um nak hmuh ah rian a tam lo caah

ka thiam mi nih a tlinh lo caah

Other:

Biahmaithli https://docs.google.com/forms/d/1yPoIzxSvKnTXjD4vVLLV88aGJuZ...
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19a. Rianttuan khawh nak ding ah ka rak kai bal mi ttintan hna cu (kurz) hna cu (tam
deuh in thim ding)

Check all that apply.

zei bantuk tinttan hmanh ka rak kai bal lo

Burmese centre

OPU/SOZE

Úřadu práce

Other:

19b. Rianttuan khawh nak ding ah ka rak
kai bal mi ttintan hna cu (kurz) hna cu (tam
deuh in thim ding) - rak kai mi phun ttial
ding

20. Rian hmuh nak ah ka tinttan kai mi nih a rak ka  bawmh ko

Mark only one oval.

a ka bawmh

a ka bawm lo

Holh
Ralzam hna i an i hmaitinh ve mi cu an holh thiam khawh hi a si. A peh mi biahal nak hna hi 
ralzam camp na rak um lio in nihin tiang na cawn mi Czech holh kong he peh tlai in a si lai.

21. Ralzam camp ka rak um lio ah Czech holh cu fak ngai in ka rak i zuam. Mah ka rak
cawn mi nih cun ka hmailei nunnak caah tampi a rak ka bawmh

Mark only one oval.

a ka bawmh

a ka bawm lo

a ruah awk

22. Ka um nak khua kaa tthial hnu ah kumkhat hrawng  holh ka cawng rih.Mah ka
cawn khawhnak hna cu (tam deuh thim khawh si)

Check all that apply.

kaa tthial hnu ah holh ka cawng ti lo

OPU bawmhnak in

SOZE bamwhnak in

Burmese centre bawmhnak in

A dang ralzam pawl bawmtu hna

Dawtu pawngkam sin in

Other:

Biahmaithli https://docs.google.com/forms/d/1yPoIzxSvKnTXjD4vVLLV88aGJuZ...
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23. Kumkhat hnu zong ah Czech holh ka cawng rih (ta m deuh thim khawh)

Check all that apply.

Mipem caah an tuah mi holh cawnnak ah si lo ah pumpak cachimtu hlan in

Dawtu hna sin in

Keimah tein ka cawng

Other:

24. A tu lio ka Czech holh cu

Mark only one oval.

ttha tein ka holh kho

kaa har deuh rih, nain kaduh mi cu ka chim khawh

tampi ka bau rih, bawmh ka hau lengmang

holhleh piak ka hau rih

A ruah awk ka thei lo

25. Czech holh ka cawng ti lo , zeiruang ti ah cun (tam deuh thim khawh si)

Check all that apply.

ka umnak ah holh cawnnak zong um lo i pumpak cachim tu zong ka ngei lo

cawn khawhnak phaisa ka ngei lo

ka thiam mi hi a za cang ko tiah ka ruah

cawn duhnak lungthin ka ngei lo

Other:

Czech ram mi cawlcangh ning
A donghnak bik i hal kan duh mi cu Czech ram nunphung le khuasak ,thut dirning na hmuh ning 
kong  a si lai

26. Czech ram tuanbia kong ka rak theihnak hna cu ( tam deuh in thim khawh si lai)

Check all that apply.

ralzam camp ah

ramdang caah chuah mi cauk hna chung in

ramdang mi caah tuah mi web chung in

social lei rianttuan tu OPU/SOZE hna sin in

ka um nak khuami hna bawmhnak in

Czech hawikom le sin in

Other:

27a. Czech minung le nunphung hna ka theih ah ka kh uaruah rak har i, hi ti bantuk in
timhtuahnak ka ngei

Mark only one oval.

Ka rak lau

zeitihmanh ka rak um lo

Biahmaithli https://docs.google.com/forms/d/1yPoIzxSvKnTXjD4vVLLV88aGJuZ...
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27b. Czech minung le nunphung hna ka
theih ah ka khuaruah rak har i, hi ti bantuk
in timhtuahnak ka ngei - na khuaruah an
har ter tu ttial te

28a. Na ziaza,na muisam le na thutdir ning a rem lo  mi na rak tong bal hna maw?

Mark only one oval.

