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Příloha č. 1 – rozhovor s pracovníkem ICP 

Já se vás ještě jednou zeptám, jestli souhlasíte s tím, že tedy rozhovor nahrávám. 

Ano, s tím souhlasím. 

První moje otázka je, v jaké organizaci pracujete a jak dlouho. 

Já teda pracuju v integračním centru Praha druhým rokem. 

Ehm a co je náplní vaší práce, na jakém jste postu? 

Tak v současné době pracuji jako vedoucí pobočky tady na Praze 4 na Pankráci a ta náplň práce, 

z části se jedná o klientskou práci, kdy se setkávám s klienty, ač přímo nejsem ten, kdo by 

poskytoval poradenství právní nebo sociální, ale zajišťuju tady s kolegou a s kolegyní ten první 

kontakt s klienty a to jak tady na pobočce, tak i v terénu. Tak to je jedna část, vlastně ta klientská 

a druhá je to, že vlastně různým způsobem jednám s třetími stranami, s dalšími aktéry na poli 

migrace, to jsou městské části, instituce, školy a všechny tyhlety naši partneři. Snažíme se prostě 

o to, abychom spolu fungovali nějakým způsobem.  

Ehm…jaké služby nebo aktivity nabízíte klientům? Myslím tím Integrační centrum… 

Tady v ICP se dlouhodobě zaměřujeme na poskytování právního a sociálního poradenství. Vlastně 

na všech pobočkách v Praze, kterých v současné době je pět nebo šest, teď si nejsem jistý…zkusím 

ještě jednou zapátrat (v počítači)…ano, šest. Nicméně Sapa a Praha 12 jsou sice oddělené 

pobočky, ale administrativně jsou jedna pobočka, ale dá se říct šest poboček. A tam nejčastěji 

dvakrát v týdnu je otevřeno a běží to poradenství a to je to, co se děje pravidelně. A potom běží 



kurzy češtiny, to je další velká aktivita ICP. Teď až ke třem desítkám kurzů realizujeme,  většinou 

v rámci projektů, tam se vystřídá docela dost lidí v tom. Potom dál se realizují kurzy socio-kulturní 

orientace, ale i třeba školení pro odborníky,, různě na úřadech nebo v jiných institucích. Vlastně 

těch aktivit bylo dřív i víc, dělaly se různé procházky Prahou, ale teďko primárně se v těhletěch 

kulturních aktivitách soustředíme na různé akce, třeba se udělá koncert, teď nedávno bylo Open 

stage, veliká akce v Rock Café, kde se sešlo stovky lidí a vystupovaly kapely večer. Ale děláme i 

menší akce komunitní, např. minulý rok, minulý projekt byl „Nejsme si cizí“ na Praze 13, hezká 

akce v parku, kde prostě se sejdou lidi z místních komunit. Takhle asi. 

Ehm, ty kurzy češtiny všechny máte jakoby přes projekty nebo máte i placené kurzy? 

V současné době, mám za to, realizujeme všechny kurzy v rámci projektů. Jedna věc je projekt 

ICP, tak tam běží spousta těch kurzů, ale my zároveň se snažíme nabádat městské části k tomu, 

aby realizovaly projekty obcí a vlastně projekty, které platí z 90 % MV, pak z 10 % městská část a 

v rámci těch se taky často realizují kurzy češtiny, takže třeba teď na Praze 4 běží tři kurzy češtiny 

v rámci projektu obcí, přes léto byly kurzy na Praze 7, ale ty byly zaměřené na děti, na Praze 14 

atak. Takže ty kurzy se snažíme dělat, kde to jde, protože dlouhodobě češtinu chápeme jako 

základ.  

Dobře, děkuju. Kdo jsou vaši klienti? Tím myslím, kteří cizinci třeba i národnostně, nebo jestli třeba 

máte i nějaké omezení ohledně pobytů. 

