
Adaptačně - Integrační kurzy Vítejte v České 
republice 
  

 
Cílem projektu je podpořit kvalitní integraci cizinců ze třetích zemí formou adaptačně-integračních kurzů 
(AIK). Na základě legislativních změn (Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky) má 
každý cizinec od 1.1.2021 povinnost absolvovat AIK v průběhu 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí 
o získání dlouhodobého nebo trvalého pobytu. Slovo 21 z. s. nadále zodpovídá za obsahovou a expertní 
stránku projektu, přičemž samotnou organizaci kurzů nově přebírají Centra na podporu integrace cizinců, 
která budou AIK realizovat ve všech krajích ČR. 
  
Charakter projektu přímo odpovídá potřebám, které definuje Koncepce integrace cizinců v České republice. 
Dostatečná informovanost cizinců povede ke snížení rizika ztráty jejich legálního pobytu a zároveň posílí 
orientaci cizinců ve společnosti a jejich soběstačnost. 
  
Projekt bude obsahovat následující aktivity: metodické vedení, zajištění dostatečného počtu a kvalitní 
úrovně lektorů a tlumočníků, kteří budou zařazeni do databáze MV (školení, supervize), tvorbu a adaptaci 
metodických a informačních materiálů (metodiky, PPT, film) a evaluace. Cílem projektu je i kvalitní 
informování cílové skupiny a široké veřejnosti o charakteru a průběhu realizace projektových aktivit 
prostřednictvím stránek projektu www.vitejtevcr.cz, PR aktivit, sociálních sítí a informačních materiálů. Po 
celou dobu implementace projektu se bude intenzivně spolupracovat s OAMP MV ČR a Centry na podporu 
integrace cizinců, která budou AIK realizovat ve všech regionech ČR. 
  

  

 
  

 Projekt Vítejte v České republice 2021 je financován Ministerstvem vnitra na základě rozhodnutí č. 
4/2021. 



 Více informací o projektu najdete na webových stránkách www.vitejtevcr.cz 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

  

http://www.vitejtevcr.cz/


Projekt „Vítejte v České republice“ je v portfoliu naší organizace už od roku 2014. Dostupnou formou přinášíme 
důležité informace o pobytu v ČR. Hlavními tématy kurzů jsou právní náležitosti, se kterými se cizinec určitě setká 
ve svém každodenním životě (pobytová legislativa, rekvalifikace, zaměstnání a podnikání, zdravotnictví a sociální 
zabezpečení, bydlení apod.)  
 
 „Vítejte v České republice 2020“ se chýlí ke konci. I přes všechny nástrahy a komplikace, kterým jsme letos 
museli čelit, se nám podařilo uspořádat 61 kurzů a 23 fokusních skupin pro cizince ze třetích zemí.  
 
Děkujeme všem účastníkům kurzů, našim lektorům, tlumočníkům a Ministerstvu vnitra, které celý projekt 
financuje.  
 
V roce 2021 projekt „Vítejte v České republice“ vstupuje do nové éry. Absolvování adaptačně-integračního kurzu 
bude v České republice od 1.1.2021 povinné pro vybrané skupiny cizinců ze třetích zemí.  
 
Nadále zůstáváme garantem metodiky kurzů a budeme školit nové lektory a tlumočníky. Samotné kurzy budou 
realizovat integrační centra po celé České republice.  
 
Další rok jsme pro Vás připravili spoustu novinek.  
 
Zůstaňte s námi v kontaktu a sledujte facebookové stránky Vítejte v České republice. 
 
Projekt je financován Ministerstvem vnitra ČR.  
 