Tong bal

ka tong bal lo

28b. Na ziaza,na muisam le na thutdir ning
a rem lo mi na rak tong bal hna maw? -
zeiset dah ttial te

29. Ka herh mi thil te te zeitin dah ka tuah lai ti  ka theih khawh nak hna cu (tam deuh
thim khawh ngah)

Check all that apply.

internet chung in

Czech ka hawi le na sin in

kawlram in ra ve mi ka hawi le hna sin in

social lei rianttuan tu hna sin in

Other:

30. Czech ram i a cang mi kong ka theih ning hna cu  (tam deuh thim khawh si)

Check all that apply.

theih duhnak lungthin ka ngei lo

Czech tv ka zoh nak in

tadin ca le magazine hna in

Czech mi cawlcanghnak tete ah kaa tel tawn

Other:

Integrace

31. Ramdang in a ra mi hna i an hmaitinh bik a si m i cu Czech mi hna he i fumtom
khawh i aa ruang tein nun khawh hi a si. Zeitin dah  Czech ram na hmuh ning a si i,
cun an mah he tlonlen tah nan i ziak cang maw?

Mark only one oval.

kaa ziak cang

kaa ziak lo

tlawmpal long

ruahawk ka thei lo

Biahmaithli https://docs.google.com/forms/d/1yPoIzxSvKnTXjD4vVLLV88aGJuZ...
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Sekce 1 z 5

Příloha 5 - နဒိါန◌္း
Zနဒိါန◌္း 
ခ်စ�ွြစာေ◌သာ မိတေ္◌�ဆမ်ား၊ ကြၽ��၏ေ◌မးြခန◌္းမ်ားကိ ုဆႏၵရိွြစာ◌ျဖင◌္ ့ေ◌◌ျဖၾကားေ◌ပးရန ္ အခိ်နေ္◌ပးၾ
ေကသာေ◌ၾကာင◌္ ့ေ◌က်းဇးူ အတးူတင�ွပိါသည္။ ေဤမးြခန◌္းမ်ားသည္ Evangelic Theological မ ွခီ်း◌ျမငွ◌္အ့
ပ္◌ႏ◌ငွ◌္းေ◌သာ Bachelor �ဘ႕ဲအ�တက ္ကြၽ��၏ ေ◌နာက�ံ�းေ◌မးြခန◌္းမ်ား ◌ျဖစ�ါသည္။ ကြၽ��သင��ေ◌သာ  
အထးူ◌ျပဘဳာသာရပ�ည္ လမူႈဆိငု�ာလပု�န◌္းႏ◌ငွ◌္ ့ၾကား၀င◌္ျဖနေ္◌◌ျေဖစစ့ပ္ေ◌ပးေ◌ရး ◌ျဖစ�ါသည္။ ထိေု႕ၾ