Ano, tak já začnu tím omezením. To omezení je dané projektově, vlastně tím, že ICP sice je 

neziskovka, nebo obecně prospěšná společnost, nicméně realizujeme projekt v rámci AMIFu, 

azylového, migračního, integračního fondu Evropské unie a tam je definovaná cílová skupina a to 

tak, že jsou lidé ze zemí mimo EU, používá se pojem lidé ze třetích zemí. Takže tímhle způsobem 

a teď k těm četnostem, tak sem nejvíc chodí lidi z Ukrajiny, z Ruska a z Vietnamu. Tyhle ty tři, ale 

zas zároveň nedá se říct, že by sem nikdo jiný nechodil. My děláme statistiky každý měsíc a sdílíme 

to s městskou částí, aby měli přehled o těhletěch číslech a dá se říct, že tadyty tři velké 

národnosti, tak tvoří třeba dvě třetiny klientů, nicméně potom je tam, že třeba přijde jeden člověk 

z jedné země a každý měsíc se nastřádají různí lidé. 



Dobře. Které z těch služeb, které nabízíte, jsou tedy nejvíce využívané vašimi klienty? O které je 

největší zájem? 

To se, no to se… 

Jestli se to teda dá říct… 

No těžko právě, protože ty služby se liší tou četností. U kurzů češtiny se klienti můžou zapisovat 

dvakrát do roka, většinou v září a v lednu a o to je obrovský zájem, takže kdybychom se bavili o 

tom převisu klientů na službu, tak asi kurzy češtiny jsou nejžádanější věc. Nicméně právě proto, 

že do nich lidi můžou zapisovat jenom dvakrát ročně, tak to úplně nevypovídá o tom. Tady je 

obrovský zájem i o ty poradenství, dlouhodobě je spousta klientů na právním poradenství. To 

nefunguje tak, že by někdo zavolal a druhý den přišel k právníkovi, takhle to vůbec nefunguje, to 

většinou trvá týden, dva než se na to poradenství dostane. V celým ICP na tom poradenství je 

plno. Tak, jestli jsem takhle odpověděl… 

Jo, určitě! Děkuju. Jakým způsobem informujete okolí, vlastně ty své potenciální klienty o nabídce 

vašich služeb? Jak se prezentujete? 

Já bych teď nerad něco vynechal, ale pro mě…dřív jsem pracoval jako integrační pracovník, tzn., 

že jsem hodně chodil do terénu, trávil jsem spoustu času venku a to je pro nás zásadní, terénní 

práce, chodíme ven, máme letáky v osmi jazykových mutacích a přímo oslovujeme cílovou 

skupinu. Snažíme se s nimi mluvit jazykem, kterému rozumějí, v mateřštině a snažíme se předat, 

co nejkomplexnější informace nejenom o ICP, to samozřejmě primárně, ale sekundárně vůbec o 

existenci neziskového sektoru a to, že se můžou dobrat nějaké informace nebo pomoci, tak to je 

jedna face-to-face věc. Pak se snažíme udržovat Facebook, snažíme se udržovat naše stránky a 

taky děláme newsletter, který se rozesílá lidem v mailing listu, kteří někdy byli našimi klienty a 

přáli si být nadále informováni a věříme, že se to vlastně i šíří mezi lidmi. Když sem přicházejí, tak 

vyplňují ten souhlas a tam je: jak jste se dozvěděl o ICP, tak se dá říct, že tam bývá často i od 

kamaráda nebo od známého, a tak, takže už po pár letech, co tu fungujeme, tak se to šíří. Ale 

hodně důležitá je ta terénní práce a taky ty akce venku, komunitní a kulturní, kde můžeme mít 

stánek, letáky. Takhle asi. 



Dobře. Zjišťujete nějakým způsobem poptávku klientů po konkrétních službách, nebo čím byste 

jim ještě mohli vyjít vstříc. Máte na to nějaké nástroje? 

