
ROZHOVOR S MICHAELOU BEZDĚKOVOU Z OAMP MV ČR 
 

 
  
Jak jste se dostala k práci pro OAMP MV ČR? 
Úplnou náhodou, ale zřejmě osudovou. Předtím jsem se totiž o migrační politiku natolik nezajímala, 
studovala jsem politologii. Po ukončení studia univerzity jsem začala pracovat ve veřejné správě. Když mě 
jednoho dne osobní situace přiměla ke změně, věděla jsem, že chci jít do Prahy a zajímala jsem se o 
bezpečnostní politiku, ze soukromého sektoru jsem zkušenosti neměla, rozhodla jsem se tedy poslat 
životopis na Ministerstvo vnitra na nekonkretizované služební místo. Až při pohovoru jsem pochopila, že se 
to bude týkat migrace. Otázky směřovaly k integraci cizinců, neměla jsem konkrétní znalosti, ale spíše 
obecné povědomí díky mé praxi z Úřadu práce, a to, si myslím, nakonec zaujalo. Za pár týdnů mi volali, že 
jsem byla vybrána a potom už vše šlo tak nějak přirozeně a já časem pochopila, že jsem na pravém místě. 
  
Co Vás na této práci nejvíce baví? 
Setkávání s lidmi, a to nejrůznějšího původu. A to nejen s kolegy z dalších oborů, kdy se účastním 
nejrůznějších setkání, ale právě i s konkrétními klienty. Nejsem totiž úředník sedící jen za stolem (tomu se 
snažím vyhnout), jak si asi většina pod touto pozicí představí. Stojím si zatím, že nejlepší způsob, jak 
porozumět a učit se, je přímý kontakt. Dle mě nelze nikdy nic rozhodovat od stolu, když člověk nezná 
situace z terénu. 
A pak hlavně konkrétní výsledky a tím nemyslím žádná data, statistiky, atd., ale pro mě je nejdůležitější, 
když vím o konkrétních lidech, že se jim daří a cítí se dobře v České republice nebo kdekoli jinde, ale 



zkrátka, že mají šanci na normální život jako ostatní, kteří měli štěstí už jen tím, že se narodili ve svobodné 
zemi. 
  
V čem spatřujete ve své práci smysl? 
V pomoci lidem, zvláště právě uprchlíkům, kteří byli nuceni opustit svou rodnou zemi. Pomoci jim s 
hledáním řešení nejrůznějších problémů a překážek, které mohou nastat. To, že pomohu konkrétním lidem 
a doufám, že ve většině případů úspěšně, je pro mě největším přínosem nejen pracovním, ale i osobním. 
Myslím, že mi většina kolegů z oboru dá za pravdu, že aby člověk vydržel a dokázal čelit nejrůznějším 
překážkám, frustracím, zklamáním, tak musíte tuto práci dělat srdcem. Jelikož situace a osudy lidí jsou 
různé a mnohdy musíme čelit opravdu náročným výzvám, proto člověk do toho vkládá dost ze sebe a 
potom to není už jen práce, ale vlastně Váš život, a já jsem šťastná, že jsem svůj smysl našla. 
  
V čem je, podle Vás, skupina osob - držitelů mezinárodní ochrany - specifická? 
Nerada upřednostňuji nebo vyzdvihuji nějakou skupinu před jinou, obecně, když jste cizincem v jiné zemi, 
tak pro každého jsou začátky náročné. Specifičnost držitelů mezinárodní ochrany je však v tom, že mnohdy 
se ocitli v České republice ne vlastní volbou, jako tomu je u cizinců, kteří sem přicházejí studovat či 
pracovat. Nemohli se tedy na nic dopředu připravit. Museli, kolikrát ze dne na den, opustit své domovy, 
zanechat vše tam, a to vlivem cizí vůle, ať už jsou důvody různé, kvůli politickému pronásledování, válce, 
náboženskému vyznání, rasové nesnášenlivosti. To, že dostanou mezinárodní ochranu, znamená, že se 
nemohou do svého domova vrátit, navštívit a vidět své příbuzné, dát si jídlo, na které jsou zvyklí. Zkrátka to 
znamená začít úplně od nuly. A navíc bez vidiny, jestli se situace v jejich zemi, kdy změní, zdali se budou 
moci kdy vrátit. To vše samozřejmě dělá nový začátek těžší. A nikdo z nás, kdo si tohle neprožil, tak si ani 
nemůže představit, jak je to náročné. 
  
Co je podle Vás to nejdůležitější, co držitelé mezinárodní ochrany po příjezdu do nové země 
potřebují? 
Když to vezmu obecně, tak především empatii a otevřenost, to je asi to nejdůležitější, co člověk může 
nabídnout. Snažit se porozumět dané situaci člověka a hned od začátku vysvětlovat, co je čeká, nic 
neslibovat, ale říkat věci na rovinu tak, jak jsou. Pak co nejvíce praktických informací, snažit se vysvětlit 
systém v nové zemi, jak vše funguje, aby se kvůli neznalosti nedostali do problémů. Co země, to jiný 
systém, zvláště mimo Evropu, co nám přijde automatické, tak jinde ani neexistuje. Jak například funguje 
zdravotní pojištění, že existují úřady práce, právní a sociální poradenství, to je pro hodně lidí velkou 
neznámou a přitom to právě může pomoci a preventovat nejrůznější překážky a problémy. 
  
Jako zástupkyně OAMP MV ČR jste úzce spolupracovala se spolkem Slovo 21 na realizaci projektu 
Nový domov v ČR pro držitele mezinárodní ochrany. V čem spatřujete smysl projektu? 
V tom, že poskytuje právě to nejdůležitější, co můžeme držitelům mezinárodní ochrany dát, a to informace, 
které nutně potřebují, aby porozuměli, jak co u nás funguje. Do té doby v takovém formátu žádný projekt 
pro uprchlíky nefungoval a já jsem za něj nesmírně ráda, protože můžu vidět, jak pomáhá lidem s různými 
praktickými záležitostmi a oni díky tomu jsou schopni fungovat v ČR a to jim pomáhá, aby se tady cítili 
dobře. Projekt Slova 21 pomáhá lidem čelit nové realitě. 
 
Jak hodnotíte proběhnuté integrační semináře a jejich užitek pro cílovou skupinu? 
Sama jsem se jako posluchač účastnila a sama jsem získala nějaké nové informace, a to je ČR mým 
rodným domovem. Zkrátka mohou nastat nejrůznější situace, do kterých se někteří z nás třeba ani během 
života nedostanou. Pokud však ano, není nic víc než vědět, jak je řešit nebo na koho se obrátit. Takže 
praktický přínos pro všechny, kdo chtějí poznat ČR, je nevyčíslitelný. Navíc je vždy seminář přizpůsoben 
konkrétním potřebám skupiny a vždy jsou jim všechny otázky zodpovězeny, snadněji se pak tedy orientují. 
 
V čem/jak byste navrhovala semináře vylepšit do budoucna? Co byste na nich změnila a/či udělala 
jinak? 
Již od počátku je organizace semináře promyšlená do detailu, od kontaktování klientů, přes informační 
letáky, plakáty, až po samotnou skladbu kurzu, kde jsou zahrnuty všechny oblasti, jako je bydlení, trh práce, 
vzdělávání, sociální a právní systém, ale třeba i nakupování, trávení volného času. Samozřejmě nelze do 
detailu vždy postihnout všechny oblasti během 8 hodin, které jsou na seminář určeny. Ale právě získané 
základní povědomí doplňuje publikace, kde je vše dále vysvětleno a existuje v několika jazykových verzích. 
Publikace je tak nepostradatelnou součástí, zároveň si myslím, že 8 hodin je tak akorát, aby člověka 
veškeré informace nezahltily. Nemám tedy co vytknout. Jediné, co je mým přáním do budoucna, aby se 
informace v určitém rozsahu dostaly ke klientům již v době, kdy jsou žadateli o mezinárodní ochranu. 
Azylové řízení totiž trvá minimálně několik měsíců, někdy i roky, ale ti lidé už tady jsou, snaží se nějakým 
způsobem žít, fungovat a k tomu potřebují informace, aby se předcházelo problémům do budoucna. 
  
Co dalšího tito lidé ve své situaci podle Vás potřebují? 



Kromě dostatku informací? Snad už jen štěstí na lidi okolo sebe, aby našli pochopení a to nejen ze strany 
úřadů, ale i české občanské společnosti. A hlavně sílu čelit novým výzvám a postavit se nové životní 
situaci. A taky samozřejmě píli ve zvládnutí českého jazyka, který je jedním z nejtěžších. V rámci Státního 
integračního programu je poskytován kurz v rozsahu 400 hodin výuky, lze tedy jednu z těchto možností 
využít, protože bez znalosti jazyka je to v každé zemi těžké. 
 
Co byste vzkázala lidem-cizincům, kteří přijeli do ČR, aby zde našli svůj nový domov? 
Abyste se nenechali odradit, když přijde nějaký neúspěch, a vstali a šli dál. Mohou nastat nejrůznější 
situace, které nás však učí. Stejně jako Vy učíte mě a můj život obohacujete. Abyste našli co nejvíce 
porozumění v nové zemi a snažili se porozumět i životu v ČR. Taky hodně nových přátel, u kterých najdete 
podporu! Abyste neztratili svoji identitu, která právě pro nás Čechy je též přínosem a zároveň jste zde našli 
alespoň druhý domov, protože nikdo a nic Vám nemůže nahradit ten rodný. Abyste se zde cítili dobře a 
nikdy neztráceli naději. Zároveň, když nějaké problémy nastanou, a ony vždy nastanou, abyste se nebáli 
obrátit na státní i neziskové organizace, které Vám mohou pomoci. To je jedna z věcí, kterých si já sama 
nesmírně v ČR vážím, a to, že nejrůznější organizace fungují a je kam se obrátit. 
  

 
Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován Evropskou unií v rámci národního 

programu Azylového, migračního a integračního fondu a Ministerstvem vnitra České republiky. 
  