ကာင◌္ ့ကြၽ��၏ စာတမ္◌း ( Thesis ) ေ◌ခါင◌္းစဥ�ွာ ◌ျမ��ာႏ◌ ိငု�ံမ ွေ◌ရာက�ွိလာေ◌သာ ေအ◌ျခေခ်နထိငု�� တစ္
စ၏ု လမူႈေ◌ရးဆိငု�ာစနစ္၏တ��ာပလာ ဟ ု◌ျဖစ�ည္။ ကြၽ��သည္ အမ်ားအား◌ျဖင◌္ ့ခ်က◌္ႏ◌ ိငု�ံ၌ ေအ◌ျခခ်ျခ
င◌္းႏ◌ငွ◌္ ့ပတ�ကေ္◌သာ ေ◌မးြခန◌္းမ်ားကိသုာ အဓိက ေ◌ြရးခ်ယ�ားပါသည္။ ဥပမာ၊ အလပ္ုေ◌လွ်ာက�ား◌ျခင◌္း၊  
ခ်က�ာသာစကားေ◌◌ျပာ◌ျခင◌္း၊ နားလ��ိရိွသည္◌ ့ခ်က�ဥ္ေ◌က်းမႈ တိ႕ုျဖစ�ည္။ ေ◌အာကေ္◌ဖာ◌◌္ျပပါေ◌မးြခ
န◌္းမ်ားသည္ အသက(္၁၈)◌ႏ◌စွ�ထက ္◌ႏ◌ငွ◌္ ့အသက�ြရယ�ကီးေမရွာက�ွိလာေ◌သာသမ်ူားအ�တက�ာ ◌ျဖစ�ါသ
ည္။ ပထမစာမ်က◌္ႏ◌ာွရိွေ◌မးြခန◌္းမ်ားသည္ သင၏္�ိုးရွင◌္းေ◌သာအခ်က�လက�ိ�သာ ေ◌မးထား◌ျခင◌္း ◌ျဖစ�ည္။  
�လယ��ြစာ ေ◌◌ျဖဆိႏု◌ ိငု�န ္ ကြၽ�� စီစဥ�ားပါသည္။ သင၏္ေအၾကာင◌္းမ်ား၊ သင၏္ေ◌နရပ�ိပ�ာ၊ ခ်က◌္ႏ◌ ိငု္
ငသိံေု႕ရာက�ာရျခင◌္းေအၾကာင◌္းရင◌္း မ်ားကိ ုေ◌မး◌ျမန◌္းမည္ မဟတု�ါ။  
ေ◌အာကေ္◌ဖာ◌◌္ျပပါ ေ◌မးြခန◌္းမ်ားသည္ သင၏္အျမင�ား◌ျဖင◌္ ့အၿပီးတိငုေ္◌အာင ္ေ◌◌ျဖဆိရုန ္ စီစဥ္◌ျပလဳပု�ား
ပါသည္။ အခိ်ေဳ႕သာ ေ◌မးြခန◌္းမ်ားသည္ သင�ား◌ျဖင◌္ ့အတိခ်ုဳံးေ◌◌ျဖဆိရုန ္ ◌ျဖစ�ည္။ ေ◌မးြခန◌္းေ◌အာက�ွိ လစ္
လပ္ေ◌သာေ◌နရာမ်ား�တင ္◌ျဖည္◌ြ့စကေ္◌ရးသားရန ္ ◌ျဖစ�ည္။ အကယ္၍ အခိ်ေဳ႕မးြခန◌္းမ်ားကိ ုေမ◌ျဖဆိလို/ု  
ေမ◌ျဖဆိခ်ုင�ါက ခ်��ွပ�ားႏ◌ ိငု�ည္။ စာမ်က◌္ႏ◌ာွ တစ�်က◌္ႏ◌ာွမ ွအျခားတစ�်က◌္ႏ◌ာွသိ႕ု ဖတ�ႈႏ◌ ိငု�န ္ စာမ်
က◌္ႏ◌ာွေ◌အာ�က�င ္Next Page (သိ႕ုမဟတု)္ Back  ◌ျဖင◌္ ့ေ◌ဖာ◌◌္ျပထားသည္။ သင�ည္ ေ◌မးြခန◌္းအားလံုးကို  
ေ◌◌ျဖဆိၿုပီးပါက စာမ်က◌္ႏ◌ာွ၏ေ◌အာ�က�င ္ေ◌ဖာ◌◌္ျပထားေ◌သာ Send ကိႏု◌ ွပ္ိ၍ ပိ႕ုႏ◌ ိငု�ည္။ ဤနည္◌း◌ျဖင◌္ ့သ
ငေ္◌◌ျဖဆိထုားေ◌သာ ေအ◌ျဖမ်ားသည္ ကြၽ��၏  Mailbox သိ႕ု   Internet မတွဆင◌္ ့ေ◌ရာက�ွိလာမည္ ◌ျဖစ�
ည္။ ေ◌က်းဇးူ◌ျပ၍ဳ ဧၿဗီလ (၁၀) ရကေ္◌န႕ ေ◌နာက�ံ�းထားကာ ေ◌ပးပိ႕ုပါရန ္ ေ◌မတာၱရပ�ံအပ�ါသည္။  
    ကညီူမႈအ�တက ္ေ◌က်းဇးူတင�ွက်္  

