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Zpráva fieditele

Podívám-li se dnes zpût na desetiletí existence Organizace pro pomoc uprchlíkÛm (OPU), uvûdomuji si

obrovsk˘ v˘voj, kter˘m tato organizace pro‰la. Zatímco na zaãátku existence OPU byla malá skupina

pfiátel s pouze omezenou znalostí uprchlické problematiky, disponuje dnes OPU zku‰en˘m t˘mem

sestávajícím ze sociálních pracovníkÛ, právníkÛ a psychologÛ. TfiebaÏe OPU za uplynul˘ch deset let zís-

kala rozsáhlé profesní znalosti, zachovala si ducha obãanské angaÏovanosti a entuziasmus, kter˘ mûla

na zaãátku své existence.

V souãasné dobû OPU také reprezentuje ãeské nevládní organizace na fiadû mezinárodních fór jako

napfiíklad v Evropské radû pro uprchlíky a exulanty (ECRE). V nûkolika posledních letech OPU hrála

velmi dÛleÏitou úlohu pfii spolupráci s uprchlick˘mi organizacemi ve stfiední a v˘chodní Evropû.

OPU pravidelnû konzultuje svoje aktivity se Ïadateli o azyl a snaÏí se zamûstnávat ty, kdo mají vlastní

zku‰enost s problematikou uprchlictví. Sociální a právní poradci OPU nav‰tûvují uprchlické tábory

nûkolikrát t˘dnû a kanceláfi OPU je otevfiena pro ty, kdo potfiebují rady a informace.

Bûhem deseti let své dosavadní existence OPU vÏdy, kdy to bylo moÏné spolupracovala se sv˘mi kole-

gy, ktefií se zab˘vají podobnou nebo pfiíbuznou tématikou. Zejména ‰lo o Poradnu pro uprchlíky âeského

helsinského v˘boru, âeskou katolickou charitu, SdruÏení obãanÛ zab˘vajících se emigranty (SOZE)

a Poradnou pro integraci.

OPU obdrÏela dlouhodobou finanãní a morální podporu Vysokého komisariátu pro uprchlíky (UNHCR),

která jí umoÏnila vyrÛst do souãasné podoby. Souãasnû byla ãinnost OPU podporována velk˘m

mnoÏstvím vût‰ích i men‰ích sponzorÛ, které není v‰echny moÏné zmínit, protoÏe jde o dlouh˘ seznam.

Proto uvádím alespoÀ ty nejv˘znamnûj‰í: Evropská komise, Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti

(NROS), Nadace otevfiené spoleãnosti (OSF), King Badouin Foundation, Charities Aid Foundation, 

Canada Fund, British Embassy, Bankers Trust, Christian Relief, Diplomatic Ladies of Prague a The United

Nations Women’s Guild of Vienna. OPU v posledních deseti letech finanãnû i materiálnû podpofiilo velké

mnoÏství vût‰ích i men‰ích firem a jednotlivcÛ, ktefií umoÏnili úspû‰nou existenci OPU. Za jejich pomoc

jsme vdûãni.

Ve stfiední Evropû nemají my‰lenky ani instituce dlouhého trvání. Deset let existence organizace, která si

vybrala nesnadnou cestu, ale nikdy z ní neustoupila je proto dobr˘m dÛvodem k oslavû.

Vûfiím, Ïe vám tato v˘roãní zpráva poskytne dobr˘ pfiehled nejen o aktivitách Organizace pro pomoc

uprchlíkÛm v roce 2000, ale o celém desetiletí její existence.

Pavel Kelly-Tychtl

V˘konn˘ fieditel
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Organizace pro pomoc uprchlíkÛm byla zaloÏena v Praze v roce 1991 a Ministerstvo vnitra ji 28. listopadu

1991 zaregistrovalo jako obãanské sdruÏení.

Jejím pÛvodním cílem bylo pomáhat ÏadatelÛm o azyl a jiÏ uznan˘m azylantÛm v âeské republice, 

a to formou:

— konkrétní pomoci a právního poradenství pfii jednání s ãesk˘mi úfiady

— poskytování informací o situaci v âeské republice, napfi. o ãesk˘ch zákonech a právním systému

— zlep‰ování Ïivotních podmínek ÏadatelÛ o azyl v uprchlick˘ch táborech organizováním kulturních

a spoleãensk˘ch akcí, usnadÀováním kontaktÛ s ãesk˘mi rodinami, uskuteãÀováním charitativních

sbírek o‰acení aj.

— zaji‰Èování bydlení a práce a celkové pomoci uprchlíkÛm v jejich snaze o integraci do ãeské 

spoleãnosti

— organizace nejrÛznûj‰ích aktivit, jeÏ by mûly pfiispût ke zlep‰ení situace uprchlíkÛ v ãeské 

spoleãnosti a vztahu mezi nimi a ãesk˘mi obãany

NáplÀ práce OPU v prÛbûhu let samozfiejmû doznala zmûn, nicménû jejím hlavním zámûrem zÛstává

zlep‰ení Ïivotních podmínek ÏadatelÛ o azyl a zaji‰tûní spravedlivé azylové politiky.