 

  

  



Rozhovor s Kryscinou Šyjanok (čeština) 

 
 
Jak jste se dostala k práci tlumočnice a k práci s migranty? Co Vás na těchto pracích nejvíce baví? 
Mým snem a jistým životním cílem bylo stát se soudní tlumočnicí, což je povolání, u něhož se prolínají 
právní vědy a lingvistika. Filologická fakulta Běloruské státní univerzity, kde jsem pět let studovala český 
jazyk a literaturu, specializaci překladatelství a tlumočnictví pro slovanské jazyky tehdy nenabízela. To 
vlastně doteď nenabízí žádná vysoká škola v Bělorusku. Proto jsem se rozhodla pokračovat ve studiu na 
Univerzitě Karlově. Absolvovala jsem bakalářský obor mezikulturní komunikace a pak navazující 
magisterský obor překladatelství a tlumočnictví, to vše na Ústavu translatologie. Při studiu jsem se dostala 
ke komunitnímu tlumočení, což je zkrátka tlumočení pro migrantky a migranty v různých institucích. Bavilo 
mě to, protože člověk může vidět výsledek své práce, jak září štěstím oči cizinky nebo cizince, který díky 
kvalitnímu tlumočení vyřídil na úřadě vše potřebné. Zároveň jsem byla svědkyní frustrace, která nutí nově 
příchozí oslovovat „zprostředkovatele“ a zpomaluje tak jejich začlenění do české společnosti. Komunitní 
tlumočení předpokládá mimo jiné dovysvětlování stranám komunikace reálií, jejichž pochopení je pro 
úspěšnou komunikaci nezbytné. A to je právě ten integrační prvek, který mě při práci s migrantkami a 
migranty baví. 
 
Zapojila jste se do spolupráce v rámci projektu Nový domov v ČR, AMIF_15_04, který se zaměřuje 
na poskytování integračních seminářů držitelům mezinárodní ochrany. V rámci projektu jste 
několikrát působila jako tlumočnice z/do ruštiny. Kolik seminářů jste v rámci projektu tlumočila a 
pro jakou cílovou skupinu osob? 
 
Držitelky a držitelé mezinárodní ochrany jsou zranitelnou skupinou, která oproti jiným typům migrace 
vyžaduje větší podporu. Na druhou stranu může podpora vést k tomu, že azylant nebo držitel doplňkové 
ochrany bude mít tendenci ve všem spoléhat na sociální pracovnici nebo pracovníka. Myslím si, že smysl 
integračně-adaptačních kurzů Nový domov vystihuje přísloví „dej člověku rybu a nasytíš jej na den, nauč jej 
rybařit a nasytíš jej na celý život“. Kurzy slouží k tomu, aby se držitelky a držitelé mezinárodní ochrany 
seznámili s tím, jak co v České republice funguje, aby překonali svou frustraci z nového a neznámého a 
začali si více věřit, jinými slovy aby se „naučili rybařit“. Zapojila jsem se do projektu Nový domov, protože 
pomáhá měnit kvalitu života lidí, pro něž se „novým domovem“ stala Česká republika. Nyní mám za sebou 
pět odtlumočených seminářů, z nichž dva byly pro ruskojazyčné účastnice a účastníky z různých 
postsovětských států a tři pro lidi z Běloruska, kteří byli zraněni při povolebních demonstracích v Bělorusku 
v létě 2020 a našli si útočiště v České republice. 

http://www.slovo21.cz/projekty-cizinci/novy-domov-v-ceske-republice/905-rozhovor-s-kryscinou-syjanok-cestina


 
Jaké pro Vás bylo tlumočení v rámci projektu? V čem pro Vás bylo tlumočení těchto seminářů 
odlišné od jiných akcí (seminářů, školení, workshopy a jiné), které jste tlumočila? 
 
Osoby požívající mezinárodní ochrany jsou poměrně specifickou cílovou skupinou, která vyžaduje od 
tlumočnice nebo tlumočníka větší míru empatie, vcítění se do potřeb a pocitů člověka, který musel kvůli 
nelegitimnímu pronásledování navždy opustit svůj domov a někdy i rodinu a poté projít azylovým řízením, 
které má svoje specifika a může být pro uprchlici nebo uprchlíka další psychickou zátěží. Je třeba také 
počítat s tím, že skupina nemusí být homogenní. Někdo bude připraven vstřebávat informace o životě v 
České republice, někdo zase může stále být myšlenkami ve své vlasti, a proto míra pozornosti ze strany 
recipientek a recipientů tlumočení nemusí být stejná. Nemusí mít také stejné životní zkušenosti nebo 
intelektuální erudici. Proto je na tlumočnici nebo tlumočníkovi, aby zvolil/a vhodný stylistický rejstřík. Pokud 
bude zřejmé, že skupina nebo její část nějakému pojmu vůbec nerozumí, pak je třeba umět to přetlumočit 
popisem nebo pomocí synonymického výrazu. 
 
Jak hodnotíte proběhnuté integrační semináře, které jste tlumočila, a jejich užitek pro cílovou 
skupinu? 
 
Kvůli hygienicko-epidemiologickým opatřením veškeré kurzy, které jsem zatím tlumočila, probíhaly v 
onlineovém formátu a účastnice a účastníci měli možnost ponechat kamery vypnuté. Proto těžko mohu 
vyhodnotit míru jejich spokojenosti. Co se týká náplně kurzů, lektorky se vždy snažily sestavit kurz „na míru“ 
podle aktuálních potřeb konkrétní skupiny. Proto považuji proběhnuté semináře za praktické a užitečné. 
 
V čem/jak byste navrhovala semináře vylepšit do budoucna? Co byste na nich změnila a/či udělala 
jinak? 
 
Myslím si, že by bylo dobré, kdyby zájemkyně a zájemci o semináře měli možnost již ve fázi přihlašování 
uvést témata, která je nejvíce zajímají. Lektorky a lektoři by pak dopředu věděli, na co má cenu se zaměřit 
více a co by se mohlo naopak vynechat, příp. vzít letmo. Pro tlumočnice a tlumočníky je důležitá informace 
o tom, odkud účastnice a účastníci kurzu pocházejí, a to z důvodu možných rozdílů v reáliích jednotlivých 
zemí a dále jazykových rozdílů. Ruština, kterou mluví například obvykle bělorusky mluvící Bělorus nebo 
ukrajinsky mluvící Ukrajinka, se jistě bude lišit od přirozenější ruštiny rodilého Moskvana nebo od například 
„kavkazské“ ruštiny. 
 
Co je podle Vás to nejdůležitější, co držitelé mezinárodní ochrany po příjezdu do nové země 
potřebují? 
 
Psychologickou podporu. Vím, že InBáze, z. s. již delší dobu nabízí terapii příchozím migrantům všech 
druhů pobytu (TEP), a to v češtině, ruštině, ukrajinštině, angličtině, francouzštině, uzbečtině, němčině a 
španělštině. Já jsem se do České republiky přestěhovala v roce 2009 a v té době nic takového nebylo. 
Další věc, která je podle mě na začátku důležitá, je možnost kontaktu s diasporou. Přijde mi skvělé, že 
semináře Nový domov počítají s „křeslem pro hosta“ právě z řad diaspory, který jednak je vzorem úspěšné 
integrace, jednak je pojítkem mezi nově příchozími a usídlenou komunitou, příp. národnostní menšinou. 



 
Současně spolupracujete s MV ČR v rámci stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC, 
který je koordinován Ministerstvem vnitra ČR a zaměřuje se na poskytování lékařské péče 
zranitelným skupinám obyvatelstva. Jak jste do programu zapojena a co je Vaší činností? 
 
Když v létě 2020 represivní aparát Běloruska v čele s Alexandrem Lukašenkem použil nevídané násilí vůči 
vlastnímu národu, obrátili jsme se na českou vládu, jednotlivá ministerstva a některé české političky a 
politiky s prosbou o pomoc běloruské občanské společnosti. Jedním z bodů, který jsem osobně já 
prosazovala, byla pomoc zraněným Běloruskám a Bělorusům, z nichž mnozí byli poranění kvůli 
zábleskovým granátům vyrobeným v České republice, které používaly represivní složky. Poté, co jsme 
získali podporu české vlády, se projednával formát této pomoci a nakonec bylo rozhodnuto, že bude 
poskytována prostřednictvím programu MEDEVAC. Byla jsem zapojena do Humanitárního konzilia, které 
komunikovalo s obětmi, a pak jsem zajišťovala řadu služeb, včetně tlumočnických. Z bezpečnostních 
důvodů to bohužel nemohu podrobněji komentovat. Nyní běží druhá fáze programu, která je tentokrát 
zaměřena na pomoc perzekvovaným běloruským zdravotnicím a zdravotníkům. Vedle tlumočení zajišťuji i 
ověřené překlady dokladů o vzdělání, což je mou obvyklou činností jakožto soudní tlumočnice. 
 
Pokud se vrátíme k seminářům Nový domov v České republice, jaká specifika měla podle Vás 
běloruská cílová skupina, pro kterou jste tlumočila? 
 
Ráda bych se zmínila o jazykové situaci v Bělorusku, kde formálně jsou dva úřední jazyky (běloruština a 
ruština) s tím, že běloruština je diskriminována na státní úrovni a někdy i potlačována. Lidé, kteří v 
každodenním životě mluví bělorusky, jsou mnohdy bráni jako politická opozice a mohou být vůči nim 
aplikovány bezdůvodné represe. V minské vazební věznici Akrescina, kde byli drženi účastnice a účastníci 
povolebních protestů, byli více mláceni a mučeni právě bělorusky mluvící. Proto si myslím, že v případě 
běloruských skupin je nutné zajišťovat tlumočníka či tlumočnici, který/á má oba dva jazyky jako pracovní, 
aby se bělorusky mluvící držitelky a držitelé mezinárodní ochrany cítili pohodlně a mohli pokládat otázky ve 
svém mateřském jazyce. Je třeba počítat s možným odlišným vnímáním úlohy státu, práce úředníků, 
silových složek a v neposlední řadě neziskových organizací, což je podmíněno tím, že v Bělorusku již 27 let 
panuje diktatura. Pojmy jako například „sociální pracovník“ nebo „interkulturní pracovnice“ budou nejspíše 
vyžadovat dodatečné vysvětlení. V případě skupin, pro které jsem měla možnost tlumočit, již byl odvedena 
práce ze strany psycholožek a psychologů v rámci programu MEDEVAC. Obecně platí, že lidé z Běloruska 
mohou být nedůvěřiví a uzavření, protože po příjezdu často mají strach, že je může někdo udat nebo 
pronásledovat, i když získali mezinárodní ochranu. 
  