1. ၁။ လိင-္

မ

က်ား

2. ၂။ အသက�ြရယ္-

Barmsky_dotaznik

OTÁZKY ODPOVĚDI 22
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

20 and less

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 and more

1.

2.

3.

4.

3.  ၃။ လူ
မိ်းဳ-

ခ်င◌္း

ကခ်င္

ကရင္

ထား၀ယ္

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4. ၄။ ခ်က◌္ႏ◌ ိငု�ံ�တငေ္◌နထိငု�ာေ◌သာၾကာခိ်န-္

1 year

2 years

3 years

4 years

5 years

6 years

7 years

Příprava tisku…
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Po sekci 1

Sekce 2 z 5

8.

9.

10.

8 years

9 years

10 years

1.

2.

3.

4.

5.

5. ၅။ ပညာအရ��ခ်င◌္း-

ေ◌က်ာင◌္းေမနခဲ့ပါ။

ေအ◌ျခခပံညာေ◌က်ာင◌္း၊

လကေ္◌�တ႕သင�န◌္းေ◌က်ာင◌္း၊

အထက�န◌္းေ◌က်ာင◌္း၊

တကသိၠလ္ု၊

1.

2.

3.

4.

5.

6. ၆။ ယခလုက�ွိေ◌နထိငုေ္◌သာေ◌နရာ-

ြရာငယ္။

ြရာႀကီး။

ၿမိ႕ဳငယ္။

ၿမိ႕ဳႀကီး။

ၿမိေဳ႕တာ◌ႀ္ကီး။

Pokračovat na další sekci
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အလပု�န႕္အပ္◌ျခင◌္း
ေအ◌ျခေခ်နထိငု��မ်ား၏ ရ��ွန◌္းခ်က�န◌္းတိငု�ာ်းထမဲ ွတစ��သည္ စီးြပားေ◌ရး ဖစ�ည္။ ဆိလိုသု��ွာ မိမိကိယ္ု
ကိမိုမိ 

(သိ႕ုမဟတု)္ မိမိမိသားစကို ုထာက�ံ႕ျခင◌္း (သိ႕ုမဟတု)္ င�ံေ◌တာ◌၏္လမူႈေ◌ရးဆိငု�ာ  

ကညီူေ◌ထာက�ဲ�မႈေအပၚမတူည္◌ျခင◌္း တိ႕ုကိ ုဆိလိုသုည္။ အာကေ္◌ဖာ◌◌္ျပပါ မးြခန◌္းမ်ားသည္  

ခ်က◌္ႏ◌ ိငု�ံသိေု႕ရာက�ွိလာေ◌သာအခိ်��ွ ယခလုက�ွိအခိ်��ထိ သင၏္အလပု�ကိငု��ိ ေအ◌ျခခ၍ံ မးထားေ◌သာ  

မးြခန◌္းမ်ား ဖစ�ါသည္။

7. ၇။ ယခ ုကြၽႏ◌◌ုပ္�ည္

အလပု�န႕္ထား◌ျခင◌္း ခရံသည္။

အလပု�န႕္ထား◌ျခင◌္း မခရံပါ။

ေကလး◌ျပစဳေုရသာအခိ်��ာလ ဖစ�ည္။

8. ၈။ ယခ ုကြၽႏ◌◌္ပ္ု၏အလပု�ည္

အခိ်န◌္ျပည္◌အ့လပ္ု ဖစ�ည္။

dohodu o provedeni prace

dohodu o provedeni cinnosti

အခိ်��ိ�င◌္း အလပ္ု◌ျဖစ�ည္။

Jiné...

9. ၉။ မ��ာႏ◌ ိငု�ံ ( ေမလးရွာႏ◌ ိငု�ံ/ထိငု◌္းႏ◌ ိငု�ံ) �တင ္ကြၽႏ◌◌္ပု��ပ�ဲ�ေ◌
သာ အလပု�ွာ ( )

Text stručné odpovědi
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10. ၁၀။ ကြၽႏ◌◌္ပ္ု၏လက�ွိအလပု�ည္

မ��ာႏ◌ ိငု�ံ (ေမလးရွား/ထိငု◌္း) တိ႕ုထက ္ကာင◌္းသည္။

မ��ာႏ◌ ိငု�ံ (ေမလးရွား/ထိငု◌္း) တိ႕ုထက ္ဆိးုသည္။

မ��ာႏ◌ ိငု�ံ (ေမလးရွား/ထိငု◌္း) တိ႕ုကဲ့သိ႕ု တန◌္းတ ူဖစ�ည္။

ကြၽႏ◌◌္ပ္ု မသိပါ။

11. ၁၁။ ကြၽႏ◌◌္ပ္ု သင��ခ◌့ေဲ◌သာပညာႏ◌ငွ◌္သ့က�ိ�ငေ္◌သာအလပု�ိ� လု

မ�ွ�ည္။

မာွးသည္။

12. ၁၂။ ခ်က◌္ႏ◌ ိငု�ံ၌ ကြၽႏ◌◌္ပ္ု၏ပထမဆံုးအလပု�ိ�

အတ��ေက်နထိငု�မည္◌ ့နရာသိ႕ု ရာက�ွိၿပီးေ◌နာက ္(၆) လ အ�တင◌္း ရရိွခဲ့သည္။

အတ��ေက်နထိငု�မည္◌ ့နရာသိ႕ု ရာက�ွိၿပီးေ◌နာက ္(၁) စ��တင◌္း ရရိွခဲ့သည္။

အတ��ေက်နထိငု�မည္◌ ့နရာသိ႕ု ရာက�ွိၿပီးေ◌နာက ္(၁)◌ႏ◌စ္ွေ◌က်ာ◌မ္သွာ ရရိွခဲ့သည္။

ယခအုထိ အလပု�ေရသးပါ။

13. ၁၃။ ခ်က◌္ႏ◌ ိငု�ံ၌ ကြၽႏ◌◌္ပ္ု၏ပထမဆံုး အလပု�ိ�

မိမိကိယု�ိ�င ္ႀကိးဳစား◌ျခင◌္း◌ျဖင◌္ ့ရရိွခဲ့သည္။

လမူႈေ◌ရးဆိငု�ာအကအူညီေ◌ပးသမ်ူား၏ ကညီူမႈ◌ျဖင◌္ ့ရရိွခဲ့သည္။

ၿမိ႕ဳ/ြရာ စ��င�ာယာေ◌ရး၏ အကအူညီ◌ျဖင◌္ ့ရရိွခဲ့သည္။

အလပု�မား�ံုး အား◌ျဖင◌္ ့ရရိွခဲ့သည္။
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Jiné...

