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Slovo úvodem

VáÏení ãtenáfii, 

pfied vámi leÏí V˘roãní zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkÛm za rok 2002. V ní bychom vás rádi informovali

ve ãtyfiech oddílech o aktivitách OPU, hlavních projektech realizovan˘ch v roce 2002, nastínili spolupráci se

státními a nestátními institucemi a pfiedloÏili v˘sledek na‰eho hospodafiení. Dovolte mi v‰ak zmínit se krátce 

o tom, co rok 2002 znamenal pro Organizaci pro pomoc uprchlíkÛm a jaké cíle si klademe v blízké budoucnosti. 

Rok 2002 byl pro nás v mnoha aspektech rokem zajímav˘m a v jistém smyslu pfielomov˘m. Pfiedev‰ím se

podafiilo díky správní radû OPU a díky práci mé a m˘ch kolegÛ pfieklenout nelehké období zaãátku roku, kdy

neúspû‰ná politika nového fieditele a krátké bezvládí vedly k tûÏkostem v na‰í práci. S nov˘m entusiasmem jsme

zvládli nejen pfiestûhování do nov˘ch prostor z dÛvodu hrozící demolice budovy ve VeletrÏní ulici, ale zahájili jsme

období, které bych nazval obdobím nové spolupráce. V na‰í práci jsme zaãali efektivnûji spolupracovat 

s ministerstvem v mnoha otázkách azylové politiky a praxe a v˘znamnû jsme prohloubili také spolupráci v rámci

Konsorcia organizací pracujících s uprchlíky v âR. Za velmi dÛleÏitou povaÏujeme transformaci na‰í spolupráce 

v rámci Konsorcia do formy nového právního subjektu, kter˘ by mûl zajistit pokraãování na‰í spoleãné práce 

i v dobû po ukonãení projektu podporovaného Evropskou Unií v polovinû roku 2003. Za velmi v˘znamné také

povaÏujeme navázání spolupráce s Filozofickou fakultou Karlovy Univerzity a znovuobnovení spolupráce 

s Právnickou fakultou Karlovy Univerzity v Praze, kde cílem na‰eho snaÏení je v˘chova nov˘ch odborníkÛ v oblasti

uprchlictví a migrace. 

Podstatnou zmûnou bylo pro nás pfiijetí novely zákona o azylu, která pfiinesla fiadu omezení do té doby

velkorysého pfiístupu k uprchlíkÛm ze strany ãeského státu, coÏ opût na‰i práci ztíÏilo. 

Závûrem bych rád podûkoval na‰emu hlavnímu partnerovi Úfiadu Vysokého komisafie OSN pro uprchlíky v Praze

a hlavnû v‰em zamûstnancÛm OPU a pfiíznivcÛm OPU, ktefií svou profesionální prací a pomocí pfiispûli k tomu,

Ïe se nyní mohu ohlédnout za minul˘m rokem s pocitem dobfie odvedené práce ve prospûch na‰ich klientÛ 

v tíÏivé Ïivotní situaci – uprchlíkÛ. 

Mgr. Martin Rozumek

fieditel OPU 
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1. Aktivity

1.1. Právní poradenství 

Poskytujeme právní pomoc zejména ÏadatelÛm o udûlení azylu v kterémkoli stadiu azylové procedury. SluÏba je
pro klienty dostupná jak v kanceláfii v Praze, tak v azylov˘ch zafiízeních, provozovan˘ch Ministerstvem vnitra âR,
pfiípadnû v zafiízeních pro zaji‰tûní cizincÛ, které spravuje Cizinecká policie âR. Na‰i zamûstnanci do zmínûn˘ch
zafiízení pravidelnû dojíÏdûjí. 