Co byste vzkázala lidem-cizincům, kteří přijeli do ČR, aby zde našli svůj nový domov? 
  
Zopakuji to, co obvykle zaznívá na seminářích Nový domov. Za prvé, vyhýbejte se zprostředkovatelkám a 
zprostředkovatelům a využívejte pouze ověřených zdrojů informací a oficiálních služeb cizinkám a cizincům, 
které nabízí stát, resp. neziskové organizace. Za druhé, nevnímejte integraci jako nutnou asimilaci. 



Integrace je takový způsob adaptace, kdy migrantka nebo migrant uznává, že poznání a přijetí kultury 
hostitelské země, v našem případě České republiky, je pro něho důležité, avšak současně si může udržet i 
svou vlastní kulturu. Myslím si, že běloruská komunita žijící v České republice může být příkladem takové 
adaptace. Za třetí, řiďte se příslovím kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, a co nejdříve se začněte učit 
česky. Čeština je klíč k integraci. A pamatujte si, že cestu zvládne jdoucí. To, že jste tady, znamená, že jste 
již ušli velký kus cesty. Ten zbytek určitě zvládnete! Hlavně si věřte. 
  
Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován Evropskou unií v rámci národního 
programu Azylového, migračního a integračního fondu a Ministerstvem vnitra České republiky. 

 
  



Rozhovor s Kryscinou Šyjanok (běloruština) 

 
Як сталася, што Вы пачалі працаваць вуснай перакладчыцай і працаваць з мігрантамі? Што 
Вам найбольш падабаецца ў гэтай працы? 
  
Стаць судовай перакладчыца было маёй марай і своеасаблівай жыццёвай мэтай, бо гэта прафесія, у 
якой спалучаюцца юрыспрудэнцыя і лінгвістыка. Філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, дзе я пяць гадоў вывучала чэшскую мову і літаратуру, у той час не прапаноўваў для 
славянскіх моў спецыяльнасць пісьмовы і вусны пераклад. Па сутнасці, яе дагэтуль не прапаноўвае 
ніводзін беларускі універсітэт. Таму я вырашыла працягнуць вучобу ў Карлавым універсітэце. Я 
скончыла бакалаўрыят па спецыяльнасці міжкультурная камунікацыя, а пасля магістратуру па 
спецыяльнасці пісьмовы і вусны пераклад — і першае, і другое на базе інстытута перакладазнаўства. 
Яшчэ падчас вучобы я сутыкнулася з камунальным (сацыяльным) вусным перакладам. Калі каротка, 
гэта вусны пераклад для мігрантак і мігрантаў у розных установах. Мне падабалася, бо ты можаш 
бачыць вынік сваёй працы, як зіхацяць ад шчасця вочы замежніцы ці замежніка, які дзякуючы 
якаснаму вуснаму перакладу аформіў ва ўстанове усё неабходнае. У той жа час я была сведкай 
фрустрацыі, якая прымушае нядаўна прыбылых звяртацца да “пасярэднікаў” і, такім чынам, 
запавольвае іх інтэграцыю ў чэшскае грамадства. Камунальны вусны пераклад прадугледжвае, між 
іншым, дадатковае тлумачэнне бакам камунікацыі рэалій, разуменне якіх неабходнае для паспяховай 
камунікацыі. Гэта і ёсць той інтэграцыйны элемент, які мне падабаецца ў працы з мігранткамі і 
мігрантамі. 
 
Вы далучыліся да праекта “Новы дом у Чэхіі, AMIF_15_04”, які накіраваны на забеспячэнне 
інтэграцыйных семінараў для асобаў, за якімі прызнаная патрэба ў міжнароднай абароне. У 
межах праекта Вы некалькі разоў працавалі перакладчыцай з/на рускую мову. Колькі 
семінараў Вы адперакладалі ў межах праекта і для якой мэтавай групы? 
  
Бенефіцыяркі і бенефіцыяры міжнароднай абароны уяўляюць з сябе ўразлівую групу, якая у 
параўнанні з іншымі тыпамі міграцыі патрабуе большай падтрымкі. З іншага боку, падтрымка можа 
весці да таго, што асоба, за якой прызнаны статус уцекача ці патрэба ў дадатковай абароне, будзе 
ва ўсім разлічваць на сацыяльнаую работніцу ці работніка. Я думаю, што сэнс інтэграцыйна-
адаптацыйных курсаў “Новы дом” выдатна адлюстроўвае показка “дай чалавеку рыбу — і ты 
накорміш яго на адзін дзень, дай яму вуду, навучы яго лавіць рыбу — і ты накорміш яго на ўсё 
жыццё”. Курсы служаць для таго, каб пазнаёміць бенефіцыярак і бенефіцыяраў міжнароднай 
абароны з тым, як што ў Чэхіі працуе, каб яны пераадолелі сваю фрустрацыю перад новым і 
невядомым і пачалі больш верыць у сябе, іншымі словамі, “навучыліся вудзіць рыбу”. Я далучылася 
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да праекта “Новы дом”, таму што ён дапамагае мяняць якасць жыцця людзей, для якіх “новым 
домам” стала Чэхія. На сёння за мной пяць адперакладаных семінараў, два з якіх былі для 
рускамоўных удзельніц і ўдзельнікаў з розных постсавецкіх краін і тры непаспрэдна для людзей з 
Беларусі, якія пацярпелі ў паслявыбарчых дэманстрацыях ўлетку 2020 года і знайшлі прытулак у 
Чэхіі. 

 
  
Якім Вам падаўся вусны пераклад у межах праекта? У чым вусны пераклад гэтых семінараў 
для Вас адрозніваўся ад іншых мерапрыемстваў (семінараў, трэнінгаў, майстроўняў і інш.), 
якія Вы перакладалі? 
  
Асобы, за якімі прызнаная патрэба ў міжнароднай абароне, — гэта даволі спецыфічная мэтавая 
група, якая патрабуе ад перакладчыцы ці перакладчыка большай ступені суперажывання, разумення 
патрэбаў і адчуванняў чалавека, якому праз несправядлівы пераслед давялося назаўсёды пакінуць 
дом, а часам і сям'ю, і потым прайсці праз працэдуру прадастаўлення прытулку, якая мае сваю 
спецыфіку і можа быць для ўцякачкі ці ўцекача дадатковым псіхалагічным цяжарам. Таксама варта 
ўлічваць, што група можа быць неаднастайнай. Нехта будзе гатовы засвойваць інфармацыю пра 
жыццё ў Чэхіі, нехта можа быць усё яшчэ думкамі на сваёй радзіме, таму ступень увагі з боку 
рэцыпіентак і рэцыпіентаў вуснага перакладу можа адрознівацца. Яны могуць не мець аднолькавага 
жыццёвага досведу альбо інтэлектуальнай эрудыцыі. Такім чынам, перакладчыца ці перакладчык 
павінны ўмець выбраць прыдатны стылістычны рэгістр. Калі відавочна, што група альбо яе частка 
наогул не разумее нейкае паняцце, тады неабходна перакласці яго праз апісанне ці пры дапамозе 
сінанімічнага выразу. 
  
Як вы ацэньваеце праведзеныя інтэграцыйныя семінары, якія Вы перакладалі, і іх карысць 
для мэтавай групы? 
  
Праз гігіенічна-эпідэміялагічныя меры ўсе курсы, якія я перакладала, праходзілі ў анлайн-фармаце, і 
ўдзельніцыі і ўдзельнікі мелі магчымасць пакінуць пры жаданні камеру выключанай. Таму мне цяжка 
ацаніць, наколькі яны былі задаволеныя семінарам. Што тычыцца зместу курсаў, лектаркі заўсёды 
імкнуліся мадыфікаваць семінар з улікам актуальных патрэб канкрэтнай групы. Таму я лічу 
праведзеныя курсы практычнымі і карыснымі. 
  
Як Вы б прапанавалі палепшыць семінары на будучыню? Што б Вы памянялі ў іх ці зрабілі б 
інакш? 
  
Мяркую, было б добра, каб тыя, хто зацікаўлены ў семінары, мелі магчымасць ужо на этапе 
рэгістрацыі акрэсліць тэмы, якія ім найбольш цікавыя. Лектаркі і лектары тады б наперад ведалі, на 
чым варта засяродзіццца, а што, наадварот, прамінуць ці прайсціся па вярхах. З прычыны магчымых 
адрозненняў у рэаліях асобных краін, а таксама моўных адрозненняў для перакладчыц і 



перакладчыкаў важна ведаць, адкуль удзельніцы і ўдзельнікі курса паходзяць. Руская мова, на якой 
размаўляе, напрыклад, беларускамоўны беларус альбо ўкраінамоўная ўкраінка, дакладна будзе 
адрознівацца ад больш натуральнай рускай мовы карэннага масквіча альбо, напрыклад, ад 
“каўказскай” рускай мовы. 
  
Як Вы лічыце, што самае галоўнае, што неабходна бенефіцыярам міжнароднай абароны 
пасля прыбыцця ў новую краіну? 
  