  



Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. A právě proto nově od ledna 2015 fungují stránky Vítejte 
v České republice, které by cizincům měli v prvních měsících v ČR pomoci zorientovat se v novém 
prostředí a překonat případné překážky. K tomu právě slouží námi nabízené adaptačně integrační kurzy. 
K dispozici je na těchto stránkách seznam aktuálně vypsaných adaptačně integračních kurzů, na které se 
nově příchozí imigranti můžou přihlašovat online! 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Webové stránky Vítejte v České republice jsou určené cizincům ze třetích zemí, kteří přijeli do České republiky a 
plánují se zde dlouhodobě usadit. Naleznou zde důležité informace o životě v České republice včetně práv a 
povinností, ale především jim stránky umožní přihlašovat se on-line na adaptačně integrační kurzy. Stránky jsou k 
dispozici v češtině i angličtině. Pro cizince tu je k dispozici také informační balíček, který obsahuje informační 
brožuru a film – oba materiály dostanou migranti také na jednotlivých adaptačně integračních kurzech. Informační 
brožura nabízí detailnější informace o pobytu v ČR a kontakty na neziskové organizace a integrační centra. Film 
pak informace obsažené v brožuře názorně vysvětluje. Oba materiály jsou v několika jazykových mutacích. 

Více informací o celém projektu Vítejte v České republice 
  
  

WEBOVÉ STRÁNKY VÍTEJTE V ČESKÉ 
REPUBLICE 
 

snadné online přihlašování na adaptačně 
integrační kurzy 

informace o pobytu v ČR a adaptačně 
integračních kurzech 

v češtině i angličtině 

informační brožura a film a životě v ČR 

důležité formuláře Ministerstva vnitra ČR 

interaktivní mapa pracovišť Ministerstva vnitra 
ČR a cizinecké policie 

kontakty na organizace 

aktuality a rozhovory s absolventy adaptačně integračních kurzů 
 
 
  
  

WEBOVÉ STRÁNKY "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" PROVOZUJE SLOVO 21 A JSOU 
SPOLUFINANCOVÁNY MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY 

 
 

 
Vítejte v České republice II navazuje na stejnojmenný projekt, který se snaží o podporu integrace cizinců 
takovým způsobem, aby migranti znali svá práva a povinnosti a orientovali se v českém prostředí. V 
pokračujícím projketu budou cizincům v Česku poskytnuty adaptačně integrační kurzy podle již 
připravené jednotné metodiky. Cílem je především zvýšit informovanost cizinců o jejich právech a 
povinnostech, o životě v Česku, ale i konkrétním regionu jejich pobytu. Kurzy budou organizovány ve 
spolupráci s integračními centry po celé republice. 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 
V rámci projektu bude realizováno 22 adaptačně integračních kurzů pro občany ze třetích států ve spolupráci s 
regionálními integračními centry na základě jednotné metodiky. Zvýší se tím informovanost cizinců, ale zároveň 
se zvýší i kapacity integračních center pro budoucí povinné poskytování adaptačně integračních kurzů. Dále 
budou pokračovat školení lektorů a tlumočníků z různých regionů ČR, kteří po schválení nového zákona o vstupu 
a pobytu cizinců z třetích zemí povedou povinné kurzy pro nově příchozí cizince. 
  
  
KURZY VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 
 

http://www.vitejtevcr.cz/index.php/cz/
http://www.vitejtevcr.cz/index.php/cz/
http://www.vitejtevcr.cz/index.php/cz/
http://www.slovo21.cz/index.php/projekty-cizinci/integracni-kurzy-pro-imigranty
http://www.slovo21.cz/index.php/projekty-cizinci/integracni-kurzy-pro-imigranty


V různých regionech Česka 
proběne celkem 22 adaptačně 
integračních kurzů pro alespoň 
200 cizinců, a to jak pro nově 
příchozí, tak i ty cizince, kteří v 
České republice již nějakou 
dobu žijí. 
 
Kurzy budou v českém jazyce a 
tlumočeny ve všech 5 
jazykových verzích, tedy 
angličtině, ruštině, ukrajinštině, 
vietnamštině a nově také ve 
francouzštině. 
 