T˘m OPU se skládá z lidí pfiicházejících z odli‰n˘ch kulturních prostfiedí a mají rÛznorodé zku‰enosti 

a znalosti. OPU vÏdy usilovala o to, aby zamûstnávala lidi, ktefií mají vlastní zku‰enost s uprchlickou 

problematikou. OPU uplatÀuje politiku rovn˘ch pfiíleÏitostí a nediskriminuje pfii v˘bûru zamûstnancÛ na

základû vûku, pohlaví, národnosti nebo náboÏenského vyznání. Naopak ty, kdo mají relevantní znalosti 

a jsou b˘val˘mi uprchlíky OPU motivuje k tomu, aby pracovali na jejich projektech.

Zamûstnanci OPU mají pfiíleÏitost vyuÏívat ‰irokou ‰kálu bezplatného vzdûlávání od poãítaãov˘ch kurzÛ,

azylového práva, fiízení neziskov˘ch organizací, fiízení projektÛ, psychologického poradenství a azylového

práva Evropské unie.

Kromû zamûstnancÛ na pln˘ úvazek v OPU pracuje také fiada dobrovolníkÛ a stáÏistÛ, jejichÏ práce je

dÛleÏit˘m obohacením ãinnosti OPU.

OPU 1991 - 2001



Katia
Rusko



Do âeské republiky jsem pfiijela
se svoji matkou z Ruska 
v únoru 2001. DÛvodem na‰eho
odchodu bylo pronásledování 
z národnostních a náboÏensk˘ch
dÛvodÛ.

Pfied sv˘m odchodem z Ruska
jsem nav‰tûvovala Hudební 
a divadelní ‰kolu pfii Státním
hudebním divadle „Zazerkalje”.
Po jejím ukonãení jsem byla 
pfiijata na Petrovskou umûleckou
akademii, oddûlení zpûvu.

V souãasné dobû Ïiji v âeské
republice, v uprchlickém tábofie
Bûlá-Jezová. Letos v létû jsem
se díky pomoci OPU mohla
úãastnit mezinárodního kurzu
„Master-Class”, urãeného 
mlad˘m hudebníkÛm 
a zpûvákÛm.

Cítila jsem se tam velice dobfie
a kurz mi také pomohl po profe-
sionální stránce. Velice dûkuji
OPU za tuto zku‰enost.

Chtûla bych dále pokraãovat ve
studiu zpûvu. M˘m snem je stát
se zpûvaãkou a vystupovat na
scénû divadla.



DÛvûrné sociální poradenství
OPU poskytuje poradenství v záleÏitostech, které mnozí klienti nejsou schopni otevfienû prodiskutovat 

s rodinou ãi v rámci jejich kulturní a národnostní komunity, protoÏe jim v tom brání rÛzné kulturní 

a národnostní tradice. âasto je to jediná pfiíleÏitost, kdy se svûfií s dlouho skr˘van˘mi problémy, potenci-

álnû ãi reálnû existujícími konflikty a dÛkladnû je rozeberou se zku‰en˘mi sociálními pracovníky. V rámci

zlep‰ení klientovy psychické a sociální situace pracovníci OPU nezfiídka fie‰í problémy i s celou rodinou 

ãi komunitou. Respektují pfii tom kulturní i náboÏenskou identitu jednotlivce i celé komunity. DÛvûrné

sociální poradenství je úzce spjato s psychologickou pomocí poskytovanou zku‰en˘mi profesionály.

Psychologické poradenství Ïenám – uprchlicím
Projekt, v jehoÏ rámci je poskytován tento typ poradenství, zahrnuje pravidelnou psychologickou pomoc

Ïenám ze strany psycholoÏek s bohatou zku‰eností s prací s uprchlíky. Je praktikována v azylov˘ch 

zafiízeních. Projekt zároveÀ umoÏÀuje, aby se nûkteré z Ïen úãastnily intenzivního t˘denního pobytu 

v sociálnû-psychologickém centru v Praze. V azylov˘ch zafiízeních se konají diskusní skupiny Ïen - uprchlic

a psycholoÏek, jeÏ se snaÏí identifikovat nejzávaÏnûj‰í problémy, jako napfi. domácí násilí, posttraumatické

situace a zároveÀ nabízejí moÏnost relaxace. Po ukonãení diskusní skupiny následuje v nûkter˘ch 

pfiípadech individuální poradenství.