Poradenství lze specifikovat podle délky trvání na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé poradenství zahrnuje
jednorázové právní porady, zejména informace t˘kající se prÛbûhu azylové procedury, zodpovídání individuálních
dotazÛ, pfiípadnû sepsání rÛznorod˘ch typÛ podání. Dlouhodobé poradenství je uplatÀováno v tzv. siln˘ch
pfiípadech a zahrnuje komplexní péãi o prÛbûh azylové procedury. Snahou je podchytit klienty, ktefií mají skuteãné
dÛvody pro udûlení azylu, tedy naplÀují definici uprchlíka dle Úmluvy o právním postavení uprchlíkÛ, respektive
dÛvody udûlení azylu dle ãeského zákona o azylu. Tento typ poradenství zaãíná seznámením se s pfiípadem 
a jeho právním zhodnocením na základû individuálního pohovoru právníka s klientem. Následuje pfiíprava na
pohovor v fiízení o udûlení azylu, pokud je‰tû nebyl proveden. Je moÏná i pfiítomnost právníka pfii konání tohoto
pohovoru. Sepisuje se plná moc k zastupování v fiízení o udûlení azylu, která mimojiné umoÏÀuje nahlíÏení do
spisového materiálu vedeného v souvislosti s azylov˘m fiízením a jeho doplÀování. Souãástí poradenství je 
i získávání relevantních informací, zejména o zemích pÛvodu. 

V oblasti právní ãinnosti OPU také provádí projekt Slouãení rodiny podporovan˘ Delegací Evropské komise 
v Praze, kter˘ si klade za cíl zajistit jednotnou aplikaci a interpretaci ãlánku 8 Evropské úmluvy na ochranu
lidsk˘ch práv v souvislosti s problematikou sluãování rodin v pfiípadû, Ïe alespoÀ jeden z ãlenÛ rozdûlené rodiny
je osoba cizí státní pfiíslu‰nosti. 

1.2. Sociální poradenství

OPU poskytuje poradenství zejména v oblastech, které se vztahují k situaci ÏadatelÛ o azyl, respektive azylantÛ.
Tato pomûrnû ‰iroká oblast zahrnuje porady t˘kající se sociální situace, zamûstnání, studia, zdravotní péãe 
a rÛzn˘ch jin˘ch problémÛ. DÛvûrné sociální poradenství je kombinováno s psychologickou pomocí. Pokud jde
o psychologickou ãi jinou speciální asistenci, OPU se v tomto smûru specializuje na zranitelné skupiny, zejména
Ïeny a dûti. Poradenství je pfiístupné jak pro uprchlíky v Praze, tak mimopraÏské (zejména v azylov˘ch zafiízeních). 

Pokud jde o oblast sociální práce je tfieba rovnûÏ zmínit aktivity zamûfiené na vyuÏití manuálních schopností
klientÛm, jako jsou napfi. ‰icí dílny. Zámûrem OPU je pfiimût pfiedev‰ím Ïeny v azylov˘ch zafiízeních k vût‰í aktivitû,
která jim umoÏní nejenom odbourat kaÏdodenní stereotyp, ale zprostfiedkuje cennou pfiíleÏitost, jak se nauãit
nûco nového. Sociální práce do jisté míry zahrnuje i materiální pomoc klientÛm, pfiiãemÏ v tomto smûru
spolupracujeme se sponzory. OPU rovnûÏ organizuje pfiedná‰ky zamûfiené na osvûtu a v˘chovu k prevenci
infekãních chorob ãi jiné oblasti dot˘kající se Ïivota ÏadatelÛ o azyl. 

1.3. Psychologické poradenství

Poskytování psychologického poradenství je pomûrnû novou sluÏbou, kterou OPU nabízí sv˘m klientÛm, jimiÏ
jsou Ïadatelé o azyl pob˘vající v Pobytov˘ch stfiediscích Ministerstva vnitra ãi v soukromí. Jeho potfieba zafiazení
mezi standardnû poskytované sluÏby klientÛm, vyplynula z dlouholet˘ch zku‰eností pracovníkÛ OPU, ktefií tímto
reagují na aktuální potfieby sv˘ch klientÛ. 
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Na‰imi klienty jsou ãasto lidé, ktefií se jiÏ dávno pfiedtím, neÏ pfii‰li do âeské republiky a stali se Ïadateli o azyl,
ocitli v nároãné Ïivotní situaci, která je donutila opustit své domovy, rodiny a blízké a fie‰it tímto zpÛsobem situaci,
která pro nû byla mnohdy psychicky velice nároãná. Av‰ak ani pobyt v âeské republice není pro mnohé z nich
snadn˘. Ocitají se v naprosto odli‰ném sociokulturním prostfiedí, jejich ekonomická situace není uspokojivá,
neboÈ ztrácejí svojí finanãní nezávislost a sílu. Mnohdy dochází také k napûtí v rodinách, které je zpÛsobeno celou
fiadou dal‰ích negativních faktorÛ. 