Jo, ještě jsem si uvědomil, že jsem u tý předchozí otázky zapomněl zmínit, že naše letáky jsou 

rozmístěné i na různých místech, třeba na radnici nebo oddělení migrační a azylový politiky i na 

cizinecké policii atd. a všude jsou tam ty letáčky a snažíme se je pravidelně doplňovat a taky přímo 

na ty místa chodíme dělat terénní práci často, tam přímo mluvíme s lidma v těch čekárnách a 

vrámci toho oslovíme spousta lidí. No a …já jsem asi zapomněl tu otázku. 

Jo, ptala jsem se, jestli zjišťujete nějakým způsobem poptávku klientů 

To je něco, čím si myslím, že bychom se mohli a měli zabývat víc. Ale tady vnímám, že se tříští to, 

jakým způsobem tady chceme pracovat, co chceme znamenat pro klienty, jo, protože, jestli 

chceme dělat služby na míru nebo jestli chceme pomáhat lidem s nějakou základní orientací. Já 

nevím, jak to říct – je prostě určitej základ, když lidi sem přijedou, snaží se tu žít, integrovat, nebo 

teda jsou součástí toho procesu integrace, on to není jednostrannej proces, tohle se snažíme 

vyvracet. Potom je otázka, jak moc zjišťovat, co dál, co je ještě potřeba. Protože tady jsou základní 

věci, jako je potřeba si zařídit pobyt, je potřeba si obstarat práci, bydlení, zajistit školy pro děti, 

umět česky trošku a to samo o sobě stačí na to, aby organizace měla spousta, co dělat, jestli se 

to takhle dá… 

Jo, já tomu rozumím… 

…ale já jsem se snažil zjišťovat v terénu, přímo, když jsem se bavil s lidma, tak jsem se snažil jich 

ptát: jak se máte, co byste potřebovali a všecky tyhlety věci, ale je to něco, co můžeme 

dlouhodobě sbírat a pak podle toho upravovat to, co děláme, ale nemám pocit, že jejich podměty 

jsou to hlavní, co by určovalo služby v ICP. 

Dobře. 

Ale zároveň je potřeba říct, že jsem nebyl u počátku ICP a že nevim, jak vlastně vzniklo původně 

to nastavení těch služeb, jak moc ta organizace vzešla ze zkušeností z oboru a jak moc to vlastně 

bylo nastaveno z venku, apriori určeno, co budeme a nebudeme dělat, takže je možný, že od 

základu je to položeno na potřebách klientů, ale já tohleto nevim. 



Tohle mi naprosto stačí. Myslíte, že existují nějaké služby nebo aktivity, po kterých je poptávka, 

ale vaše organizace je nenabízí? Je něco třeba, po čem se klienti ptají, ale vy jim nemůžete 

vyhovět? 

Hmm, tak to třeba bývají služby, které patří do komerční sféry, to můžou být dlouhé překlady 

textů, tlumočení na místech, které nemají s naším zaměřením nic společného nebo třeba 

zastupování u soudů a takovéhle věci. Po tom dlouhodobě je poptávka, ale my absolutně 

nemáme kapacitu na to to dělat a asi bychom to ani dělat neměli. To mě teď napadlo jako první. 

Jo, jo, dobře. Tak…s jakými problémy nebo překážkami se potýkáte při poskytování těch 

stávajících služeb, v běžném chodu, na co nejčastěji narážíte.  

Máte na mysli překážky v práci s klienty nebo celkově jako ICP? 

Celkově, myslím. 

Tak asi největší překážka je, že migrace se někde nezdá být jako téma. To, že se bavíme o tom na 

městských částech a vlastně ve chvíli, kdy sociální odbor té městské části nemá pocit, že příliš 

migrantů využívá těch jejich služeb, třeba podle počtu podaných žádostí o dávky hmotné nouze 

a o další tyhle příspěvky. Když oni vidí, že moc lidí tam nechodí, že OSPOD taky neřeší moc 

případů, tak mají dojem, že migrantská komunita dobře funguje a my se snažíme mluvit o tom, 

že je dobrý těm problémům předcházet, nečekat až to vybouchne, ale pracovat s těma lidma od 

začátku, aby nebyli neviditelná masa lidí, která dennodenně řeší věci specifický pro tu jejich 

komunitu. No a na městkým úřadě říkají, ale my tady nevidíme moc migrantů. No jo, jenže tady 

žije spousta lidí z Ruska, Ukrajiny a ono moc není, jak je poznat vizuálně. Kdyby tady byli prostě 

všichni z Nigérie, tak si toho každý všimne, ale takhle je ten dojem, že tady migranti nejsou..noo… 

Jako že není, co řešit. 