¤emeslné dílny
Tyto dílny jsou organizovány v azylov˘ch a integraãních zafiízeních. SplÀují nûkolik úãelÛ. Kromû toho, 

Ïe pfiedstavují alternativu ke kaÏdodennímu stereotypu v táborech, jsou pfiíleÏitostí ke sbliÏování jednotlivcÛ

i rodiny a k rozvíjení manuálních schopností.

Projekt je pfiístupn˘ jak Ïenám, tak muÏÛm, i kdyÏ hlavním zámûrem OPU je pfiimût pfiedev‰ím Ïeny 

k ‰ir‰í úãasti na aktivitách v dílnách, které jim zprostfiedkují cennou pfiíleÏitost, jak získat nové manuální

schopnosti. Navíc dílny pfiedstavují unikátní moÏnost pravidelného setkávání Ïen s rÛzn˘m národnostním

a kulturním zázemím. V táborech jsou pfiíleÏitosti k takov˘m setkáváním velmi omezené.

Dílny tak pfiedstavují kontaktní místo pro setkávání a vzájemnou komunikaci rÛzn˘ch etnick˘ch skupin.

Uprchlíci sami poskytují v rámci fiemesln˘ch dílen i nûkteré sluÏby, jako napfi. kadefinictví, holiãství, 

správku obuvi, pletení a ‰ití.
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Zaji‰Èování materiální pomoci
OPU se snaÏí zaji‰Èovat dodateãné vitamíny, hygienické potfieby a literaturu v rÛzn˘ch svûtov˘ch jazycích

od angliãtiny, francouz‰tiny, nûmãiny, ru‰tiny aÏ po srbochorvat‰tinu a Farsi. OPU získává dary od vût‰ích

firem, kulturních stfiedisek, velvyslanectví a také jednotlivcÛ.

Projekty zamûfiené na dûti a mladistvé
Podle statistik Ministerstva vnitra pfiedstavují dûti mlad‰í 15 let 20-30% z celkového poãtu uprchlíkÛ,

ktefií v souãasné dobû pob˘vají v azylov˘ch zafiízeních v âeské republice. Konkrétnûji mÛÏeme dûti 

rozdûlit do tfií specifick˘ch skupin: 

a) kojenci do 3 let vûku, 

b) dûti do 7 let a 

c) do 15 let vûku. 

Mladistv˘m v kritickém vûku mezi 16 a 18 lety, jejichÏ podíl na skladbû uprchlíkÛ je okolo 5%, není 

vûnována systematická pozornost. Podle na‰eho názoru pfiitom pfiedstavují jednu z nejzranitelnûj‰ích 

skupin, protoÏe nedisponují voln˘m pfiístupem k vy‰‰ímu vzdûlání a mohou lehce podléhat drogám, 

alkoholu a sexuálním experimentÛm.

Dûti jsou v‰eobecnû nejzranitelnûj‰í skupinou mezi uprchlíky. Jejich psychika je do velké míry ovlivnûna

pfiíchodem do nov˘ch, ãasto velice odli‰n˘ch sociálních a kulturních podmínek. Musejí zvládnout nejen

nov˘ jazyk, ale rÛzné normy sociálního Ïivota. V mnoha pfiípadech ve své vlasti proÏily tûÏké situace a

stojí tak pfied dvojím úkolem; zapojit se do nové spoleãnosti a vyrovnat se s negativními záÏitky 

z minulosti. Zámûrem na‰eho projektu je usnadnit dûtem situaci, kdy vyrÛstají mimo domovskou zemi 

a ãasto i v izolaci.

Díky dlouhodobé zku‰enosti jsme usoudili, Ïe nûkteré oblasti vyÏadují speciální pozornost. Zafiadili

bychom mezi nû ochranu práv dítûte, sociální poradenství a v pfiípadû nutnosti i intervenci, organizaci 

volnoãasov˘ch aktivit a preventivních vzdûlávacích programÛ. Myslíme si, Ïe je neménû dÛleÏité 

organizovat kulturní aktivity mimo azylová zafiízení.



Rumi
âeãensko



Původně jsme plánovali odejít do Holandska, ale
tam jsme byli odmítnuti. Když jsem přišla do jiné-
ho stavu, nechtěli jsme riskovat ilegální přechod
hranic, a protože Česká republika nevyžadovala
víza, zdála se nám možnost požádat o azyl v České
republice jako rozumná možnost. To bylo před
více než rokem a teď přemýšlím každý den o
návratu domů, na místo, kde nebudu závislá na
pomoci od jiných lidí. V táboře nedostávám pro
své dítě dostatečné množství vitamínů, mléčných
výrobků a plen. Je to pro mě dost zoufalá situace.
Většinu toho co mám, jsem dostala od OPU.