Z tohoto dÛvodu nabízejí odbornû kvalifikovaní psychologové OPU celou ‰kálu psychologick˘ch sluÏeb. Mezi
nejdÛleÏitûj‰í z nich patfií pfiedev‰ím krizová intervence, individuální psychologické poradenství, podpÛrná terapie
a také skupinové poradenství zamûfiené na práci s nejohroÏenûj‰í skupinou ÏadatelÛ, kter˘mi jsou zejména Ïeny. 

1.4. Vzdûlávání

Nejv˘znamnûj‰í aktivitou OPU v oblasti vzdûlávání jsou bezpochyby Právní a Sociální klinika. Idea klinického
vzdûlávání pochází z USA a má dva základní pilífie. Jedním z nich je bezplatné poskytování poradenství a
asistence (aÈ uÏ na poli právním ãi sociálním) zraniteln˘m a ohroÏen˘m skupinám, mezi nûÏ patfií i Ïadatelé o azyl.
Druh˘m pilífiem je pak roz‰ífiení univerzitní v˘uky o v˘znamnou praktickou sloÏku. 

Právní klinika je postavena na spolupráci OPU s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a seznamuje zájemce 
z fiad studentÛ práv s teorií i praxí právního poradenství a právní asistence ÏadatelÛm o azyl. 

Na realizaci sociální kliniky OPU spolupracuje s Katedrou sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
a pfiipravuje studenty sociální práce na práci s Ïadateli o azyl. 

Mezi dal‰í vzdûlávací aktivity patfií pfiedná‰ková a osvûtová ãinnost adresovaná zejména ‰kolám v‰ech stupÀÛ.
OPU pfiipravuje pro zájemce z fiad ‰kol (základních, stfiedních i vysok˘ch) pfiedná‰ky o azylové procedufie,
azylovém zákonû a Ïivotû ÏadatelÛ na na‰em území, ale realizuje také semináfie se záÏitkov˘mi a herními prvky
pro men‰í skupiny ÏákÛ ãi studentÛ. 

1.5. Volnoãasové aktivity ve stfiediscích

OPU organizuje ãi se podílí na organizaci celé fiady volnoãasov˘ch aktivit zejména pro dûti a mládeÏ v Pobytov˘ch
stfiediscích Ministerstva vnitra âR. 

Volnoãasové aktivity, které OPU pofiádá lze rozdûlit do dvou skupin. Tou první jsou pravidelné volnoãasové
aktivity, mezi nûÏ patfií arteterapeutické, muzikoterapeutické a pohybovû terapeutické skupiny, kter˘ch se úãastní
jak dûti ÏadatelÛ o azyl tak dûti ãeské. Pravidelnû také organizujeme v pobytov˘ch stfiediscích vánoãní besídky
pro dûti a sportovní akce u pfiíleÏitosti mezinárodního dne dûtí. Druhou skupinu tvofií pfiíleÏitostné aktivity, které
vznikají dle potfieby v koordinaci s dal‰ími organizacemi. V loÀském roce jsme takto organizovali napfiíklad nûkolik
diskoték pro dûti i dospûlé, veselou sportovní olympiádu, v˘lety do okolí tábora ãi do praÏské ZOO ãi dûtsk˘
karneval. 

1.6. Dobrovolníci

OPU spolupracuje s pomûrnû velk˘m mnoÏstvím dobrovolníkÛ, ktefií se podílejí jednak na realizaci volnoãasov˘ch
aktivit v pobytov˘ch stfiediscích, ale také jsou nám velkou pomocí pfii administrativních pracích v kanceláfii
organizace a fundraisingu. V˘znamn˘m partnerem pfii hledání anglicky hovofiících dobrovolníkÛ je nám New York
University in Prague. Zvlá‰tní skupinou jsou dobrovolníci – tlumoãníci a pfiekladatelé, ktefií nám v˘znamnou mûrou
usnadÀují komunikaci s klienty a tím nám pomáhají zkvalitnit na‰i péãi o Ïadatele o azyl, v této oblasti jsme
navázali pfiínosnou spolupráci s nûkter˘mi katedrami Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 
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2. Projekty