Псіхалагічная падтрымка. Я ведаю, што няўрадавая арганізацыя “ІнБазэ, з. с.” працяглы час 
прапоўвае прыбылым мігрантам з рознымі тыпамі дакументаў на пражыванне адмысловую 
псіхатэрапію (TEP) на чэшскай, рускай, украінскай, англійскай, французскай, узбекскай, нямецкай і 
гішпанскай мовах. Я пераехала ў Чэхію ў 2009 годзе, на той момант нічога такога не было. Яшчэ 
адна рэч, якую я лічу важнай напачатку, — гэта магчымасць кантакту з дыяспарай. Мне падаецца 
цудоўным, што семінары “Новы дом” прадугледжваюць “крэсла для госця” з шэрагу дыяспары, які 
з'яўляецца не толькі прыкладам паспяховай інтэграцыі, але і сувязным звяном паміж прыбылымі і 
аселай супольнасцю ці нацыянальнай меншасцю. 
 
Вы таксама супрацоўнічаеце з Міністэрствам унутраных спраў Чэхіі ў межах сталай медычна-
гуманітарнай праграмы MEDEVAC, якую каардынуе Міністэрства унутраных спраў Чэхіі і якая 
накіравана на забеспячэнне медычнай дапамогі ўразлівым групам насельніцтва. Што Вы 
робіце ў праграме і што з’яўляецца Вашай дзейнасцю? 
 
Калі ўлетку 2020 года рэпрэсіўны апарат Беларусі на чале з Аляксандрам Лукашэнкам ужыў супраць 
уласнага народа беспрэцэдэнтны гвалт, мы звярнуліся да чэшскага ўрада, асобных міністэрстваў і 
некаторых чэшскіх палітычак і палітыкаў з просьбай аб дапамозе беларускай грамадзянскай 
супольнасці. Адзін з пунктаў, які я асабіста прасоўвала, была дапамога параненым беларускам і 
беларусам, многія з якіх пацярпелі ад вырабленых у Чэхіі светла-шумавых гранат, якія 
выкарыстоўваліся рэпрэсіўнымі сіламі. Пасля таго, як мы займелі падтрымку чэшскага ўрада, 
пачалося абмеркаванне фармату гэтай дапамогі, і нарэшце было вырашана, што яна будзе 
ажыццяўляцца праз медычна-гуманітарную праграму MEDEVAC. Я ўдзельнічала ў Гуманітарным 
кансіліуме, які камунікаваў з ахвярамі, і аказвала ў межах праграмы шэраг паслуг, у тым ліку 
перакладчыцкія. З прычыны бяспекі я не магу пракаментаваць больш падрабязна. Цяпер ідзе другі 
этап праграмы, якая гэтым разам скіраваная на дапамогу рэпрэсаваным беларускім медыкам. 
Акрамя вуснага перакладу, я таксама раблю засведчаныя пераклады дакументаў аб адукацыі, што 
з'яўляецца звычайнай дзейнасцю судовай перакладчыцы. 
 
Калі вярнуцца да семінараў “Новы дом у Чэхіі”, у чым, на Вашу думку, беларуская мэтавая 
група, для якой Вы перакладалі, была спецыфічная? 
 
Варта згадаць пра моўную сітуацыю ў Беларусі, дзе фармальна існуюць дзве дзяржаўныя мовы 
(беларуская і руская), прычым беларуская на дзяржаўным узроўні дыскрымінуецца, а часам і 
прыгнятаецца. Людзей, якія ў паўсядзённым жыцці размаўляюць па-беларуску, часта разглядаюць як 
палітычную апазіцыю і могуць ужыць неабгрунтаваныя рэпрэсіі. Вядома, што ў менскім ізалятары на 
Акрэсціна, дзе трымалі ўдзельніц і ўздзельнікаў паслявыбарчых пратэстаў, беларускамоўных людзей 
збівалі і катавалі больш. Таму я думаю, што ў выпадку беларускіх груп неабходна забяспечваць 
перакладчыцу ці перакладчыка, у каго абедзве мовы працоўныя, каб беларускамоўныя бенефіцыяркі 
і бенефіцыяры міжнароднай абароны пачуваліся камфортна і маглі задаваць пытанні на роднай 
мове. Неабходна таксама ўлічваць магчымае адрознае ўспрыняццё ролі дзяржавы, працы 
чыноўнікаў, сілавых структур і, не ў апошнюю чаргу, некамерцыйных арганізацый, што абумоўлена 
тым, што ў Беларусі 27 гадоў пануе дыктатура. Такія тэрміны, як “сацыяльны работнік” або 
“міжкультурная работніца” будуць, хутчэй за ўсё, патрабаваць дадатковых тлумачэнняў. З групамі, 
для якіх я мела магчымасць перакладаць, ужо папрацавалі псіхалагіні і псіхолагі ў межах праграмы 
MEDEVAC. Увогуле ж людзі з Беларусі могуць быць недаверлівымі і закрытымі, бо часта баяцца, што 
хтосьці іх можа выдаць альбо пераследваць, нават калі яны атрымалі міжнародную абарону. 
  
Што б вы сказалі замежнікам, якія прыехалі ў Чэхію, каб знайсці тут свой новы дом? 
  
Паўтару тое, што звычайна гучыць на семінарах “Новы дом”. Па-першае, пазбягайце пасярэдніц і 
пасярэднікаў і карыстайцеся толькі праверанымі крыніцамі інфармацыі і афіцыйнымі паслугі 
замежнікам і замежнікам, якія прапаноўвае дзяржава альбо некамерцыйныя арганізацыі. Па-другое, 
не ўспрымайце інтэграцыю як неабходную асіміляцыю. Інтэграцыя — гэта такі спосаб адаптацыі, калі 
мігрантка ці мігрант прызнае, што веданне і прыняцце культуры краіны знаходжання, у нашым 
выпадку Чэхіі, для яго важна, але ў той жа час можа захаваць і ўласную культуру. Я думаю, што 
беларуская супольнасць, якая жыве ў Чэхіі, можа быць прыкладам такой адаптацыі. Па-трэцяе, 



прытрымлівайцеся прынцыпу “новая мова — гэта новае жыццё”, і пачніце вывучаць чэшскую мову як 
мага хутчэй. Чэшская мова — ключ да інтэграцыі. І памятайце, дарогу здужае той, хто ідзе. 
Знаходжанне тут азначае, што вы ўжо прайшлі доўгі шлях. З астатнім вы абавязкова дасцё рады! 
Галоўнае верце ў сябе. 

Праект “Новы дом у Чэшскай Рэспубліцы” пад рэгістрацыйным № 
AMIF/15/04 фінансуецца Еўрапейскім звязам у межах нацыянальнай 
праграмы з Фонду дапамогі ўцекачам, мігрантам і інтэграцыйнай 
палітыкі і Міністэрствам унутраных спраў Чэшскай Рэспублікі. 
 

 
  



We are now preparing September integration 
seminars 
 
After a short break we are again preparing integration seminars for international protection holders entitled 
„Your new home in the Czech Republic“. 
 
  
This time following seminars will take place during September: 
1) Seminar in Arabic: 
• either seminar in person in Prague, on Saturday 12th of September from 10:00 to 18:00(one-day, 8 hours; 
we will provide food and babysitting on the spot and pay for the transportation) 
• or online seminar (via ZOOM application –we will help you install the application and explain everything) 
on Saturday 12th and Sunday 13th of September, always from 13:30 to 17:30 (4 hours per day) 
2) Seminar in English: 
3) either seminar in person in Prague, on Saturday 19th of September from 10:00 to 18:00(one-day, 8 
hours; we will provide food and babysitting on the spot and pay for the transportation) 
4) or online seminar (via ZOOM application –we will help you install the application and explain everything) 
on Saturday 19th and Sunday 20th of September, always from 13:30 to 17:30 (4 hours per day) 
The seminars are held under the auspices of the Ministry of the Interior of the Czech Republic and are 
intended for those of you who have been granted international protection after 1 January 2017 who are 15 
years old or older. 
At the seminar we will introduce you to information in the field of housing, employment, education, 
healthcare, finance etc. You will have the opportunity to learn the answers to any questions that come to 
mind with everyday life in the Czech Republic. You can also look forward to meeting a guest who has also 
received international protection in the Czech Republic and will tell you his personal story from the 
beginning of life in the Czech Republic. 
After the seminar you will receive a certificate of participation and a beautiful graphically published 
publication “The Czech Republic - your new home.” 
Here are some of the feedbacks from previous participants: 
"Good organization, contains useful and good information, it is necessary for every foreigner in the Czech 
Republic to participate in this seminar." "I liked the seminar: 1) nice meeting and hospitality, 2) the way the 
lecturers and also the interpreters performed, 3) the information I didn't know was very useful for me, 4) 
thank you very, very, very much. " 
"Detailed information on life, work and rights in the Czech Republic." 
„The online seminar was good and very beneficial for us. We were satisfied with the quality of the meeting 
and would like to thank you very much for your support, and for everything.” 
You can register to one of the above selected dates here: www.novy-domov.cz 
or contact us at this e-mail: info@novy-domov.cz 
or on this telephone number (also Whatsapp): 739 558 794 
 
We look forward to you. 
Team Slovo 21, z. s. 
 
 

mailto:info@novy-domov.cz


  



 في شهر سبتمبر سوف نبدأ بدورات االندماج مرة أخرى
 

 

ة نقوم مرة أخرى بتحضير  ي   بعد مقاطعة قصير
ن
ن عىل الحماية الدولية بعنوان "الموطن الجديد ف دورات أخرى من دورات االندماج للحاصلي 

 الجمهورية التشيكية". 
  