No, že není, co řešit a zároveň se to pojí s tím, že často ty komunity migrantů se uzavírají, a když 

neumí něco řešit, tak se obrátí na někoho z tý komunity, kdo umí česky. Často to může být i 

placená služba a ten člověk pro ně řeší věci, které by si ale mohli sami řešit, kdyby měli možnost 

třeba se učit česky nebo pokud by měli přístup k informacím ve svém jazyce atak. Potom se zdá, 

že není žádná potíž v té migrantské komunitě, jenže lidi uvnitř těch komunit si to prostě řeší mezi 



sebou a dochází k minimálně interakci mezi čerstvě příchozíma migrantama a tou majoritní 

společností, veškerá interakce probíhá skrze sprostředkovatele….možná jsem trochu odběhl od 

tématu..(smích) 

Ne, to určitě ne. To je zajímavý odběhnutí. No a víceméně už poslední otázka: máte v plánu 

v budoucnu zavádět nějaké služby nebo aktivity..jakékoliv.. 

Noo, tak to si nejsem jistý. Jako my bychom byli rádi za nové aktivity, které by se realizovaly na 

popud ICP, ale ne nutně v ICP. My mámě nějakou základní paletu služeb, kterou samozřejmě 

hodláme dlouhodobě poskytovat, protože to považujeme za základ. Nicméně byli bychom rádi, 

kdyby i další subjekty, hlavně teď mluvíme o školách, městských částech a dalších velkých hráčích 

tady v Praze začínaly řešit ty věci sami od sebe, aby ICP mohlo fungovat jako někdo, kdo přináší 

informace, pomůže s rozjezdem, kdo třeba v rámci projektu obcí pomůže městské části udělat 

analýzu migrantský situace v jejich městský části a pomůže jim rozjet tu práci a oni potom začnou 

dělat svoje kurzy češtiny, svoje školení a ICP asistuje tady u toho, ale nerealizuje to všechno. 

Tímhletím směrem se chceme hodně ubírat. Samozřejmě i nadále oslovovat, co největší počet 

z cílové skupiny, ale pomáhat zároveň i dalším subjektům, aby mohli začít třeba zase s jinými 

službami, co nemůžeme realizovat my (zvoní zvonek). 

Potřebujete jít otevřít? 

Jo, půjdu. 

Já už to stejně zastavím. 

 

Respondent odešel otevřít dveře klientovi a poté, když se vrátil, tak se ještě poměrně hodně 

rozmluvil o tom, že vidí velké mezery v působení na širší veřejnost, o tom, že by se neziskové 

organizace měly více změřit na majoritu, aby se předcházelo xenofobii a rasismu a aby česká 

společnost uměla přijímat přicházející cizince. 

 



Příloha č. 2 – rozhovor s klientkou PPI 

Tak děkuju za rozhovor, je naprosto anonymní, vaše jméno nikam nenapíšu. 

Jo, v pořádku, i kdybyste napsala, mě to nevadí. 

První moje otázka je, jaká je vaše státní příslušnost, odkud pocházíte? 

Tak pocházím z Kazachstánu, státní příslušnost Kazachstán, ale jsem ruské národnosti. 

Ehm. 

Aby jste rozuměla, vlastně je ruský a kazachský…, máme to tam půl napůl. Předtím byl hlavní jazyk 

ruština, ale teď už posledních pár let je to kazachština. Jinak rodiče jsou ruskýho původu, já jsem 

z ruský rodiny, jenom jsem se narodila na území Kazachstánu, proto mám kazašský pas. 

Dobře, děkuju. Jakého typu je váš pobyt? 