2.1. UNHCR

Na‰ím nejv˘znamnûj‰ím partnerem nejen v roce 2002 byl Úfiad Vysokého komisafie OSN pro uprchlíky (UNHCR)
v Praze. Ve spolupráci s UNHCR jsme provádûli zejména projekt zamûfien˘ na sociální práci s Ïadateli o azyl.
Dlouhodobá spolupráce OPU a UNHCR v Praze se v‰ak t˘ká i vût‰iny ostatních aktivit OPU, kde na prvním místû
je tfieba zmínit spolupráci ve vzdûlávacích projektech Právní a Sociální kliniky a projektu Competency
Development program. V rámci projektu s UNHCR pravidelnû nav‰tûvujeme Ïadatele o azyl v pobytov˘ch
stfiedisích MVâR, poskytujeme sociální poradenství, materiální pomoc, pomoc v jednání s ãesk˘mi úfiady,
pofiádáme pfiedná‰ky, kurzy ruãních prací, letní tábory pro dûti atd. 

2.2. Konsorcium organizací zab˘vajících se uprchlíky

OPU hrálo aktivní roli v projektu Konsorcia organizací pracujících s uprchlíky v âR, v nûmÏ jsou sdruÏeny
nejv˘znamnûj‰í organizace zab˘vající se uprchlíky v âR. Projekt byl finanãnû podpofien ze strany Evropské unie
na dobu tfií let. Zámûrem spolupracujících nevládních neziskov˘ch organizací v Konsorciu je pokraãovat v ãinnosti
a pfiemûnit projekt v novou právnickou osobu, která by byla platformou s cílem úspû‰né spolupráce ve prospûch
klientÛ v‰ech organizací. 

2.3. Právní klinika

Poslání právní kliniky spoãívá ve spojení teoretického a praktického vzdûlávání. Projektem Právní klinika, „Teorie
a praxe azylu a uprchlictví" tfietím rokem oslovujeme studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy, ktefií tak jiÏ
bûhem studia získávají praxi a zároveÀ se mohou specializovat na velmi specifickou problematiku. Absolventi
Právní kliniky zamûfiené na azylové a uprchlické právo získávají znalosti a zku‰enosti ve specifické oblasti 
a mnohdy si roz‰ifiují perspektivu svého dal‰ího uplatnûní nejen díky obsáhlej‰ím znalostem, ale i tím, Ïe pfii své
práci poznají prostfiedí nevládních organizací ãi vládních institucí. 

Dal‰ím, neménû v˘znamn˘m, posláním praÏské Právní kliniky je poskytování bezplatného právního poradenství
zraniteln˘m a nemajetn˘m skupinám obyvatelstva. Právní klinika, která probíhá v âeské republice pro studenty
Právnické fakulty Univerzity Karlovy je zamûfiena na problematiku uprchlictví a azylu, její nejnovûj‰í roãník nese
název „Teorie a praxe azylu a uprchlictví". V rámci této kliniky jsou onou zranitelnou skupinou, které je
poskytována bezplatná péãe, Ïadatelé o azyl. 

V tomto roce je o proti letÛm pfiedcházejícím Právní klinika roz‰ífiena na dvousemestrální v˘bûrov˘ pfiedmût. 
V zimním semestru probíhá teoretická ãást ve formû 11 pfiedná‰ek. Tyto pfiedná‰ky seznámí studenty s azylovou
problematikou z hlediska mezinárodního práva i z pohledu vnitrostátní legislativy âR. 