14. ၁၄။ ကြၽႏ◌◌္ပ္ု၏ ပထမအလပု�ည္

စ္ဦးႏ◌စွ�က ္ေသဘာတညီူမႈေ◌ၾကာင◌္ ့ၿပီးဆံုး�သားခဲ့သည္။

အလပု�ွင�ား◌ျဖင◌္ ့အလပ္ု◌ျဖတဳေ္◌သာေ◌ၾကာင◌္ ့ၿပီးဆံုး�သားခဲ့သည္။

ကြၽႏ◌◌္ပု�ိ�ယ�ိ�င ္အလပု�ွ �ထက◌္ျခင◌္းေ◌ၾကာင◌္ ့ၿပီးဆံုး�သားခဲ့သည္။

အလပု�ာခ်ပဳ�က�မ္◌း ပည္◌�့သားေ◌သာေ◌ၾကာင◌္ ့ၿပီးဆံုး�သားခဲ့သည္။

1.

2.

3.

4.

5.

15. ၁၅။ ခ်က◌္ႏ◌ ိငု�ံ�တင ္ကြၽႏ◌◌္ပု��ပ�ဲ�ေ◌သာအလပ္ု ေအရအ�တက�ွာ

ပထမဆံုးရခဲ့ေ◌သာအလပု�ိ� ယခအုခိ်��ိ လပ္ုေ◌နပါသည္။

စ�� (သိ႕ု) သံုးခ ုရိွၿပီ။

လးခ ု(သိ႕ု) ငါးခ ုရိွၿပီ။

ခာက�� အထက�ွိၿပီ။

8 and more

16. ၁၆။ ကြၽႏ◌◌ုပ္္၏ နာက�ံ�းအလပု�ိ� �တ႕ရိွခဲ့◌ျခင◌္းမာွ

အလပု�မား�ံုးမတွဆင◌္ ့ရရိွခဲ့သည္။

သငူယ�်င◌္းမ်ားထမံ ွတဆင◌္ ့ရရိွခဲ့သည္။

လမူႈေ◌ရးဆိငု�ာအကအူညီေ◌ပးသမ်ူားထမံတွဆင◌္ ့ရရိွခဲ့သည္။

င�ံ◌ျခားသားမ်ားအား က�ူညီေ◌သာအ�ဖ႕ဲအစည္◌းမ်ားမတွဆင◌္ ့ရရိွခဲ့သည္။

Jiné...
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17a. ၁၇။ အလပု�ရိွေ◌သာသမ်ူားကိ ုထာက�ံ�ေ◌သာ င�ံေ◌တာ◌၏္လမူႈေ◌
ရးဆိငု�ာေ◌ထာက�ံ�မႈမ်ားကိကုြၽႏ◌◌္ပု�ရိွခဲ့သည္။

မ�ွ�ည္( မ��ွ်ၾကာေ◌အာင ္ရရိွခဲ့သနည္◌း။

မာွးသည္(မရရိွခဲ့ပါ။)

17b. ၁၇။ င�ံေ◌တာ◌အ္စိးုရ၏ေ◌ထာက��◌ေံ◌ၾကး ရရိွခဲ့သည္။ လ ပါင◌္း မ
��ွ်ရရိွခဲ့သနည္◌း။

Text stručné odpovědi

18. ၁၈။ အလပု�သစ�ွာေ◌ေြဖ�တ႕ရိွရန ္ ကြၽႏ◌◌္ပု�တတ◌္ႏ◌ ိငု◌္ျခင◌္းမာွ

ခ်က�ာသာစကားကိ ုကာင◌္းြမ���ာ မတတ◌္ျခင◌္းေ◌ၾကာင◌္ ့ဖစ�ည္။

ကြၽႏ◌◌ုပ္္ေ◌နထိငုေ္◌သာေ◌နရာ၌ အလပု��ပ�န ္ လံုေ◌လာကေ္◌သာအြခင◌္ေ့အရး မရိွ◌ျခင◌္းေ◌ၾကာင◌့္

ကြၽႏ◌◌္ပ္ု၌ သင◌္ေ့◌လွ်ာ◌ေ္◌သာ အရ��ခ်င◌္းမရိွ◌ျခင◌္းေ◌ၾကာင◌္ ့ဖစ�ည္။

Jiné...