Kulturní a volnoãasové aktivity pro dûti
Spoluorganizujeme náv‰tûvy kin, divadel a v˘stav, v˘lety do pfiírody, na historické a kulturní památky,

sportovní, literární a v˘tvarné soutûÏe. Pfii konkrétních pfiíleÏitostech, jako je Den dûtí ãi Mikulá‰ 

vym˘‰líme kulturní program, v letních mûsících jsou pak pofiádány tábory v pfiírodû. V rámci nich je o dûti

plnû postaráno, od dopravy aÏ po stravu a ubytování.

Dobrovolnické aktivity
Tento program existuje v OPU nûkolik let. Úkolem koordinátora je získat a organizovat ãinnost 

dobrovolníkÛ v rámci existujících programÛ. Ná‰ koordinátor spolupracuje s ostatními neziskov˘mi

organizacemi, jako je YMCA, Pecka, Prague Christian Fellowship (KfiesÈanské spoleãenství v Praze) 

a ‰kolami jako napfiíklad International School of Prague. Dobrovolníci jsou nedílnou souãástí práce OPU

a navíc zprostfiedkovávají kontakt s vefiejností.

OPU má zájem na pokraãování spolupráce s dobrovolníky a snaÏí se mlad˘m lidem poskytovat pfiíleÏitosti

k získání zku‰eností s prací v této sociální oblasti.
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Zdravotní péãe

Z hlediska zdravotní péãe jsou nejohroÏenûj‰í skupinou Ïeny islámského pÛvodu, kter˘m je jejich bliÏními 

znemoÏnûn kontakt s muÏsk˘m zdravotnick˘m personálem a tak ãasto odepfiena i lékafiská péãe. Dal‰í

pfiekáÏkou je jazyková bariéra, která v nûkter˘ch pfiípadech odrazuje lékafie od toho, aby se více zajímal 

o pacienta. V takov˘ch pfiípadech mÛÏe pfiítomnost na‰eho sociálního poradce napomoci spolupráci mezi

lékafiem a pacientem. Sociální poradkynû mohou díky vût‰í znalosti kulturních zvyklostí dané zemû pora-

dit lékafii, jak s pacientem jednat citlivûji. V jejich pfiítomnosti se pacient mÛÏe cítit zároveÀ sebevûdomûji 

a otevfienû hovofiit o sv˘ch zdravotních problémech.

Na základû zku‰eností v této oblasti jsme do‰li k názoru, Ïe zdravotní péãe vûnovaná Ïenám vyÏaduje

systematickou a dlouhodobou pozornost. Velice potfiebná je osvûta v otázkách plánovaného rodiãovství, 

v˘chovy k zodpovûdnému matefiství, péãe o dítû ãi prevence ‰ífiení infekãních chorob. Péãe poskytovaná

Ïenám je mnohdy limitována kulturními ãi „jen” jazykov˘mi bariérami. PovaÏujeme za nutné uskuteãÀo-

vat pravidelné poradenství Ïenám v azylov˘ch zafiízeních, co se t˘ãe zdraví a moÏností zlep‰ení jejich

Ïivotních podmínek. Podle statistik Ministerstva vnitra poÏádalo o azyl v âeské republice 

v roce 2000, 2 267 Ïen. Tyto Ïeny pocházejí z rozdíln˘ch kulturních, národnostních, náboÏensk˘ch 

a sociálních pomûrÛ a rÛzné programy pomoci by tento fakt mûly brát v potaz.

Projekt „Bezpeãné matefiství”
Tento projekt, naplánovan˘ ve spolupráci s odborn˘mi lékafii pfiedstavuje pilotní model pro následnou

praxi v azylov˘ch zafiízeních. Jeho cílem je zlep‰it celkové zdravotní a Ïivotní podmínky Ïen a dûtí, 

zvlá‰tû tûch, jeÏ se nacházejí v krizov˘ch situacích. Na‰i sociální poradci poskytují pravidelné poradenství,

osvûtu v prenatálním období i následné péãi o dítû. Projekt zahrnuje i spolupráci se státními zdravotními

pracovníky, coÏ by mûlo pfiispût k posílení komunikace a zlep‰ení postojÛ vÛãi uprchlíkÛm. V rámci 

projektu vznikla i informaãní broÏura v ãe‰tinû, angliãtinû a ru‰tinû, která bude distribuována v azylov˘ch

zafiízeních.

Osvûta a v˘chova k prevenci infekãních chorob
Îivot v azylov˘ch centrech se spoleãnû uÏívan˘mi sociálními a spoleãensk˘mi zafiízeními vyÏaduje 

dodrÏování pfiísn˘ch hygienick˘ch norem, jeÏ zabraÀují ‰ífiení infekãních chorob, jako je tuberkulóza a jiné.