 

ي ذكره
ي المواعد اآلت 

ي شهر سبتمير ستكون الدورات ف 
 : ا وف 

 باللغة العربية: الدورات 
ي براغ يوم السبت  (1

ن
ونها شخصيا ف ساعات،  8 –)دورة ليوم واحد  18:00حتى الساعة   10:00من الساعة  2020/ 09/ 12دورات تحضن

ي المكان( 
 ونقوم بتنظيم التنقل، والطعام ورعاية األطفال ف 

نت ( أو2 ي  دورة عن طريق اإلنتى
ح لكم كل شر يوم األحد  – 09/ 12يوم السبت  ء ونساعدكم()عن طريق تطبيق زوم وسوف نرسل ونشر

ي اليوم( 4)  17:30حتى الساعة  13:30من الساعة  2020/ 09/ 13
 ساعات ف 

ية:  ن  دورات باللغة اإلنجلت 
ي براغ يوم السبت  (3

ن
ونها شخصيا ف ساعات،  8 –)دورة ليوم واحد  18:00حتى الساعة   10:00من الساعة  2020/ 09/ 19دورات تحضن

ي المكان( ونقوم بتنظيم ال
 تنقل، والطعام ورعاية األطفال ف 

نت ( أو4 ء ونساعدكم( دورة عن طريق اإلنتى ي
ح لكم كل شر يوم األحد  – 09/ 19يوم السبت  )عن طريق تطبيق زوم وسوف نرسل ونشر

ي اليوم( 4)  17:30حتى الساعة  13:30من الساعة  2020/ 09/ 20
 ساعات ف 

ن عىل الحماية الدولية الذين بلغ عمرهم تحت رعاية وزارة   ويتم تنفيذ الدورات سنة عىل األقل   15داخلية الجمهورية التشيكية للحاصلي 
 . 2017/ 01/ 01وحصلوا عىل اللجوء أو الحماية اإلضافية بعد يوم 

ي الدورة سوف تحصلون عىل
أسئلة   معلومات من مجال السكن والتوظيف والتعليم والعناية الصحية والمال...وإلخ. وبإمكانكم طرح وف 

ي الجمهورية التشيكية. 
ن
ي الجمهورية التشيكية كذلك وسوف   ضيفا وأيضا نستضيف متنوعة عن الحياة اليومية ف

حصل عىل الحماية الدولية ف 
ي الجمهورية التشيكية. 

ي بداية حياته ف 
ته الشخصية ف   يحكي عن خير

ا جم  موطنكم الجديد".   –يال بعنوان "الجمهورية التشيكية وبعد انتهاء الدورة سوف تحصلون عىل شهادة تثبت حضوركم وكتابا صغير
وا الدورات حت  اآلن:   وهنا بعض ردود فعل األشخاص الذين حض 

ي الجمهورية التشيكية أن يحض  الدورة." 
ي ف   "تنظيم جيد، يحتوي عىل معلومات مفيدة وجيدة وعىل كل أجنتر

ي الدورة 
جمير  ( أس2( بالمقابلة اللطيفة وحسن الضيافة 1"أعجبت ف  ين وكذلك المي  ي لم أعرفها وكانت  3لوب تقديم المحاض 

( المعلومات الت 
 ( أشكركم جدا جدا جدا. 4مفيدة بالنسبة لي 

ي الجمهورية التشيكية." 
 "معلومات دقيقة عن الحياة والعمل والحقوق ف 

نت جيدة ومفيدة بالنسبة إلينا. وكانت جودة الدورة جيدة ونشكرك ء." "كانت الدورة عىل اإلني  ي
 م جدا عىل الدعم وعىل كل شر

  
ي موقع: 

ي موعد من المواعد المذكورة أعاله عن طريق استمارة التسجيل )باللغة العربية( ف 
 domov.cz-www.novy ومن الممكن التسجيل ف 

يد  ي )باللغة التشيكية أو العربية(: أو االتصال بنا عن طريق الير
وت   domov.cz-info@novy اإللكي 

ي يوم معير  ووقت معير  فقط  794 558 739(: Whatsapp أو بالهاتف )وحت  
ي حالة االتصال باللغة العربية نستطيع الرد عليكم ف 

)ف 
ي الرد(. 

 فنستأذنكم عىل أي تأخير ف 
ي انتظاركم، 

 نحن ف 
 .Slovo 21, z.s فريق

ي الجمهورية التشيكية
 الموطن الجديد ف 

http://www.novy-domov.cz/
mailto:info@novy-domov.cz


  



Další integrační semináře v září 
 
Po krátké pauze opět připravujeme další integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany s názvem 
Nový domov v České republice. 
 
Tentokrát se jedná o tyto semináře, které se uskuteční během září: 
1) Seminář v arabštině: 
• buď prezenční forma semináře v Praze, v sobotu 12. 9. 2020, od 10:00 do 18:00 (jednodenní, 8hodinový; 
zajistíme dopravu, jídlo, hlídání dětí na místě) 
• nebo online forma semináře (přes aplikaci ZOOM, vše Vám dodáme a vysvětlíme, pomůžeme Vám), a to: 
so 12. 9. – ne 13. 9. 2020, vždy od 13:30 do 17:30 (4 hodiny denně) 
 
2) Seminář v angličtině: 
• buď prezenční forma semináře v Praze, v sobotu 19. 9. 2020, od 10:00 do 18:00 (jednodenní, 8hodinový; 
zajistíme dopravu, jídlo, hlídání dětí na místě) 
• nebo online forma semináře (přes aplikaci ZOOM, vše Vám dodáme a vysvětlíme), a to: so 19. 9. – ne 20. 
9. 2020, vždy od 13:30 do 17:30 (4 hodiny denně) 
Seminář je realizován pod záštitou Ministerstva vnitra ČR a je určen držitelům mezinárodní ochrany, kteří 
jsou starší 15 let a obdrželi azyl či doplňkovou ochranu po 1. 1. 2017. 
 
Na semináři Vás seznámíme s informacemi v oblasti bydlení, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví, 
financích a podobně. Budete mít možnost dozvědět se odpovědi na jakékoliv otázky, které Vás s 
každodenním životem v České republice napadají. Můžete se těšit též na setkání s hostem, který také 
získal mezinárodní ochranu v ČR a poví Vám svůj osobní příběh ze začátku života v České republice. 
Po skončení semináře obdržíte osvědčení o účasti a krásnou graficky zpracovanou publikaci „Česká 
republika – váš nový domov“, která vše podrobně a srozumitelně shrnuje. 
  
Zde jsou některé ze zpětných vazeb dosavadních účastníků: 
„Dobrá organizace, obsahuje užitečné a dobré informace, je třeba, aby se každý cizinec v Česku zúčastnil 
tohoto semináře.“ 
„Na semináři se mi líbilo:  
milé setkání a pohostinnost, 2) způsob vystupování lektorů a také tlumočníků, 3) informace, které jsem 
neznal(a) pro mne byly velmi užitečné, 4) velmi, velmi, velmi vám děkuji.“ 
„Podrobné informace o životě, práci a právech v ČR.“ 
„Online seminář pro nás byl dobrý a velmi přínosný. Byli jsme spokojeni s kvalitou semináře a chtěli bychom 
Vám velmi poděkovat za podporu a za vše.“ 

 
Registrovat se na jeden z výše vybraných termínů můžete přes registrační formulář (v arabštině) zde: 
www.novy-domov.cz 
nebo nás kontaktujte na tomto e-mailu (v čj či arabštině): info@novy-domov.cz 
či na tomto telefonním čísle (i Whatsapp): 739 558 794 (v případě komunikace v arabštině jsme k dispozici 
pouze určitý den a čas, předem se tedy omlouváme za případné prodlevy s odpovědí) 
Těšíme se na Vás. 
 
Tým Slovo 21, z. s. 

http://www.slovo21.cz/projekty-cizinci/novy-domov-v-ceske-republice/809-integrac-ni-semina-r-e-v-zari
mailto:info@novy-domov.cz


  



The integration seminars "New Home in the Czech 
Republic" get positive feedback 
 
As part of the "New Home 
in the Czech Republic" 
project, 4 seminars for 
Arabic speakers and 2 
seminars for Russian-
speaking holders of 
international protection 
have already taken place, 
of which 2 seminars were 
online. 
And what did the seminar 
participants like the most? What was the most useful for them? 
Read some of the participants' feedback: 
"Good organization, contains useful and good information, it is necessary for every foreigner in the Czech 
Republic to participate in this seminar." 
  
"I liked accuracy of information, arrangement of thoughts, answers to all questions, care for the child during 
the seminar, interpretation into Arabic." 
  
"There was valuable information we learned for the first time." 
  
"I liked the seminar: 1) nice meeting and hospitality, 2) the way the lecturers and also the interpreters 
performed, 3) the information I didn't know was very useful for me, 4) thank you very, very, very much. " 
  
"I liked the organization of the seminar, the lecturers gave us comprehensive answers to our questions, of 
which there were many." 
  
"I like obtaining new and important information, human approach of employees." 
  
"Detailed information on life, work and rights in the Czech Republic." 
  
„The online seminar was good and very beneficial for us. We were satisfied with the quality of the meeting 
and would like to thank you very much for your support, and for everything.” 
  
Are you a holder of international protection (with international protection granted after 1st January 2017) 
and are you interested in participating in the seminar? 
  
Contact us: info@novy-domov.cz, or on the telephone number: 739 558 794 
More information and registration form can be found here: http://www.novy-domov.cz/ We look forward to 
you. 
  
The project "Your New Home in the Czech Republic" (AMIF/15/04) is financed by the European Union 
within the framework of the national program of the Asylum, Migration and Integration Fund and the Ministry 
of the Interior of the Czech Republic. 
  
   
  

  

mailto:info@novy-domov.cz
http://www.novy-domov.cz/


 تجني دورات "الموطن الجديد في الجمهورية التشيكية" لالندماج نجاحا 
¨ 

 
 

دورات في نطاق مشروع "الموطن الجديد في الجمهورية التشيكية" لناطقي اللغة   4حتى اآلن تمت 
 ن العربية من الحاصلين على الحماية الدولية وتمت دورة واحدة م 

 الدورات على اإلنترنت. 

وفيما أدناه نقدم بعض األجوبة على أسئلة طرحناها للمشاركين في الدورات عما أعجبهم وماذا استفادوا  
 منه. 

"تنظيم جيد ويحتوي على معلومات مفيدة وجيدة وضروري على كل شخص أجنبي في التشيك الحضور  
 إلى هذه الدورة." 