19a. ၁၉။ အာက�ါအ�ဖ႕ဲအစည္◌းမ်ား၏အကအူညီ◌ျဖင◌္ ့အရ��ခ်င◌္း◌ျ
မငွ◌္တ့င◌္ျခင◌္းဆိငု�ာသင�န◌္းကိကုြၽႏ◌◌္ပု�ကေ္◌ရာက�ဲ�သည္။

အျခားအ�ဖ႕ဲအစည္◌းမ်ား ( အ�ဖ႕ဲအစည္◌း၏အမည္-

Burma Center Prauge

OPU/SOZE

အလပု�မား�ံုး (Urad Prace)

Jiné...
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Po sekci 2

Sekce 3 z 5

19b. (သင�န◌္းအမိ်းဳအစား-

Text stručné odpovědi

20. ၂၀။ အရ��ခ်င◌္း မငွ◌္တ့င◌္ျခင◌္းဆိငု�ာသင�န◌္းအား◌ျဖင◌္ ့အလပ္ု
ရရိွရန ္ ေအထာက�က◌ူျပခဳဲ့သည္။

မ�ွ�ည္

မာွးသည္

Pokračovat na další sekci

ခ်က�ာသာစကား
ေအ◌ျခေခ်နထိငု◌္ျခင◌္း၏ နာက�ပ္ ရ��ွန◌္းခ်က�န◌္းတိငု ္တစ��သည္ င�ံ◌ျခားဘာသာစကား တစ��ကို  

တတေ္◌◌ျမာက�န ္ ဖစ�ည္။ အာကေ္◌ဖာ◌◌္ျပပါ မးြခန◌္းမ်ားသည္ ခ်က◌္ႏ◌ ိငု�ံသိ႕ု ရာက�ွိၿပီး  

ခတခိၱလုႈံေ◌နထိငု�ဲ�ေ◌သာ ဒကုၡသ��ခန◌္းမ ွလက�ွိအခိ်��ထိ သင ္သင��ခဲ့ေ◌သာ ခ်က�ာသာစကားႏ◌ငွ◌္ ့ပတ�
ကေ္◌သာ 

မးြခန◌္းမ်ား ဖစ�ါသည္။

21. ၂၁။ ခ်က◌္ႏ◌ ိငု�ံရိွ ဒကုၡသ��ခန◌္း၌ ကြၽႏ◌◌္ပု�ည္ ခ်က္
ဘာသာစကားကိ ုတစ�ိ�က�တ�တ ္ကာင◌္းြမ���ာသင��ခဲ့ပါသည္။ ထို
သိ႕ုသင��ခဲ့◌ျခင◌္းေ◌ၾကာင◌္ ့ခ်က�ာသာစကားအ�တက ္ကာင◌္းေ◌သာ
ေအ◌ျခခဗံဟသုတုမ်ားရရိွခဲ့သည္။

မ�ွ�ည္

မာွးသည္

ကြၽႏ◌◌္ပု�သိပါ
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22. ၂၂။ ကြၽႏ◌◌္ပ္ု အတ��ေက်နထိငု�ာေ◌သာေ◌နရာ�တင ္ခ်က္
ဘာသာစကားကိ ု�လတ��ပ�ာ သင��ြခင◌္တ့စ္◌ႏ◌စွ�ထက�ရိွခဲ့သည္။  
ထိ ုဘာသာစကားသင�န◌္းကိ ုစီစဥ္ေ◌ပးခဲ့ေ◌သာ အ�ဖ႕ဲအစည္◌းမာွ

ခ်က�ာသာစကား သင��ရန ္ အြခင◌္ေ့အရး မရခဲ့ပါ။

OPU

SOZE

Burma center Prague

င�ံ◌ျခားသားမ်ားအား ကညီူေ◌သာအ�ဖ႕ဲအစည္◌း

ဒသရိွ လပု�ားေ◌ပး စတနာ၀့��မ္◌း

Jiné...

23. ၂၃။ နာက�ိ�င◌္း�တင ္ခ်က�ာသာစကားသင��ရန ္ အြခင◌္ေ့အရးတစ��  
ရရိွခဲ့သည္။ ထိအုြခင◌္ေ့အရးကို

င�ံ◌ျခား ဘာသာစကားသင�န◌္းေ◌က်ာင◌္း (သိ႕ုမဟတု)္ ကိယု�ိ�င�ရာတစ္ဦးထမံ ွသင��ခဲ့သည္။

ဒသခ ံစတနာ၀့��မ္◌းအား က်းဇးူတင�ါသည္။

ကိယု�ိ�င ္လလ့ာသင��ခဲ့သည္။

Jiné...