Osvûta a prevence pohlavních chorob je stejnû dÛleÏitá. V prÛbûhu roku 2000 jsme ve spolupráci s Vy‰‰í

zdravotnickou ‰kolou “Du‰kova 57” z Prahy 5 uspofiádali sérii vzdûlávacích pfiedná‰ek v otázkách osobní

hygieny, pohlavního Ïivota, rÛzn˘ch forem antikoncepce, gynekologick˘ch problémÛ, péãe o dítû, mentál-

ního v˘voje dítûte a vypûstovávání zdravotních návykÛ dítûte. Hovofiili jsme i o symptomech stresu a jeho

zvládání, prevenci drog a alkoholu.

12/13



Stsiapan
Bûlorusko



Má matka, stejně jako já, nesouhlasíme se současnou situací 
v Bělorusku. Proto se má matka aktivně zapojila do práce pro
opoziční stranu “Belarusky narodny front Adradzenně” 
a působila také jako novinářka pravdivě informující o situaci v
Bělorusku. Kvůli této činnosti bylo mně I mé matce vyhrožováno
fyzickým násilím. Hrozby se vystupňovaly poté, co byla v Rusku
publikována kniha, kterou matka napsala o prezidentovi a jeho
nejbližších spolupracovnících.
Protože jsme se vážně obávali o své životy, rozhodli jsme se 
má matka, má devítiletá sestra a já odejít z Běloruska. V té době
jsem studoval čtvrtým rokem na Lékařské fakultě ve Vitebsku.
Do České republiky jsme přišli, protože jsme věděli, že zde exis-
tuje demokracie, a že Češi mají podobnou zkušenost s totalit-
ním režimem, jako my v Bělorusku.
Věděli jsme, že o azyl můžeme žádat na policii. Proto jsme se
obrátili na policii v Chebu. Snažili jsme se policistovi vysvětlit, že
chceme požádat o azyl v České republice. Začal se nám smát 
a řekl nám, že v České republice o azyl žádat nemůžeme a měli
bychom co nejrychleji odjet zpět do Běloruska. Když jsme toto
řešení odmítli, řekl nám, abychom se obrátili na policii v Praze.
Řekli jsme mu, že do Prahy pojedeme, pokud nám dá písemné
potvrzení, že jsme ten den požádali o politický azyl. Odmítl také
tuto žádost. Zeptali jsme se na jeho jméno-neřekl. Rozhodli
jsme se počkat na změnu jeho rozhodnutí. Požádali jsme,
abych mohl jít se sestrou dovnitř, protože je nemocná. Policista
se opět začal smát, odmítl a vešel do budovy. Viděli jsme, jak na
nás ukazoval za skleněnými dveřmi prstem a mluvil se svými
kolegy. Pak se všichni smáli. Cítil jsem se jako v zoo, jenom jsem
nebyl divákem. Za tři a půl hodiny, když už sestra spala na taš-
kách s našimi věcmi, přišel jiný policista. Omluvil se za chování
svých kolegů a vzal nás dovnitř. Byl moc milý a zapsal naši
žádost o azyl. Poté nás informoval, že musíme do přijímacího
střediska ve Vyšních Lhotách a o tom, jak se tam dostat.
23. srpna 1999 jsme ve Vyšních Lhotách oficiálně požádali 
o azyl v České republice.
Stsiapan získal azyl v České republice a v současné době 
studuje medicínu na Karlově univerzitě.



Plánování rodiãovství
MnoÏství informací o plánovaném rodiãovství je v azylov˘ch zafiízeních vût‰inou nedostateãné. Îenám je

sice poskytována základní zdravotní péãe, nicménû systematické vzdûlávání na dané téma neexistuje.

Îeny – uprchlice tak mají velice omezenou moÏnost, jak informace získat a uãinit rozhodnutí o uÏívání

antikoncepce. Ta je navíc vût‰inou nad rámec jejich finanãních moÏností a tedy nedostupná. V konkrét-

ních pfiípadech Ïenám jejich uÏívání zakazují jejich partnefii, kvÛli náboÏensk˘m a kulturním tradicím.

Vzdûlávací materiály o uprchlících
Vyrobili jsme dokumentární film nazvan˘ “Oãima Ïen”, jenÏ sleduje osudy nûkolika Ïen - uprchlic rÛzn˘ch

národností v âeské republice a zároveÀ poskytuje náhled na uprchlickou situaci v âR. Film byl vyroben ve

spolupráci s praÏskou FAMU. Po premiéfie v Praze byl promítán na mnoha ‰kolách a univerzitách v celé

zemi. Vefiejné promítání probûhlo v nûkolika lokalitách a bylo následováno diskusí pfiítomn˘ch odborníkÛ.

Projekce na plzeÀské univerzitû se zúãastnili napfi. zástupci místní Cizinecké policie, fakulty, studenti

práv. Film byl dále uvádûn na regionální univerzitû v Opavû, v Rádiu Svobodná Evropa, v Nadaci pro 

rozvoj obãanské spoleãnosti (NROS).