V letní semestru pak probíhá praktická ãást. Studenti se pfiipravují na budoucí práci s klienty v pobytov˘ch
stfiediscích prostfiednictvím modelov˘ch pfiípadÛ. Následnû probíhají t˘dnû prakticky orientované semináfie,
bûhem nichÏ jsou fie‰eny pfiípady, které studenti získají pfii své praxi, popfi. jim jsou pfiípady, splÀující v˘uková
kriteria, pfiidûlovány koordinátorem. 
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2.4. Sociální klinika

My‰lenka Sociální kliniky spoãívá ve spojení teoretického a praktického pfiístupu ve studiu na vybran˘ch
institucích, které vychovávají budoucí odborníky v oblasti sociální péãe. Spojení instituce zab˘vající se odborn˘m
vysoko‰kolsk˘m vzdûláváním a instituce specializující se na konkrétní sociální péãi o urãitou skupinu osob si
klade za cíl otevfiít studentÛm novou oblast vzdûlávání, nabídnout jim praktickou zku‰enost jiÏ bûhem jejich
vysoko‰kolsk˘ch studií a perspektivu jejich profesního uplatnûní. Praktická zku‰enost pracovníkÛ v dané oblasti
se zpûtnû promítá v teoretickém rozvinutí problematiky migrace a uprchlictví, které se poté stává základem v dal‰í
práci ‰ir‰í odborné vefiejnosti. 

Projekt Sociální klinika od záfií roku 2002 pfiipravuje budoucí sociální pracovníky z fiad studentÛ Filozofické fakulty
na nelehkou, ale velice zajímavou a potfiebnou sociální práci s uprchlíky. 

Program projektu se skládá ze dvou ãástí:

Teoretická ãást je tvofiena 12 pfiedná‰kami zamûfien˘mi na sociální a právní aspekty uprchlictví v âeské republice
a ve vybraném ãlenském státu Evropské unie. 

Praktická ãást je zamûfiena na specifika metod sociální práce s uprchlíky v azylov˘ch zafiízeních MV âR 
a v nevládní organizaci (OPU). Studenti jsou seznámováni s etick˘mi pravidly (pfiedev‰ím s povinností mlãenlivosti
a ochrannou osobních údajÛ) sociální práce s uprchlíky. Jsou pfiítomni sociální práci v terénu a zkou‰í si
samostatnou práci s klienty pod odborn˘m dohledem sociálního pracovníka OPU a sociálního pracovníka
azylového zafiízení. 

2.5. Behind the Fences

Cílem projektu je poskytnout dûtem odbornou péãi formou muzikoterapeutick˘ch, arteterapeutick˘ch a taneãnû
terapeutick˘ch technik a tím u této skupiny uprchlíkÛ minimalizovat psychické napûtí, zvy‰ovat sebevûdomí 
a hledat vlastní schopnosti, vyjádfiit své emoce a my‰lenky v umûlecké tvorbû. âeské dûti mají pfiíleÏitost setkávat
se s dûtmi z jiného kulturního prostfiedí a prostfiednictvím vlastní zku‰enosti se uãí toleranci vÛãi cizincÛm, s nimiÏ
se v âeské republice budou stále ãastûji setkávat. Projekt pracuje integrovanû z dûtmi ãesk˘mi i uprchlick˘mi, 
a tím podporuje porozumûní mezi obûma komunitami. 

Uprchlické dûti tvofií znaãnû nesourodou skupinu, která se v prÛbûhu realizace projektu mÛÏe mûnit. Terapeuti si
vytvofiili skupinky dûtí podle poÏadavkÛ hudební, v˘tvarné nebo taneãní ãásti a stálou skupinu dûtí z ãeské
komunity. 

I. Realizace projektu na základní ‰kole v Seãi

Na základní ‰kole v Seãi probíhá arteterapie a hudební terapie, pod vedením zku‰ené arteterapeutky 
a muzikoterapeutky. Do projektu se zapojily pfiedev‰ím dûti z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Arménie, Rumunska,
Slovenska. 

II. Realizace projektu na základní ‰kole v Bûlé pod Bezdûzem a StráÏi pod Ralskem

Na ‰kolách v Bûlé pod Bezdûzem a StráÏi pod Ralskem probíhá pohybová terapie a pohybová v˘chova vedená
zku‰en˘mi vyuãujícím taneãní konzervatofie. Pohybové v˘chovy se na kaÏdé ‰kole úãastní skupina, která
obsahuje kolem 15-20 dûtí jak ãesk˘ch, tak uprchlick˘ch. 
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2.6. Slouãení rodiny

V roce 2002 jsme také zahájili provádûní projektu Slouãení rodiny ve spolupráci s Delegací Evropské komise 
v âR. V projektu chceme vyjasnit právní a praktické otázky sluãování rodin azylantÛ a cizích státních pfiíslu‰níkÛ.
V rámci projektu také provádíme poradenství ãlenÛm rozdûlen˘ch rodin, má-li alespoÀ jeden ãlen rozdûlené
rodiny povolení k pobytu v hostitelské zemi s dobou platnosti jednoho roku a del‰í. 