24. ၂၄။ ကြၽႏ◌◌္ပု�ည္ ခ်က�ာသာစကားအား◌ျဖင◌္ ့ပာဆိဆုက�ံႏ◌ ိငု�

ပနႆာကင◌္းရွင◌္းြစာ

ပနႆာ အနည္◌းငယ�ွိေ◌သာ◌လ္ည္◌း ကိယု�ိ�င ္ဖရွင◌္းႏ◌ ိငု�ည္။

ႀကီးမားေ◌သာ ပနႆာရိွလာေ◌သာအခါ မၾကာခဏ အကအူညီလိအုပ�ည္။
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Po sekci 3

Sekce 4 z 5

တစ္ဦးတစ္ေ◌ယာက၏္ အကအူညီကိ ုအၿမလိဲအုပ�ါသည္။

ကြၽႏ◌◌္ပ္ု မသိပါ။

25. ၂၅။ ခ်က�ာသာစကား ဆက�က၍္ ေမလလ့ာရျခင◌္းမာွ၊

ခ်က�ာသာစကား သင�န◌္း (သိ႕ု) ကညီူသငေ္◌ပးမည္◌သ့ ူမရိွ၍ ဖစ�ည္။

ကြၽႏ◌◌္ပ္ု၌ ေြငၾကး မရိွေ◌သာေ◌ၾကာင◌္ ့ဖစ�ည္။

ကြၽႏ◌◌္ပ္ု၏ ခ်က�ာသာစကား တတေ္◌◌ျမာက�ႈသည္ လံုေ◌လာက�ည္ ဟ ုထင◌္ျမငေ္◌သာေ◌ၾကာင◌့္

ကြၽႏ◌◌္ပ္ု စိတ၀္င�ားမႈ လံုး၀ မရိွေ◌သာေ◌ၾကာင◌္ ့ဖစ�ည္။

Jiné...

Pokračovat na další sekci

ခ်က◌္ႏ◌ ိငု�ံ�တင ္ခ်က��မိ်းဳမ်ား၏ ေ◌နထိငု�ႈ၊  
ယဥ္ေ◌က်းမႈ င◌္ ့အျပအဳမမ်ူားကိ ုသိရိွနားလ
သင�ရိွိနားလည္ေ◌သာ ခ်က��မိ်းဳမ်ား၏ နထိငု�ႈ၊ ယဥ္ေ◌က်းမႈႏ◌ငွ◌္ ့အျပအဳမမ်ူား၊ သတင◌္းအခ်က�လက�်ားသည္  

နာက�ံ�းေ◌သာ မးြခန◌္းမ်ား ဖစ�ါသည္။

26. ၂၆။ ခ်က◌္ႏ◌ ိငု�ံ၏ လေူ◌နမႈဘ၀၊ သတင◌္းအခ်က�လက�်ားကို

ခ်က◌္ႏ◌ ိငု�ံရိွ ဒကုၡသ��ခန◌္း�တင ္ရရိွခဲ့သည္။

င�ံ◌ျခားသားမ်ားအ�တက ္ထတုေ္◌ေ၀သာ လက�မ္◌းစာေ◌စာင�ာ်းမ ွရရိွခဲ့သည္။

င�ံ◌ျခားသားမ်ားအ�တက ္ဖာ◌◌္ျေပသာ အင�ာနက�ာမ်က◌္ႏ◌ာွမ ွရရိွခဲ့သည္။
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လမူႈေ◌ရးအြဖ႕အဲစည္◌းမ်ား◌ျဖစ�ေကသာ OPU / SOZE တိ႕ုထမံ ွရရိွခဲ့သည္။

ၿမိ႕ဳစ��င�ာယာ၊ ၿမိ႕ဳ�ံုး မ်ား၏ အကအူညီမ ွရရိွခ◌့သဲည္။

ခ်က��မိ်းဳ သငူယ�်င◌္းမ်ား ထမံ ွရရိွခဲ့သည္။

Jiné...