  

وترتيب األفكار واإلجابة على كل األسئلة واالهتمام بالطفل أثناء الدورة والترجمة  "الدقة في المعلومات  
 إلى اللغة العربية." 

 "كانت هناك معلومات قيمة تعرفنا عليها ألول مرة." 

  

(  3( أسلوب المحاضرين وكذلك المترجمين )2( المقابلة الطيبة والمضايفة )1"أعجبني في الدورة )
 ( أشكركم جدا جدا جدا." 4علومات التي كانت غائبة عني ) استفدت الكثير من الم

 "تنظيم الدورة والمحاضرين قاموا بإعطائنا كامل األجوبة على أسئلتنا الكثيرة." 

 "الحصول على معلومات جديدة وهامة. التعامل اإلنساني من الموظفين." 

 "الشرح المفصل للحياة والعمل والحقوق في الجمهورية التشيكية 

  

  

نت الدورة على اإلنترنت جيدة ومفيدة بالنسبة لنا. أعجبتنا جودة المقابلة وشكرا جزيال على دعمكم  "كا
 وعلى كل شيء." 

(  2017/ 01/ 01هل حصلت على الحماية الدولية )تم الحصول على الحماية الدولية بعد يوم 
 وترغب/ترغبين في المشاركة في الدورة؟ 

 739 558 794أو عن طريق الهاتف:   domov.cz-info@novy تفضل/تفضلي باالتصال بنا: 

  

http://www.novy- وللمزيد من المعلومات وللحصول على استمارة التسجيل انظر إلى الموقع التالي:

domov.cz / 

 نحن في انتظاركم. 

  

http://www.slovo21.cz/projekty-cizinci/novy-domov-v-ceske-republice/798-2020-05-07-14-24-57
http://www.slovo21.cz/projekty-cizinci/novy-domov-v-ceske-republice/798-2020-05-07-14-24-57
http://www.slovo21.cz/projekty-cizinci/novy-domov-v-ceske-republice/798-2020-05-07-14-24-57
mailto:info@novy-domov.cz
http://www.novy-domov.cz/
http://www.novy-domov.cz/
http://www.novy-domov.cz/
http://www.novy-domov.cz/


Abdulrahman Alkayali: Seminář mi dal informace, 
které bych jinde těžko hledal 
 

 
 
Dne 30. listopadu 2019 byl realizován první integrační seminář pro držitele mezinárodní ochrany s 
názvem „Nový domov v České republice“. Seminář proběhl v prostorách Centra Alfirdaus v Praze a 
byl určen arabsky mluvícím osobám. Přečtěte si rozhovor s jedním z účastníků… Seminář mi dal 
informace, které bych jinde těžko hledal „S dobrou podporou se v cizí zemi může člověk rychleji 
postavit na vlastní nohy,“ říká Abdulrahman Alkayali, jeden z prvních účastníků integračního 
semináře Slova 21 „Nový domov v České republice. Zeptali jsme se ho v pár otázkách, co se na 
semináři naučil a jaký pro něj měl přínos.  
 
Proč ses na seminář Nový domov v České republice přihlásil a co hlavního Ti přinesl? 
Jsme v České republice s mojí ženou velmi krátce. Víme jen málo o tom, jak tu všechno funguje, a chceme 
se to naučit. Seminář mi odpověděl na většinu otázek a pomohl mi hledat další cestu, jak se začlenit do 
české společnosti. 
  
Která témata pro tebe byla nejdůležitější? 
Probrali jsme vše, co řeší držitel mezinárodní ochrany. každodenním životě v nové zemi. Čistě praktické 
věci, které mohou normálním lidem připadat snadné. Jak si najít práci, jak získat dlouhodobé visum nebo 
jak si pronajmout byt. Jako budoucí otec využiji podrobné informace o tom, kde a jak zaregistrovat dítě, 
které se vám tu narodí nebo jak ho zapsat do školy. Chci se také učit česky a zajímají mě zdejší tradice. I o 
tom jsme mluvili a dostal jsem tipy na to, kde mohu s učením pokračovat. 
  
Co je podle tebe pro držitele mezinárodní ochrany nejtěžší, když chce žít v nové zemi? Jak může 
seminář pomoci to překonat? 
Nejtěžší jsou praktické věci. O ty se musíš postarat, abys tu vůbec mohl normálně fungovat. A bez pomoci 
někoho, kdo je ochoten ti podat pomocnou ruku, by se v tom člověk snadno ztratil. Nebo by mu všechno 



přinejmenším trvalo mnohem déle. Jsou to věci jako dlouhodobá visa, sociální dávky, pracovní právo… 
Všechno, co jsem potřeboval, jsem se na semináři dozvěděl a jsem za to opravdu rád. 
  
Proč sis pro život vybral právě Českou republiku? 
Původně jsme sem s mojí ženou přijeli jen na líbánky po svatbě. Byl to její velký sen a já jsem jí ho chtěl 
splnit. Najednou jsme ale zjistili, že se ze závažného důvodu nemůžeme vrátit do své země. Bylo pro nás 
obrovským štěstím, že jsme tu mohli zůstat. 
  
Jaké jsou tvé další plány? 
Jaké další kroky potřebuješ udělat, aby ses v nové zemi zabydlel a cítil dobře? V první řadě si musím najít 
práci a naučit se česky. Tím to pro mě všechno začíná a všechno ostatní, věřím, přijde později. 
  
Doporučil bys tedy seminář i dalším držitelům mezinárodní ochrany? 
Určitě ano. Ušetří jim spoustu starostí, dostanou informace, které by jinak obtížně zjišťovali a potkají nové 
lidi. Mohl jsem ušetřit spoustu starostí i peněz, kdyby takový seminář existoval už o něco dříve. Já sám se 
na něj chystám jít ještě jednou a zeptat se na další věci, které mě o České republice zajímají. 
  
Děkujeme ti za rozhovor a přejeme hodně štěstí. 
  
Více informací o proběhnutém semináři naleznete zde. Máte-li zájem o účast na semináři, registrujte se 
zde: www.novy-domov.cz či nás kontaktujte na: info@novy-domov.cz Semináře jsou určeny osobám, 
které obdržely mezinárodní ochranu (azyl či doplňkovou ochranu) po 1. 1. 2017 a jsou starší 15 let.  
  
Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován Evropskou unií v rámci národního 
programu Azylového, migračního a integračního fondu a Ministerstvem vnitra České republiky. 
  
   

  

http://www.slovo21.cz/aktuality/770-prvni-integracni-seminar-novy-domov-v-ceske-republice
mailto:info@novy-domov.cz


První integrační seminář „Nový domov v České 
republice“ 
 

 
 
Organizace Slovo 21 úspěšně realizovala 30. listopadu 2019 v Praze první integrační seminář pro držitele 
mezinárodní ochrany s názvem „Nový domov v České republice“. Seminář byl určen arabsky mluvícím 
osobám. 
Jednodenní seminář vedly dvě zkušené lektorky, probíhal v češtině a byl tlumočen do arabštiny. V průběhu 
celého dne lektorky předávaly účastníkům praktické informace, tipy a doporučení z oblastí každodenního života 
v ČR, účastníci též sdíleli své vlastní zkušenosti s životem zde. Program byl obohacen o vystoupení hosta, který 
vypověděl svoji osobní zkušenost s příchodem do ČR a začátky života v nové zemi a o promítnutí filmu o České 
republice s názvem „Česká republika – váš nový domov“.  
Cílem semináře bylo účastníky srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s jejich právy a povinnostmi, 
předat jim užitečné informace o Státním integračním programu, ale také například nepsaná pravidla 
společenského chování či specifika dopravního systému. Lektorky měly připraveny konkrétní tipy využitelné při 
hledání zaměstnání, bydlení, registraci na Úřadu práce ČR, dále se účastníci dozvěděli o typech pracovních 
smluv, o zdravotním a sociálním systému, vzdělávacím systému (rodiče si např. odnesli důležité poznatky o 
zápisech svých dětí do škol a školek), a také doporučení a kontakty na pomocné organizace. Všichni zúčastnění 
obdrželi krásně graficky zpracovanou přehlednou publikaci „Česká republika – váš nový domov“ v arabštině, 
kterou si odnesli domů. 
Semináře budou pokračovat 
Podkladem pro seminář jsou nově vzniklé publikace, které taktéž vytvořilo Slovo 21 ve spolupráci s experty 
z řad pracovníků Ministerstva vnitra – odboru azylové a migrační politiky, IOM, zástupců Správy uprchlických 
zařízení MV ČR apod. Publikace jsou vydány v 8 jazycích, a to v češtině, arabštině, ruštině, ukrajinštině, 
angličtině, španělštině, francouzštině a turečtině. 
V průběhu roku 2020 budou probíhat další termíny seminářů ve výše uvedených jazycích na různých místech po 
celé České republice (dle potřeb účastníků).   



Účastníci hodnotili první proběhlý seminář velice pozitivně. Přečtěte si rozhovor s jedním z nich.  
Noví zájemci o účast na semináři se mohou hlásit skrze internetové stránky www.novy-domov.cz nebo 

prostřednictvím e-mailu  info@novy-domov.cz.  
Semináře jsou určeny osobám, které obdržely mezinárodní ochranu (azyl či doplňkovou ochranu) po 1. 1. 2017 
a jsou starší 15 let. 
Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován Evropskou unií v rámci národního programu 
Azylového, migračního a integračního fondu a Ministerstvem vnitra České republiky.  
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Propagační materiály k integračním seminářům jsou 
hotové! 
 

 
  
Realizační tým projektu Nový domov v ČR přes léto intenzivně pracoval na přípravách pro spuštění 
integračních seminářů pro držitele mezinárodní ochrany s názvem „Nový domov v České republice“. 
  