2.7. Podané ruce

Projekt podané ruce je OPU realizován od ãervence roku 2002 a je zamûfien na dobrovolníky. Tento projekt
smûfiuje k tvorbû dobrovolnické sítû, která by se podílela na pfiípravû volnoãasov˘ch aktivit pro dûti v pobytov˘ch
stfiediscích. 

3. Spolupráce

Spolupráce OPU se státními a nestátními subjekty je ‰irokého rozsahu. Vedle v˘‰e zmínûn˘ch hlavních partnerÛ
spolupracujeme úzce s Univerzitou Karlovou v Praze ve vzdûlávání budoucích odborníkÛ formou zaãlenûní
nového pfiedmûtu zvaného Právní, resp. Sociální klinika do plánu v˘uky Filozofické fakulty a Právnické fakulty UK.
K institucím s nimiÏ kaÏdodennû spolupracujeme patfií samozfiejmû úfiady státní správy, v jejichÏ kompetenci se
otázka uprchlíkÛ a cizincÛ nachází. K nim patfií zejména Odbor azylové a migraãní politiky Ministerstva vnitra âR
a Správa uprchlick˘ch zafiízení MVâR. 

Na mezinárodní úrovni je OPU zaãlenûno v Evropské radû pro uprchlíky a exil - ECRE (European Council 
on Refugees and Exiles). V ECRE jsou sdruÏeny nejv˘znamnûj‰í nevládní rganizace zab˘vající se prací s uprchlíky 
a cizinci a její ãinnost nám pomáhá pfiedev‰ím ve v˘mûnû zku‰eností a nov˘ch informací v oblasti azylové politiky
a práva. Nov˘m partnerem v na‰í ãinnosti je také advokátní kanceláfi Linklaters. 

Dal‰imi partnery a laskav˘mi podporovateli na‰í ãinnosti v roce 2002 byli rovnûÏ: CZ Press, s. r. o. (noviny), Nestlé
âokoládovny, a. s. (cukrovinky), Ferrero âeská, s. r. o. (cukrovinky), Coca Cola Beverages âeská republika, 
s. r. o. (nápoje), International School of Prague (vánoãní dárky), East Riverside School(vánoãní dárky), Lycée
Francais de Prague (vánoãní dárky), Readers Digest – V˘bûr (knihy), Stillking films, s. r. o. (nábytek), PATRON
Bohemia, s. r. o. (dûtské koãárky), Slovakofarma, s. r. o. (vitamíny), Matefiské centrum âelákovice (koãárky,
kojenecké obleãení) a celá fiada individuálních dárcÛ. 
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4. Pfiehled zdrojÛ financování

Poskytovatel grantu grant na období ãástka v Kã

UNHCR 1.1.2002 - 31.12.2002 1.468.655,00

Open Society Fund 
Pokraãování semináfie doplatek do 31.10.2002 28.032,00

Open Society Fund
Porozumûní 1.1.2002 - 31.10.2002 95.142,74

Evropská unie
Konsorcium do 31.8.2003 1.208.968,20

US ambasáda
Behind the Fences 1.9.2002 - 31.8.2003 300.650,00

Evropská komise
Slouãení rodiny 1.8.2002 - 31.7.2003 442.252,01

Nadace Preciosa 1.10.2002 - 31.12.2002 14.000,00

Community Fund není stanoveno 107.155,40

NROS
Pomozte dûtem 1.11.2002 - 31.10.2003 70.000,00

âNA MládeÏ
Podané ruce 9.8.2002 - 30.5.2003 207.000,00

Open Society Fund 1.10.2002 - 30.9.2003 285.000,00

Open Society Fund
Právní klinika 1.9.2002 - 30.6.2003 110.000,00

Celkem granty 4.336.855,35

Dal‰í pfiíspûvky

Pfiíspûvek 
Ministerstva Vnitra âR 144.460,00

Zdroje celkem 4.481.315,35
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