Organizování kulturních aktivit
Kulturní akce pofiádáme i proto, abychom u vefiejnosti probudili zájem o situaci uprchlíkÛ a pfiispívali tak 

k v˘chovû k toleranci, multikulturalismu i k boji proti rasismu a xenofobii. V prÛbûhu let své existence

pracovníci OPU uspofiádali mnoho koncertÛ, módních pfiehlídek, prezentací fiemesln˘ch dílen, filmov˘ch

festivalÛ, literárních souteÏí, v˘stav a pfiedná‰ek. V rámci tzv. etnick˘ch dní byla prezentována autentická

kultura uprchlick˘ch komunit. Spoleãnû s ostatními organizacemi pro uprchlíky jsme naplánovali a uspofiá-

dali v˘stavu na téma situace uprchlíkÛ v âeské republice v Poslanecké snûmovnû a Senátu ve snaze 

iniciovat vefiejnou diskusi i v této oblasti. V letech 1997 a 1998 probíhaly velice úspû‰né etnické veãery.
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Právní poradenství ÏadatelÛm o azyl
Od poãátku roku 2000 poskytuje OPU právní poradenství ÏadatelÛm o azyl v rÛzn˘ch instancích azylové

procedury. Tato sluÏba funguje pravidelnû v azylov˘ch zafiízeních âerven˘ Újezd, Bûlá-Jezová, 

StráÏ pod Ralskem a Seã.

Poradenství zaãíná seznámením se a právním zhodnocením individuálního pfiípadu. Právní poradci asistují

pfii sepsání odvolání proti negativnímu rozhodnutí v první ãi druhé instanci azylové procedury.

Trvá-li na tom Ïadatel, mÛÏe b˘t poradce pfiítomen u pohovoru s pracovníky Odboru azylové a migraãní

politiky Ministerstva vnitra. V roce 2000 právní poradci OPU fie‰ili 180 pfiípadÛ ÏadatelÛ o azyl.

OPU vûnuje speciální pozornost pfiípadÛm Ïen – Ïadatelek, i kdyÏ to samozfiejmû vÛbec nevyluãuje

poskytování právní asistence muÏÛm. OPU tak chce zajistit, aby Ïeny mûly pfiístup k odpovídajícímu 

právnímu zastoupení.

Právní kliniky
Na poãátku roku 2000 zaãal ve spolupráci se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

fungovat projekt právních klinik. V roce 2001 je tento projekt uskuteãÀován ve spolupráci s organizací

ELSA Praha (European Association of Law Students – Evropská asociace studentÛ práv), fungující také 

v rámci praÏské právnické fakulty. KaÏd˘ semestr mohlo 10 studentÛ práv získat zku‰enosti v oblasti 

teorie a praxe azylového zákona.

Îadatelé o azyl a azylanti mají pfiístup k bezplatnému poradenství, jeÏ jim poskytuje ELSA na právnické

fakultû. Zámûrem OPU je roz‰ífiit moÏnosti právních sluÏeb uprchlíkÛm a rovnûÏ zahrnout mladou 

generaci do programu právního poradenství.



Noori
Afghánistán



Odešel jsem z Afgánistánu před více než rokem, protože 
životní podmínky tam byly nesnesitelné. Pokaždé, když jsem
odcházel z domova, moje rodina nevěděla, zda se vrátím domů
živý. V Afgánistánu jsme měli půdu a majetek, takže jsem
neodcházel kvůli finanční situaci. Chtěl jsem prostě žít 
v lidských podmínkách. Proto jsem odešel a to je to, v co 
doufám. Pokud budu moci v Čechách zůstat, chtěl bych studo-
vat počítače. Budu na to potřebovat peníze a dostatečnou 
znalost češtiny. To mě teď nejvíc zaměstnává. Pracuji 
v sousedním městečku a studuji češtinu. To mi také pomáhá
překonat nudu, která je tady v uprchlickém táboře a frustraci
z toho, že můj osud je teď v cizích rukou. Poradentsví OPU
využívám pravidelně, zejména tehdy, když potřebuji orientaci
ve struktuře českých úřadů.



Od roku 1995 je OPU ãlenem Evropské rady pro uprchlíky a exulanty (ECRE). ECRE zahrnuje velké 

mnoÏství nevládních organizací, které se zab˘vají prací s uprchlíky v zemích Evropské unie a stfiední 

a v˘chodní Evropy. OPU hraje v ECRE velmi aktivní roli, coÏ bylo mimo jiné symbolicky potvrzeno v roce

1999, kdy se fieditel OPU stal jedním ze dvou stfiedoevropsk˘ch zástupcÛ ve v˘konném v˘boru ECRE.