Podařily se nám dva důležité kroky. Zaprvé dokončit českou verzi publikace k semináři a zaslat ji do tisku. 
Graficky již zpracováváme i další jazykové verze (arabština, ruština, ukrajinština, angličtina). Zadruhé jsme 
dokončili letáky a plakát s informacemi o integračních seminářích pro držitele mezinárodní ochrany, které 
začneme brzy šířit. 
  
O čem jsou integrační semináře? 
  
„Semináře budou jednodenní, pro účastníky zdarma a budou probíhat až v 10 různých jazycích (čeština, 
arabština, ruština, ukrajinština, španělština, angličtina, francouzština, turečtina, další jazyky budou 
definovány na několika místech napříč ČR,“ vysvětluje projektová koordinátorka Slova 21 Petra Jaceňková 
a dodává: „Na seminářích se držitelé mezinárodní ochrany dozví, jak řešit různé životní situace, jako je 
například hledání bydlení a zaměstnání, zajištění zdravotní péče nebo třeba uznání vzdělání, dosaženého 
na zahraniční škole. Upozorníme je i na možná rizika, která mohou při řešení těchto situací vzniknout a na 
co si dávat pozor. Účastníci se mohou těšit na zhlédnutí krátkého filmu „Česká republika – váš nový domov“ 
a na návštěvu hosta-cizince, který vypoví svoji osobní zkušenost s novým životem v České republice. 
Průběžně pracujeme na internetových stránkách, které již brzy spustíme i v dalších jazykových verzích. 
  
Máte zájem o účast na semináři? 
Přečtěte si více na našich stránkách: www.novy-domov.cz nebo nás kontaktujte na info@novy-domov.cz. 
Brzy se vám ozveme. 
  
Máte zájem o spolupráci? 
Chcete být naším hostem-cizincem na seminářích? Chcete se zapojit do projektu jako tlumočník či lektor? 
Chcete nám pomoci oslovovat držitele mezinárodní ochrany a zvát je na semináře? Kontaktujte nás 
na novydomovvcr@gmail.com.  
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Semináře se konají pod záštitou Ministerstva vnitra ČR. 
  
Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován Evropskou unií v rámci národního 
programu Azylového, migračního a integračního fondu a Ministerstvem vnitra České republiky. 



PUBLIKACE, KTERÁ POMŮŽE DRŽITELŮM 
MEZINÁRODNÍ OCHRANY S ŽIVOTEM V ČESKU, 
MÁ UŽ SVOU TVÁŘ 
 
Začínat život v nové zemi není jednoduché. Držitelé mezinárodní ochrany v Česku se musí sžít s 
novou kulturou, zvyky, tradicemi, seznámit se s místním systémem, zákony, svými právy a 
povinnostmi. Proto v rámci projektu tvoříme publikaci ‘Česká republika - váš nový domov’, která 
držitelům mezinárodní ochrany pomůže se u nás zorientovat.  
Kromě české verze textu a vznikajících překladů do sedmi dalších jazyků (arabština, ruština, 
ukrajinština, španělština, angličtina, francouzština, turečtina) má publikace již své ilustrace a grafický 
návrh obálky (viz obrázky).  
Publikace bude sloužit jako doplněk jednodenních bezplatných seminářů, které budou probíhat v 9 
různých jazycích a na nichž se držitelé mezinárodní ochrany dozví, jak řešit různé životní situace, jako 
je například hledání bydlení a zaměstnání, zajištění zdravotní péče, a nebo třeba uznání vzdělání, 
dosaženého na zahraniční škole.   

Krom toho se ale dozví 
mnoho praktických 
informací například o tom, 
jaká jsou různá nepsaná 
pravidla společenského 
styku u nás, a nebo 
například zjistí, jaká jsou 
specifika našeho 
dopravního systému.   
V těchto dnech probíhají 
také školení lektorů a 
tlumočníků, kteří semináře 
povedou.   
Brzy též zprovozníme 
internetové stránky: 
www.novy-domov.cz, na 
kterých se budou moci 
zájemci o semináře 
dozvědět více a přihlásit se 
na ně.  

Ilustrace do publikace k tématu Doprava 
 
Autor: Kristýna Sataryová  
  

Projekt, který realizuje Slovo 21, z.s., je financovaný v rámci národního programu Azylového, 
migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.  
Pro více informací nás kontaktujte na: info@novy-domov.cz. 
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Proběhla první školení lektorů a tlumočníků! 
 
Projekt Nový domov v České republice, který si klade za cíl podpořit zvýšení informovanosti držitelů 
mezinárodní ochrany o hodnotách a praktických aspektech života v České republice, je již v plném 
proudu. 
 
Od května proběhla 2 školení lektorů a 2 školení tlumočníků (prozatím pro jazyky arabština, ruština, 
ukrajinština, španělština), kteří povedou a budou tlumočit nadcházející integrační semináře pro držitele 
mezinárodní ochrany. Zkušení lektoři, znalí v lektorských a komunikačních dovednostech, byli proškoleni v 
tématu a specifikách sociálně-právní oblasti držitelů mezinárodní ochrany. 
  
Osvědčení zkušení tlumočníci pak ve specifické terminologii spojené s držiteli mezinárodní ochrany. 
Kvalitním lektorováním a tlumočením bude zajištěno, aby byly informace účastníkům seminářů předány 
správným, srozumitelným a příjemným způsobem. Semináře budou jednodenní, pro účastníky zdarma a 
budou probíhat až v 9 různých jazycích (arabština, ruština, ukrajinština, španělština, angličtina, 
francouzština, turečtina, další jazyky budou definovány) na několika místech napříč ČR. 
  
Účastníci se mohou těšit na zhlédnutí krátkého filmu „Česká republika – váš nový domov“ a na návštěvu 
hosta-cizince, který vypoví svoji zkušenost s novým životem v České republice. Ze semináře si účastníci 
odnesou též krásně graficky zpracovanou publikaci „Česká republika – váš nový domov“ (v jazyce 
semináře), která shrnuje základní informace ze semináře. Realizační tým projektu již připravuje internetové 
stránky (www.novy-domov.cz) s registračním formulářem pro zájemce o účast na semináři. Ty budou 
spuštěny na podzim. Pro více informací o projektu a seminářích nás kontaktujte zde:  info@novy-
domov.cz Semináře se konají pod záštitou Ministerstva vnitra ČR. 
  
Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován v rámci národního programu 
Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 
  

mailto:info@novy-domov.cz
mailto:info@novy-domov.cz




 
  



Pomůžeme cizincům lépe se zorientovat v Česku, 
říká hlavní expertka projektu Nový domov v České 
republice 

 
 
Nový tříletý projekt „Nový domov v České republice“ si klade za cíl do roku 2021 pomoci cizincům, 
kteří u nás dostanou azyl či mezinárodní ochranu zorientovat se v našich hodnotách a v praktických 
aspektech života v České republice tak, aby tito lidé znali svá práva a povinnosti. S tím jim pomáhá 
také expertka projektu Veronika Slavíková. Ta nám v rozhovoru popsala, jak bude projekt fungovat. 
 

Projekt je financovaný v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního 
fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR. 

   
  
Koho se vlastně projekt “Nový domov v České republice” týká a jak těmto lidem usnadňuje jejich 
situaci? 
Projekt je zaměřený na držitele mezinárodní ochrany, respektive azylu a měl by jim pomoci v se lépe 
zorientovat v české společnosti. Tito lidé přicházejí z jiné kultury, z jiného systému fungování, například 
nemusí vědět, jak si zde najít lékaře, na co mají právo, co je v české společnosti obvyklé. 
Jak s těmi příchozími chcete pracovat? Připravujete pro ně nějaký informační materiál?  
Ano, v současné době expertní skupina připravuje publikaci, která těmto lidem popíše různé situace, se 
kterými se budou v běžném životě v ČR setkávat. Např. jakým způsobem hledat bydlení a zaměstnání, jak 
najít doktora, jak zapsat děti do školy atd. Tuto publikaci obdrží na jednodenních kurzech, kde se dozví 
podrobnosti o jejich právech, povinnostech a praktických aspektech života v ČR. Cílem publikace i kurzů je 
předávat informace v co nejjednodušší a nejsrozumitelnější formě. 
Celkem bych očekával, že se takhle s cizinci už dávno běžně pracuje. Žádný takový program u nás 
jinak není? 
Přímo pro azylanty žádný takovýto systém integrace zatím ještě nebyl realizovaný. Obdoba tohoto projektu 
dlouhodobě funguje pro cizince ze třetích zemí, kteří do České republiky přicházejí z jiných důvodů, 
například dlouhodobě pracovat, chtějí tady žít a podnikat atd. Pro ně už je podobný koncept několik let 
provozován s pozitivními ohlasy a velkým úspěchem. 
A azylantů se to ještě netýkalo? 
Ne, těch se to netýkalo. To by měl pokrýt až tady tento projekt. 
Kolik asi tak lidí by měl ten projekt obsáhnout? 
Vzhledem k počtu azylantů v Česku to nebudou tisíce pochopitelně, jedná se asi o 360 cizinců, kteří obdrží 
mezinárodní ochranu, respektive azyl. 