27a. ၂၇။ ခ်က��မိ်းုမ်ား၏ နထိငု�ႈစနစ�ည္ ကြၽႏ◌◌္ပု�ား အံ့ႀသမႈ ဖ
စ္ေ◌စသည္။ ထိအုရာအ�တက ္ကြၽႏ◌◌္ပု�ဆင�င◌္ ့မျဖစ္ေ◌သးပါ။

မ�ွ�ည္

မာွးသည္

27b. မ�ွ�်ွင၊္ အဘယ�ရာက ဖစ္ေ◌စသနည္◌း။

Text stručné odpovědi

28a. ၂၈။ ကြၽႏ◌◌္ပ္ု၏ေ◌နထိငု�ႈပတ၀္န◌္းက်�င�င ္ကြၽႏ◌◌ုပ္္၏အျပဳ
အမ၊ူ အက်င◌္စ့�ိုက၊္ �သင◌္ျပင�ကၡဏာကိမုသက◌္ႏ◌စ္ွေ◌သာသ ူတစ�ံ�တ
စ္ဦးႏ◌ငွ◌္ ့�တ႕ဆံုခဲ့သည္။

မ�ွ�ည္

မာွးသည္

28b. မ�ွ�်ွင၊္ မ��ိ�႕ �တ႕ၾက◌ံခဳဲ့သနည္◌း။

Text stručné odpovědi

29. ၂၉။ လကေ္◌�တ႕သတင◌္းအခ်က�လက�်ား ဖစ္ေ◌သာ ဥပမာ၊ င�ံေ◌
တာ◌အ္ြခင◌္အ့ာဏာ၊ သိ႕ုမဟတု�ာင◌္းေ◌သာေ◌စ်း၀ယ္◌ျခင◌္းအြခင◌္ေ့အ
ရးမ်ား (သိ႕ု) �က◌ဲျပား◌ျခားနားေ◌သာလမူႈေ◌ရးေအၾကာင◌္းအရာမ်ားကို
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Po sekci 4

Sekce 5 z 5

အင�ာနက�ွတဆင◌္ ့ရရိွခဲ့သည္။

ခ်က��ငယ�်င◌္းထမံ ွရရိွခဲ့သည္။

မ��ာ သငူယ�်င◌္းမ်ားထမံ ွရရိွခဲ့သည္။

လမူႈေ◌ရးဆိငု�ာ၀��မ္◌းမ်ား ထမံ ွရရိွခဲ့သည္။

Jiné...

30. ၃၀။ ကြၽႏ◌◌္ပု�ည္ ခ်က◌္ႏ◌ ိငု�ံအ�တင◌္း ဖစ�်ကေ္◌ေနသာ ေအၾကာ
င◌္းအရာမ်ားကိ ုစိတ၀္င�ားပါသည္။

ကြၽ�◌ုပ္�ည္ ခ်က◌္ႏ◌ ိငု�ံအ�တင◌္း ဖစ�်ကေ္◌ေနသာ ေအၾကာင◌္းအရာမ်ားကိ ုစိတ၀္င�ား◌ျခင◌္း မရိွပါ။

ကြၽႏ◌◌္ပု�ည္ ခ်က�ီဗီြ◌သတင◌္းမ်ားကိ ုၾကည္◌ရ့ႈပါသည္။

ကြၽႏ◌◌္ပု�ည္ ခ်က�တင◌္းစာ၊ မဂၢဇင◌္း မ်ားကိ ုဖတ�ႈပါသည္။

ကြၽႏ◌◌္ပ္ုေ◌နထိငုေ္◌သာေ◌နရာ၌ ခ်က��မိ်းုမ်ား၏အ�ဖ႕ဲအစည္◌းမ်ား�တင ္ပးူေ◌ပါင◌္းပါ၀င�ႈပ�ွားမႈ ရိွသည္။

Jiné...

Pokračovat na další sekci

Integration
Popis (nepovinný)
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31. ၃၁။ င�ံ◌ျခားသားမ်ား အတ��ေက်နထိငု◌္ျခင◌္း၏အဓိကရ��ွန◌္းခ်
က�န◌္းတိငု�ည္ ခ်က��မိ်းဳအသိငု◌္းအ၀ိငု◌္းထ၌ဲပါင◌္းသင◌္း၀င��◌ေံ◌နထို
င◌္ႏ◌ ိငု�န ္ ဖစ�ည္။ ဤႏ◌ ိငု�ံ�တင ္နထိငုေ္◌သာႏ◌စ္ွေ◌ပါင◌္းမ်ားြစာ ၾကာ
လာၿပီးေ◌နာက�င၏္ထင◌္ျမင�က်�ည္ အဘယ�ိ�႕နည္◌း။ ခ်က◌္ႏ◌ ိငု�ံ  
လမူႈအသိငု◌္းအ၀ိငု◌္းထ�ဲတင ္မိမိကိယု�ိ�င ္၀င�ံ�ႏ◌ ိငု�ပီ ဟသုင�ံစားမိပါ

ဟတု�ဲ�

မဟတု�ါ

ပါတီ�ပဲ

မသိပါ
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