Díky ãlenství v ECRE má OPU pfiístup ke klíãov˘m informacím o právním a institucionálním v˘voji 

v Evropské unii a aktivitách organizací zab˘vajících se uprchlíky v zemích Evropské unie a stfiední 

a v˘chodní Evropy. âlenství OPU v Evropské radû pro uprchlíky a exulanty jí poskytuje moÏnost získat

‰ir‰í pohled na problematiku uprchlictví v celoevropském kontextu. Vzhledem k pouze omezené znalosti

a informacím o uprchlické problematice v âeské republice je tato moÏnost velmi dÛleÏitá.

Dal‰ím pfiínosem ãlenství v ECRE je pro OPU moÏnost seznámit se s prací v oblasti obhajoby práv 

a zájmÛ uprchlíkÛ, kterou provádí jednotlivé ãlenské organizace ECRE ve sv˘ch domovsk˘ch zemích a na

celoevropské úrovni. Advokaãní práce na obhajobu práv uprchlíkÛ je v âeské republice podobnû jako 

v jin˘ch zemí, které pro‰ly zku‰eností s diktaturou, jen minimálnû rozvinuta a zku‰enost, kterou OPU 

získává díky spolupráci s ECRE je proto zásadní. V rámci ECRE se OPU snaÏí získávat respekt k názorÛm

dal‰ích ãlensk˘ch organizací ze stfiední a v˘chodní Evropy.

V uplynul˘ch deseti letech byla OPU v úzkém kontaktu s kolegy v zemích stfiední a v˘chodní Evropy, 

zejména se sesterskou organizací OPU na Slovensku a dále Polskou Humanitární akcí, Maìarsk˘m 

Helsinsk˘m v˘borem, Gea 2000 ze Slovinska, Bulharsk˘m âerven˘m kfiíÏem, Rumunsk˘m V˘borem pro

uprchlíky a fiadou dal‰ích organizací.
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Pfiehled finanãních zdrojÛ

Volné zdroje Platy Cestovné Telecom

Granty

EIDHR 0,00 Kã 1 182 720,00 Kã 99 750,00 Kã 0,00 Kã

UNHCR 0,00 Kã 980 508,00 Kã 90 000,00 Kã 66  000 Kã

Leonardo 0,00 Kã 444 430,00 Kã 221 990,00 Kã 14 000,00 Kã

OSF/Právní kliniky 0,00 Kã 280 000,00 Kã 40 000,00 Kã 100 000,00 Kã

NROS 0,00 Kã 115 000,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã

CAF 0,00 Kã 64 646,50 Kã 18 910,00 Kã 6 303,50 Kã

Britské velvyslanectví 0,00 Kã 61 421,50 Kã 18 910,00 Kã 6 303,50 Kã

Îeny diplomatÛ 100 000,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã

OSF/Gender Program 0,00 Kã 3 000,00 Kã 9 600,00 Kã 2 000,00 Kã

Velv. Bosny a Hercegoviny 54 000,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã

Celkem 154 000,00 Kã 3 131 726,00 Kã 499 160,00 Kã 194 607,00 Kã

Vztahy s vefiejností Vybavení ÚdrÏba Opravy Úhrada 

automobilu vybavení za konzultace

Granty

EIDHR 0,00 Kã 15 633,10 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã

UNHCR 20 000,00 Kã 0,00 Kã 40 000,00 Kã 4 800,00 Kã 0,00 Kã

Leonardo 25 550,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã

OSF/Legal Clinics 0,00 Kã 122 000,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã

NROS 0,00 Kã 35 000,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã

CAF 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 22 061,50 Kã

Britské velvyslanectví 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 22 061,50 Kã

Îeny diplomatÛ 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã

OSF/Gender Program 0,00 Kã 3 000,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 50 400,00 Kã

Velv, Bosny a Hercegoviny 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã

Celkem 45 550,00 Kã 175 633,10 Kã 40 000,00 Kã 4 800,00 Kã 94 523,00 Kã

Provozní náklady

Provozní náklady

Poznámka: Nûkteré z projektÛ byly zahájeny v prÛbûhu roku 2000 a pokraãovaly také v roce 2001.
Volné zdroje od Îen diplomatÛ byly pouÏity na projekty zamûfiené na projekty pro Ïeny a dûti v prÛbûhu roku 2000 a 2001. 
V dobû pfiípravy této v˘roãní zprávy nebylo k dispozici jejich koneãné vyuãtování vzhledem k tomu, Ïe projekt probíhal i v roce 2001.
Prostfiedky od Bosenského velvyslanectví byly pouÏity v roce 2000 a 2001 na pokrytí v˘dajÛ spojen˘ch s provozem OPU. Tyto prostfiedky jsou ãerpány i v roce 2001.
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Tisk Informaãní zdroje Po‰tovné Náklady na kanceláfi Kanceláfiské potfieby
vãetnû nájemného

0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 204 645,00 Kã 95 161,50 Kã