No, já mám trvalý pobyt. 

Dobře. Jak dlouho žijete v ČR? 

Já žiju dlouho, od 99. roku tady a měla jsem tady různý pobyty, nejdřív to byl dlouhodobý pobyt, 

potom trvalý pobyt no a teď už budu mít občanství. 

Od 1999. 

To jste se narodila (smích). 

No skoro (smích)….a od té doby, co jste tady, tak služby jakých neziskových organizací jste využila? 

S jakýma neziskovkama jste se setkala. 

Hmm, dobře, tak využila jsem služby asi tří neziskovek, byla jsem samozřejmě v Metě na 

Českomoravské a byla jsem taky V tůních na Praze 1, je to, teď jsem zapomněla, jak se jmenují. 

Není to ICP? 

Jo, v ICP jsem taky byla v Žitné a V tůních, já se pak podívám… 

To je dobrý, já si to vyhledám. 



Já se na to zeptám no a pak PPI, to je organizace, kam chodím už léta, už dlouho a pořád držím 

při téhle organizaci. 

Jak jsi se dozvěděla o IPP nebo i o ICP… 

O PPI jsem se dozvěděla od kamarádky, která tam docházela už strašně dávno, to ani neznám ten 

rok. Ona, když přijela, tak našla PPI a šla tam na jazykové kurzy no a tak doporučila mě, tak jsem 

přišla na PPI, ještě, když byla na Senovážnym náměstí, to byl rok 2011, že bychom mohly na kurzy 

češtiny no a….tak to asi stačí? Přes kamarádku. 

Ehm, přes kamarádku a o těch ostatních organizacích jste se dozvěděla jak? To jste měla taky na 

doporučení? 

O těch ostatních organizacích jsem se dozvěděla přes PPI, protože jednou mě pozvali na seminář 

a ten se týkal dávek, sociálních dávek a ten se konal právě v Žitný v té ICP, takže jsem tam šla na 

ten seminář, a tak jsem se dozvěděla, že existuje ještě ICP. No a o tý Metě jsem se taky dozvěděla 

od kamarádky, protože ona tam měla rekvalifikační kurzy přes to, tak řekla mi o Metě, ale já 

využila ty služby strašně málo, ani žádný kurz jsem si od nich nebrala. 

Ehm a jaký teda služby jste využila těch neziskovek? 

No tak první věc, co jsem tam šla, tak šla jsem se synem a hledala jsem, jelikož měl tu dysfázií 

vývojovou, tak mi řekli, že potřebuje český prostředí, což my doma nemáme, tak kamarádkami 

doporučila a já jsem šla do poradny spíš s tím, že potřebuju pomoc pro syna, takže jsem využila 

dobrovolníky. S tím jsem začínala, pak využila jsem kurzy českého jazyka pro syna…řeknu, co se 

týče dítěte, pak mě, jo. Tak dobrovolníky, kurzy českého jazyka a taky psychologa a takový ty 

dětský kroužky třeba na Pankráci, něco oni tam spolu vyráběli a taky workshopy a vycházky, 

děvčata ho braly minule na Petřín a tak, takže vlastně pro děti jsem využila hodně věcí a ještě to 

využívám teď ten český jazyk a i ty dobrovolníky. Tak to je pro dítě. 

Ještě jen k tomu psychologovi, ten byl přes Poradnu? 



Toho jsme měli přes Poradnu. On s ním udělal takovou hodinu a pak vlastně říkal, že můj syn 

vyloženě psychologickou pomoc nepotřebuje, takže jednou jsme využili tu konzultaci. Snad mi nic 

neuteklo, to je všechno se synem. 

Ehm. 

A co se týká mě, tak jsem využila kurzy českého jazyka, pak jsem využila psychologickou poradnu, 

to bylo přes PPI, protože ta pani spolupracuje s PPI, pak jsem využila Dámský prostor, to je spíš 

takový sociální posezení. 

Povídání atak. 

