Koordinační činnost Centra na podporu
integrace cizinců Liberecký kraj
Cíl 1 → spolupráce a sjednocení hlavních aktérů v oblasti integrace
Cíl 2 → monitoring a výměna informací
Cíl 3 → prevence negativních jevů, které mohou mít za následek napětí mezi cizinci a
většinovou společností

REGIONÁLNÍ PLATFORMY
• setkávání hlavních aktérů v oblasti integrace cizinců na krajské úrovni
→ cílem je výměna informací a podávání podnětů na přijímání opatření, reagujících na
aktuální potřeby v oblasti integrace cizinců
• realizátor CPIC
• intenzita konání 2× – 3× ročně, v případě potřeby i častěji
• skladba účastníků – Krajský úřad Libereckého kraje, Magistrát města Liberec, Magistrát
města Jablonec nad Nisou, Městské úřady, Úřady práce, OAMP, PČR a jejich územní
odbory, Cizinecká policie, Oblastní inspektorát práce, PPP, NPI, Technická univerzita, NO
• tematicky zaměřené – novela zákona o pobytu cizinců, inspektorát práce, nelegální
migrace, vzdělávací systém a jeho problematika, obchodování s lidmi, situace cizinců v
kraji, agenturní zaměstnávání a další

PRACOVNÍ SKUPINY
• na základě sjednocení hlavních aktérů z veřejné správy vznik jednotlivých pracovních skupin a
komisí
• nastavení čtvrtletního setkávání
• aktivní účast všech zúčastněných nejen při řešení náhle vzniklých situací
Cíl → shrnutí a monitoring aktuální situace v kraji v oblasti průmyslových zón, ubytoven, sociálně
vyloučených lokalit, bezpečnostní situace, situace na MŠ, ZŠ, SŠ, aktuální nálady většinové
společnosti → hledání preventivních opatření => zvládnutí prudkého nárůstu zahraničních
pracovníků v kraji
Příklady:
Rada pro cizince, národnostní menšiny a další etnika (zřizovatel Magistrát města Liberec), Komise
pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje, Komise pro cizince a
národnostní menšiny (zřizovatel město Česká Lípa), pracovní skupina prevence kriminality
Statutárního města Liberec, ŠIKLK (Školská inkluzivní koncepce LBK), Města a inkluzivní strategie
(projekt LBK), komunitní plánování

MŠ, ZŠ, SŠ
• monitoring aktuální situace v podobě počtu žáků, dětí cizinců
• propojení hlavních aktérů – zástupci školských zařízení, Krajský úřad LB – odbor
školství, mládeže a tělovýchovy, PPP, DDM, školní kluby
• sledování rozvojových programů MŠMT → Podpora vzdělávání cizinců ve
školách, NPI (koordinační pracovníci do škol) → zajištění přenosu informací
hlavním aktérům
• pomoc při zápisech do prvních tříd → koordinace před a během zápisů,
tlumočení, překlady, organizace tematicky zaměřených přednášek pro rodiče dětí
cizinců (zápis do první třídy, rodiče a škola, povinnosti rodičů vůči dětem, Český
školský systém), přednášky na školách (Po stopách Vietnamu, Mongolsko)

ZAMĚSTNAVATELÉ
• monitoring průmyslových zón
→ komunikace se zaměstnavateli v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků
(počty, země původu, ubytování, lékařská péče)
→ představení služeb CPIC cílové skupině – zaměstnavatel/cizinec
• snaha o zapojení zaměstnavatelů do integrace a prevence
→ pořádání sportovních nebo kulturních aktivit
→ osvěta majoritní společnosti (dny otevřených dveří)
→ finanční příspěvky (školy)

Poskytované služby Centra
• od 1. 7. 2020 rozšíření cílové skupiny - dlouhodobě pobývající cizinci na území České
republiky a držitelé mezinárodní ochrany
• všechny služby jsou poskytovány klientům z cílové skupiny zdarma
• Liberec, kontaktní místo Česká Lípa
• odborné sociální poradenství → registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách (náležitosti pro pobyt, sociální pomoc a dávky, zdravotní pojištění,
bydlení, pracovní trh, vzdělávání a školství, řešení životních událostí)
• právní poradenství → pobytová a vízová problematika, pracovně-právní vztahy,
občansko-právní vztahy, rodinná problematika
• kurzy českého jazyka → základní, intenzivní, specializované
• sociokulturní kurzy → přednášky zaměřené na konkrétní problematiku, možnost
tlumočení
• Tlumočení a překlady → při poradenství, kurzech ČJ, při jednání na úřadech

Děkuji za pozornost.
Žaneta Kaprasová, vedoucí CPIC Liberec
zkaprasova@suz.cz
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www.integracnicentra.cz