0,00 Kã 0,00 Kã c,f, Telecom 200 000,00 Kã 12 000,00 Kã

0,00 Kã 12 775,50 Kã 3 745,00 Kã 0,00 Kã 7 525,50 Kã

0,00 Kã 36 000,00 Kã c,f, Telecom 40 000,00 Kã 80 000,00 Kã

0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã

12 606,50 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã

12 606,50 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã

0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã

0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 2 000,00 Kã

0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã

25 213,00 Kã 48 775,50 Kã 3 745,00 Kã 444 645,00 Kã 196 687,00 Kã

Finanãní Semináfie Finanãní a materiální Prázdninové tábory/ Celkem

rezervy podpora ÏadatelÛ o azyl dílny ruãních prací

0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 1 597 909,60 Kã

0,00 Kã 0,00 Kã 30 240,00 Kã 100 000,00 Kã 1 543 548,00 Kã

0,00 Kã 30 275,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 760 291,00 Kã

0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 698 000,00 Kã

0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 150 000,00 Kã

6 303,50 Kã 0,00 Kã 15 758,50 Kã 0,00 Kã 146 589,50 Kã

6 303,50 Kã 0,00 Kã 15 758,00 Kã 0,00 Kã 143 364,50 Kã

0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 100 000,00 Kã

0,00 Kã 0,00 Kã 20 000,00 Kã 0,00 Kã 90 000,00 Kã

0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 0,00 Kã 54 000,00 Kã

12 607,00 Kã 30 275,00 Kã 81 756,50 Kã 100 000,00 Kã

Celkov˘ pfiíjem 5 283 702,60 Kã 
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Uplynul˘ch deset let OPU poskytuje dobrou pfiíleÏitost k hodnocení jejích siln˘ch a slab˘ch stránek.

Od samotného zaãátku své existence byla OPU zaloÏena na principu otevfienosti vÛãi nov˘m my‰lenkám,

iniciativû a nov˘m lidem. OPU chce tuto otevfienost zachovat také v budoucnosti. OPU zÛstane 

dynamickou organizací, která je schopna krititicky pfiijímat podnûty od okolní komunity a sv˘ch klientÛ.

OPU chce zÛstat liberální organizací, která hájí humánní a spravedlivou azylovou politiku, jak v âeské

republice tak také v Evropské unii, zejména poté, co se âeská republika stane jejím ãlenem. Advokacie,

obhajoba zájmÛ uprchlíkÛ bude v budoucnosti hrát v ãinnosti OPU dÛleÏitûj‰í úlohu, protoÏe je jasné, 

Ïe jinak OPU a podobnû zamûfiené organizace nezískají dostateãnû siln˘ hlas k ochranû sv˘ch klientÛ

proti restriktivnímu v˘voji právního a politického systému.

To mimo jiné znamená, Ïe OPU bude muset roz‰ífiit okruh sv˘ch právních aktivit tak, aby zahrnovaly 

právní pomoc jednotliv˘m ÏadatelÛm o azyl a advokaãní aktivity v oblasti azylové politiky. OPU bude 

proto muset pfiijmout vût‰í poãet právníkÛ pracujících pfiímo v organizaci nebo s ní spolupracujících. 

To bude také znamenat získání finanãních prostfiedkÛ na tyto aktivity, které zejména v dobû intenzívní 

pfiípravy na vstup âeské republiky do Evropské unie budou mít rostoucí v˘znam. OPU bude nadále 

v rostoucí mífie spolupracovat se studenty práv, ktefií budou v OPU pÛsobit bûhem svého studia. 

Spoleãnû s dal‰ími organizacemi, které pracují s uprchlíky, se OPU bude muset zamûfiit na systematickou

práci s poslanci v obou komorách parlamentu pfii vysvûtlování azylové problematiky a obhajobû zájmÛ

sv˘ch klientÛ.

OPU se bude nadále úãastnit diskuse o azylové politice v rámci Evropské unie a úzké spolupráce 

s organizacemi hájícími zájmy uprchlíkÛ v zemích stfiední a v˘chodní Evropy a Evropské unie.

OPU bude také nadále ve zv˘‰ené mífie spolupracovat s dobrovolníky tak, aby potvrdila svoje místo 

v Ïivotû komunity a byla schopna mobilizovat vefiejné mínûní na podporu ochrany práv uprchlíkÛ.

OPU dûkuje v‰em sv˘m podporovatelÛm, ktefií umoÏnili její ãinnost v uplynul˘ch deseti letech a tû‰í se 

na spolupráci v dal‰ím desetiletí.

Dûkujeme fotografÛm Václavu Jiráskovi a Jeffreymu Youngovi, grafickému studiu , 

reprografickému studiu Art D a tiskárnû Hugo, bez jejichÏ laskavého pfiispûní by tato v˘roãní zpráva nevznikla.

Vyhlídky do budoucnosti

Sponzofii



Raphael
Arménie
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