Jojo, pak zase ty workshopy, akce různý a různý semináře, samozřejmě taková pomoc, co se týče 

nostrifikací, co se týče mýho vzdělávání, hledali jsme školu pro mě atak. No tak to je asi všechno. 

Spíš už jen nějaký drobný věci, už mě nic nenapadá. 

Tohle stačí. Existuje teď, v tuto dobu něco, co byste potřebovala, nějakou pomoc, radu nebo 

asistenci? 

No já ne, já dostala všechno. 

Ano, chápu. 

Já bych chtěla říct, že já jsem dostala ještě víc, než jsem žádala, s čím jsem ani nepočítala. 

Tak to je jedině dobře, že je to tak, ale stalo se třeba někdy v minulosti, když jste přijela, že jste 

potřebovala nějakou pomoc a nepodařilo se vám jí sehnat? 

Myslíš od poradny nebo obecně? 

Obecně. 

Ale jo, samozřejmě. No, dnes, když vidím, s čím vším těm cizincům pomůžou. Já jsem dělala 

všechno sama, zařizovala si dávky, já jsem nevěděla, že mi s tím někdo může pomoct. Dneska, to 

mají tak jednoduché, holky pro ně udělají všechno. Já s tím měla hodně starostí. 

Takže třeba s dávkama? 



Ano. 

Ehm, dobře, děkuju. To je vše, co potřebuju nahrávat. 

 

Příloha č. 3 – seznam kódů a kategorií vzniklých z otevřeného kódování rozhovorů 

Pracovníci NNO 

Kódy Kategorie 

Poradenství (sociální, právní, psychologické) 
Jednání/spolupráce se třetími stranami 
Kurzy školení 
Kulturní aktivity 
Tlumočení 
Dobrovolnická činnost 
Základní x na míru 

Služby 

Personální kapacita 
Projektové podmínky 
Migrace není téma 
Prostorové omezení 
Byrokracie 
Financování 
Nejasná grantová politika 

Překážky/problémy 

Terénní práce 
Face-to-face komunikace 
Letáky 
Web 
Sociální sítě 
Newsletter 
Kulturní akce 
Články do médií 
Doporučení 
Předání informací mezi NNO 
V místě cílové skupiny 
Projektové podmínky 

Prezentace/propagace služeb 

Terénní práce 
Face-to-face komunikace 
Projektové podmínky 
Vlastní usouzení 

Zjišťování poptávky 



dotazník 

Překlady textů 
Bezplatné tlumočení 
Zastupování u soudů 
Bezplatné kurzy ČJ 
Vzdělávací/rekvalifikační kurzy 
Bydlení bez kauce 

 

Neuspokojená poptávka 

 

 

Neuspokojená poptávka 

Práce s majoritou 
Spolupráce se státem 
Programy pro školy 

Prevence 

Projektové výzvy 
Zákon 
Poptávka klientů 
Veřejnost 
Personální kapacita 

Tvorba nabídky služeb 

Služby 
Překážky/problémy 
Prezentace služeb 
Zjišťování poptávky 

Projekty 

 

  



Klienti NNO 

Kódy Kategorie 

Práce 
Rodina 
Bezpečí 
tranzit 

Důvody příchody/života v ČR 

ICP 
OPU 
SIMI 
PPI 
META 
InBáze 

Spolupracující organizace 

Pracovní poradenství 
Asistence 
Doučování dětí 
Finanční poradenství 

Aktuální potřeba (poptávka) 

Web 
Doporučení – z jiné instituce, organizace/ od 
kamaráda 

Navázání kontaktu 

Poradenství (právní, sociální) 
Přístup k počítači a internetu 
Dobrovolnická činnost 
Kurzy ČJ 
Kurzy cizích jazyků 
Asistence a doprovody 
Psycholog 
Semináře 
Kulturní aktivity 
Psycho-sociální podpora 

Využité služby 

Poradenství 
Asistence Neuspokojená poptávka 

Placené poradenství 
Placený doprovod/asistence 
Nevědomost 

Zprostředkovatelé 

Vděčnost  
Vděčnost 

 