Co je tedy konkrétně obsahem oné publikace? Jaké budou ony situace, které jim budou 
předkládány? 
V podstatě má tato publikace patnáct témat, rozdělených do kapitol. Jedna z kapitol se zabývá popisem 
České republiky, jaké jsou naše zvyky, způsoby chování a hodnoty, co je tady obvyklé (např. podání si ruky 
při seznámení, neboť cizinci mívají v zemích svého původu jiné způsoby zdravení). Takže kurz a publikace 
by je měly trochu více připravit na odlišné způsoby chování. Samozřejmě bereme v úvahu i to, že držitelé 
mezinárodní ochrany již zde nějakou dobu žijí. Nebudeme popisovat ty nejevidentnější věci. Zaměříme se 
spíše na situace, které je po odchodu z azylových středisek čekají. 
To jsou takové informace, co si člověk navygoogluje, že? 
Ano, máte pravdu, já sama, když jsem si sbírala informace a dělala rešerši jako podklad pro jednotlivé 
kapitoly, jsem spoustu informací nemohla dohledat jen tak. Zkuste si představit - to je i docela zajímavé 
cvičení - zkuste popsat, kdo je to Čech? 
Co je češství a co je pro nás typické? Jednodušeji popíšete Němce nebo Itala než sami sebe jako Čecha. 
Pokud se nechceme popisovat obrazem Švejka a podobně…. 
Myslíte pomocí stereotypů? 
Se kterými se myslím nikdo neidentifikuje! Takže jak se popíšete jako Čech, co řeknete, že je typicky 
české? Je to pivo? Já ho nepiju. Jsem Češka, pivo nepiju - nechutná mi. Podobný je pohled na městský 
život. Když se podíváte do ulice, najdete tam nejrůznější typy lidí různého pohlaví, stáří, fyzického vzhledu 
vykonávající různé profese a činnosti (např. žena za volantem, což v jiných zemích není zcela typické). Lidé 
mohou vykonávat jakékoliv zaměstnání se jim zlíbí, není to rozdělené například podle ‘kast’ a podobně. 
Toto zní, jakože vlastně cizincům ukazujeme, že je u nás větší míra svobody než v zemích jejich 
původu. Jsou tam naopak třeba věci omezující? Které by si ti lidé měli uvědomovat? 
Určitě, snažíme se poukazovat na obě tyto stránky a aby informace byly vyvážené. Není to jen o tom, 
abychom jim představovali, jak se tady budou mít “výrazně lépe” než doma a co všechno je tu možné. Ale v 
podstatě je to o tom, aby se dozvěděli skutečnou realitu života v České republice. Například povinná školní 
docházka - bez ohledu na to, zda je dítě chlapec nebo dívka. Rodič musí dítě poslat do školy, což třeba 
jinde není obvyklé a vzdělání je zaměřeno jednostranně. A těch příkladů je celá spousta. 
Co dalšího kromě té publikace se v rámci projektu bude dít? 
Na vytvořenou publikaci naváže tvorba metodických materiálů pro lektory, budou vytipováni lektoři a 
proškoleni na práci s azylanty, tak aby vše pochopili, ale také aby pro ně vedli semináře záživnou a 
srozumitelnou formou. A na základě toho budou realizované kurzy takového “workshopového” typu, protože 
by měly být pro malý počet účastníků, aby byl prostor pro dotazy, popis individuální situace a podobně. 
Samozřejmě většinu lidí napadne: jsou to cizinci, přicházejí nejen z jiného kulturního, ale i jazykového 
prostředí, jak budou vedeny? Kurzy budou vedeny lektorem, který bude mluvit česky, a budou tlumočeny 
do jazyků, kterými tito lidé rozumí (půjde o 10 cizích jazyků, např. ruština, ukrajinština atd.). 
Jak by tedy ten kurz měl vypadat, když říkáte, že by měl být “záživný”? 
Znáte to, jak je to s pozorností. Když vás něco nezajímá tak vypnete pozornost. Sice si člověk kurz fyzicky 
odsedí, ale neodnese si nic. Musí to být poutavé v tom smyslu, že lektor dokáže zaujmout a přizpůsobí 
obsah kurzu na situaci jednotlivých lidí. Podpoří tak motivaci a vzbudí zájem: “Aha, budu podepisovat 
nájemní smlouvu? No budu, protože nemám na to si koupit nový byt. Co mě tedy čeká? Mám si dát na něco 
pozor? A na co?” Tímto způsobem se dá vést workshop, aby si z něj ti lidé odnesli co nejvíc. Jen si 
stoupnout a odprezentovat látku, to nefunguje. 
Ukazuje se třeba v zahraničí, že tento způsob integrace cizinců funguje? 
Ve většině zejména vyspělých zemí, kde migrace a azylová procedura jsou častější než u nás, tak je tento 
způsob předávání informací velmi obvyklý. A samozřejmě pomáhá lidem se lépe přizpůsobit, a získat 
potřebné informace bez toho, aniž by je museli sami vyhledávat na internetu, protože nemusí všichni mít 
hned přístup k počítači a být schopni si informace sami vyhledat. Problémem při hledání informací je 
samozřejmě i jazyková bariéra. Proto jak publikace, tak i kurz budou tlumočeny.   
Na podobných projektech by se dalo ilustrovat, že neziskové organizace, které se věnují cizincům a 
azylantům, tak mají důležitou roli ve společnosti, protože tuto práci dělá s pomocí ministerstev 
neziskový sektor, je to tak? 
Neziskový sektor často dělá své projekty na zakázku ministerstev. Teď probíhá velmi živá diskuse o tom, k 
čemu neziskový sektor slouží. A je třeba si uvědomit, že neziskový sektor vykonává na zakázku státu 
činnosti, na které stát svými silami v tu chvíli nemá kapacitu. 
To se netýká jen pomoci migrantům a migrační oblasti, ale i péče o seniory, postižené, nezaměstnané, v 
podstatě v jakýchkoliv problémových situacích je mnoho lidí odkázáno právě na neziskový sektor. 
  

  



Byl zahájen projekt s názvem Nový domov v České 
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Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován v rámci národního programu 
Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.  
  

O PROJEKTU 

Nutnost opustit rodnou zemi a cesta za hledáním ochrany v jiné zemi s sebou přináší velké lidské odhodlání 
spojené s obavami, ale také potřebou zajistit si život v nové zemi po praktické stránce od naprostých 
základů. Lidé, kteří byli nuceni vydat se hledat nový domov, opustili ve své zemi původu své rodiny, 
domovy, práci i veškeré sociální vazby. Po obdržení statutu držitelů mezinárodní ochrany tak začíná jejich 
cesta novým životem, kdy si musí zajistit bydlení, základní živobytí skrze práci, vzdělávání pro děti, naučit 
se český jazyk a celkově se zorientovat v novém neznámém prostředí. Navazují zcela nové sociální vazby 
a kontakty s místními lidmi, které jim umožní se postupně integrovat a najít nový domov v nové zemi. 
Řešení každodenních situací může být pro cizince zpočátku velmi náročné a matoucí, a proto je důležité je 
prvními kroky v nové zemi provést tak, aby proces jejich začlenění byl co nejhladší. 
Nový tříletý projekt (2018 – 2021) s názvem „Nový domov v České republice“, financovaný v rámci 
národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, si 
klade za cíl podpořit zvýšení informovanosti držitelů mezinárodní ochrany o hodnotách a praktických 
aspektech života v České republice tak, aby se tito držitelé dobře orientovali v prostředí České republiky a 
znali svá práva a povinnosti. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením nové, přehledné publikace Česká 
republika – váš nový domov v deseti jazykových verzích a dále realizací integračních seminářů pro nové 
držitele mezinárodní ochrany. Pro kvalitní implementaci seminářů proběhnou školení lektorů a tlumočníků a 

tvorba podpůrných metodických materiálů. Celkový rozpočet projektu činí 5 949 850,00 Kč 

  



PUBLIKACE 

V první části projektového období vznikne nová, přehledná publikace s názvem „Česká republika - váš nový 
domov“, která bude žadatele mezinárodní ochrany čtivou a lidskou formou seznamovat s různými aspekty 
pobytu v ČR. Graficky zajímavě ztvárněná příručka poskytne potřebné informace o životě v České 
republice, místních kulturních zvycích a tradicích, ale také oblastech každodenního života jako je např. 
školství, zaměstnání, podnikání, zdravotnictví, sociální systém a zabezpečení, bydlení, doprava atd. 
Publikace bude k dispozici v češtině, angličtině, arabštině, francouzštině, ruštině, ukrajinštině, španělštině a 
turečtině a podle aktuální potřeby budou zajištěny další dva překlady. Pokud během projektu dojde ke 
změně legislativy, bude zajištěna aktualizace publikace.  
  

SEMINÁŘE 

Během jednodenních integračních seminářů získají držitelé mezinárodní ochrany informace ze 
všech oblastí života v ČR a zároveň je lektoři podpoří v získání interkulturních dovedností pro život 
v České republice. Budou tak vybaveni základními znalostmi potřebnými pro první období života v nové 
zemi tak, aby se mohli postupně začleňovat v nové společnosti. 
Semináře povedou zkušení lektoři, kteří budou proškoleni tak, aby měli aktuální a přesné informace ze 
sociálně-právní oblasti s ohledem na téma držitelů mezinárodní ochrany. Lektoři budou znalí v lektorských a 
komunikačních dovednostech, což umožní účastníkům zapamatovat si co největší množství podstatných 
informací. Semináře budou tlumočeny zkušenými tlumočníky, kteří v rámci projektu projdou školením na 
terminologii spojenou s držiteli mezinárodní ochrany. Tato terminologie je často velmi složitá a kvalitním 
tlumočením bude zajištěno předání správných informací, které zohlední i možné interkulturní rozdíly 
v porozumění obsahu seminářů. Lektorský tým a tlumočníci se budou řídit metodickými materiály 
vypracovanými pro účely tohoto projektu. Zároveň budou probíhat pravidelné supervize tohoto týmu tak, 
aby byla zajištěna co nejlepší kvalita seminářů. 
Semináře navíc zpestří výstup hosta-cizince, který již nějakou dobu v ČR žije a prošel 
podobnou zkušeností, jakou si prochází účastníci kurzů. Dle zkušeností organizace Slovo 21 napomáhá 
sdílení vlastních zkušeností cizincům vyrovnat se psychicky s nastalou situací a případnými 
traumaty souvisejícími s celkovou a vynucenou změnou života. V rámci semináře bude promítán 
film organizace Slovo 21, z.s. nazvaný „ČR – Váš nový domov“, který účastníky příjemnou formou 
seznámí s reáliemi ČR, zdejší kulturou, zvyky a tradicemi.  
Dle aktuálního počtu dospělých osob z cílové skupiny se očekává, že v rámci projektu bude prostřednictvím 
účasti na semináři podpořeno cca 360 držitelů mezinárodní ochrany. 

 

 

  

 

 

 