Účastníci z řad cizinců se 
budou moci zúčastnit 
vypsaných kurzů v regionálních 
Centrech na podporu integrace 
cizinců (CPIC) Správy 
uprchlických zařízení (SUZ MVČR), v Integračním centru Praha, v Centru na podporu integrace státních 
příslušníků třetích zemí v Ústeckém kraji spravovaném Poradnou pro integraci a v Integrační centrum pro cizince 
v Královéhradeckém kraji spravovaném Diecézní katolickou charitou Hradec Králové, případně i v 
Jihomoravském integračním centru. Součástí každého kurzu je také písemná i ústní evaluace se všemi účastníky 
kurzů. Součástí každého kurzu je také písemná i ústní evaluace se všemi účastníky kurzů. 

ŠKOLENÍ LEKTORŮ KURZŮ "VÍTEJTE V ČR" 
Pro lektory budou připravena dvě 2denní školení, která se zaměří jak na prohloubení dosavadních lektorských 
dovedností již vyškolených lektorů, tak i na vyškolení nových zájemců o lektorování integračně-adaptačních kurzů 
Vítejte v České republice. Prohlubující školení se zaměří především na lektorské dovednosti, protože lektoři 
adaptačně integračních kurzů jsou často výborní experti na sociálně–právní tematiku, ovšem nemají dostatečné 
lektorské zkušenosti. Všichni proškolení lektoři získají certifikát o absolvování kurzu. 
 
 
ŠKOLENÍ TLUMOČNÍKŮ KURZŮ "VÍTEJTE V ČR" 
Také v pokračujícím projektu Vítejte v České republice II budou proškoleni noví tlumočníci v rámci pěti 3denních 
školení. Ta budou organizována pro všechny jazykové mutace kurzů, tj. pro tlumočníky z anglického, 
ukrajinského, ruského, vietnamského a francouzského jazyka. Školení opět povedou profesionální tlumočníci pro 
danou jazykovou verzi podle již vytvořené metodiky školení tlumočníků. Tlumočníci budou na počátku každého 
školení nejprve přezkoušeni ze svých jazykových znalostí a certifikát bude vydán těm, kteří prokáží dostatečné 
tlumočnické schopnosti a dovednosti pro tlumočení kurzů Vítejte v České republice. 
 
 
PUBLIKACE "VÍTEJTE V ČR" 
Brožura obsahuje detailnější informace, které jsou pokryté na uvítacích kurzech. Dále obsahuje přesné kontakty 
potřebné k pobytu v ČR a získání pomoci na NNO a integrační centra. Brožura byla doposud vytištěna v 
angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině a slouží přímo k účelům distribuce v rámci uvítacích kurzů, zároveň 
je však také distribuována do integračních center, pracovišť odboru azylové a migrační politiky po celé republice a 
v neziskových organizacích. V rámci projektu Vítejte v České republice II bude vytisknuta francouzská verze 
brožury v počtu 200 kusů. 
  
CO SE JIŽ POVEDLO 

Kurz Vítejte v České republice 14.února 2014 v Praze 
Kurz byl zorganizován pro rusky mluvící studenty Ústavu jazykové a odborné přípravy na Albertově v Praze. 
Celkem se ho zúčastnilo 16 nově příchozích studentů z Ruska, Moldavska, Kyrgyzstánu a dalších zemí. Někteří z 
účastníků pobývali v České republice teprve několik dní, a proto informace předávané během kurzu byly pro 
účastníky více než užitečné. Během kurzu si také odzkoušeli tlumočení čtyři z nově vyškolených ruskojazyčných 
tlumočníků. Nad jejich tlumočením odborně dohlížela Ilona Šprcová, zodpovědná za školení ruskojazyčných 
tlumočníků. Kurz vycházel z potřeb účastníků, na které interaktivní formou reagovali dva lektoři kurzu. Ukázalo 
se, že nejčastější dotazy směřovaly k pobytovým otázkám a zejména k dlouhodobému vízu za účelem „ostatní“, 
na který studenti ÚJOP přijíždějí, a následnému studiu na vysoké škole v ČR. 
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CO PLÁNUJEME 

v přípravě je kurz Vítejte v České republice v Plzni ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců 
 
  

 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI 

STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ 

            
TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA 

ČESKÉ REPUBLIKY 
  

 
PARTNEREM PROJEKTU JE IOM PRAHA 

  



 

 

 
 

 


