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Vážení čtenáři,
děkuji za váš zájem o činnost Organizace pro pomoc uprchlíkům a mnoha
z vás děkuji za podporu a pomoc,
kterou jste věnovali uprchlíkům
nebo naší organizaci v roce 2015.
Právě nebývalá pomoc ze strany nových podporovatelů a dobrovolníků
nás v loňském roce velmi příjemně
překvapila a jsme za ni vděčni.
Byl to složitý rok, v případě České republiky rok uprchlické „krize“ a uprchlické hysterie v podstatě bez uprchlíků, protože počet žadatelů o azyl byl u nás v roce 2015
velmi nízký, ve srovnání se sousedním Německem nebo Rakouskem doslova směšný. Přesto jsme se já a mí blízcí spolupracovníci, a celá naše organizace, opakovaně stávali terčem nenávistných emailů a telefonátů a je smutnou skutečností, že řada
českých politiků se s potěšením vezla a veze na vlně xenofobie a islamofobie, místo
aby trpělivě vysvětlovala, že velká většina uprchlíků v roce 2015 nuceně utíkala před
válkou, Tálibánem nebo diktátory a ani zdaleka nejsme jejich cílovou zemí.
Tato uprchlická krize bez uprchlíků bohužel odhalila mnohé o nás samých. Že sebou
necháme hloupě manipulovat, že xenofobní a lživé výroky prezidenta oceňujeme nebývalou popularitou, že nejsme ochotni pomoci ani partnerům v EU, ani uprchlíkům
samotným, že vůbec nechápeme evropskou solidaritu a odpovědnost. Obávám se,
že uprchlíci se pouze stávají záminkou, abychom následovali v neblahém vývoji Maďarsko nebo Polsko a dobrovolně osekali vlastní demokratické principy a naši vlastní
svobodu.
V OPU budeme ze všech sil i nadále pomáhat pronásledovaným osobám a cizincům
v nouzi bez ohledu na jejich víru nebo barvu pleti a budeme se snažit stále znovu
upozorňovat na základní zásady uprchlického práva, lidských práv a demokracie. Velmi děkuji také svým spolupracovníkům, kteří v roce 2015 obětavě pomohli několika tisícům uprchlíků a cizinců v České republice a dokázali tím uprchlíkům i nám, že
v Česku žije řada statečných a zásadových lidí, kteří jsou nadějí pro celou společnost.

Martin Rozumek, ředitel OPU
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POSLÁNÍ OPU
Podat pomocnou ruku při integraci
stojí velké úsilí, je to boj s byrokracií,
xenofobií a předsudky. A přesto má
naše práce smysl. Vidíme radost a úlevu v očích lidí, kteří konečně našli nový
domov a jistotu, že mohou zůstat. Víme, že
nemůžeme pomoci každému, ale i ta část lidí,
u kterých jsme toho byli schopni, nás povzbuzuje
k tomu, abychom pokračovali ještě usilovněji.
OPU je nevládní nezisková organizace, která od roku 1991 nabízí pomoc uprchlíkům a cizincům ze třetích zemí, kteří
se ocitli ve složité životní situaci. V současné době
máme kanceláře ve třech městech (Praha, Brno,
Plzeň), ale naše činnost zahrnuje celou ČR.
Jeden z mnoha cílů
Pořádáme vzdělávací aktivity pro laickou
i odbornou veřejnost, podporujeme lidOPU je pomáhat
ská práva a dobrovolnictví a stavíme se
lidem, kteří požádali
proti rasismu a extremismu. Jsme aktivní
o
azyl na území České
i na poli rozvojové spolupráce.
V roce 2015 jsme našim klientům zajišťovali právní a sociální poradenství
a podle běžících projektů i psychologickou péči, kurzy českého jazyka, rekvalifikace, platby volnočasových aktivit,
podnikatelské kurzy, dobrovolnické služby, apod. Podporovali jsme naše klienty
v hledání zaměstnání a ve snaze integrovat
se do české společnosti.

republiky z důvodu
politického, etnického, náboženského
nebo rasového pronásledování a těm,
kteří v ČR požívají
práva azylu a dočasné ochrany.

OPU je nadále členem Evropské rady pro uprchlíky a exulanty (ECRE), členem Výboru pro práva
cizinců při Radě vlády pro lidská práva a také jedním
z aktivních členů Konsorcia nevládních organizací pracujících
s migranty v ČR.

V Praze dne 20. června 2016
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BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
I v roce 2015 OPU poskytovala bezplatné
právní poradenství uprchlíkům a cizincům v ČR. V polovině roku jsme byli
nuceni flexibilně reagovat na situaci, kdy
uprchlíci přicházející do ČR byli ve stále
větším počtu umísťováni do detenčních
zařízení bez přístupu k právní pomoci. Zajistili jsme bezplatnou
právní pomoc těmto osobám
částečně na dobrovolné
bázi a částečně díky darům
fyzických i právnických
osob, kterým nebyla situace těchto lidí lhostejná.
Organizace pro pomoc uprchlíkům i nadále v roce 2015
poskytovala bezplatné právní
poradenství cizincům a žadatelů
o mezinárodní ochranu ve svých
kancelářích v Praze, v Brně a v Plzni, a dále právníci navštěvovali žadatele
o mezinárodní ochranu v Přijímacích střediscích na Letišti Václava Havla v Praze a v Zastávce u Brna a v Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí. Bezplatná právní pomoc
se zaměřovala především na řešení otázek týkajících se pobytu
cizinců na území ČR, řízení o mezinárodní ochraně (azylu), řízení
o správním vyhoštění, zajištění atd. Tato aktivita přinesla klientům
možnost kvalitního právního zastoupení jak ve správním řízení,
tak i následných soudních řízeních. Stovky cizinců pak využívaly
právní poradenství v kancelářích, resp. v centrech podporujících
integrací cizinců, v nichž právníci OPU rovněž poskytovali bezplatné poradenství. Vedle účasti OPU na právním poradenství v integračních centrech v Praze a Brně jsme také dojížděli do centra
v Českých Budějovicích a v Liberci.
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PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
V DETENCÍCH Z FINANČNÍCH DARŮ
V polovině roku 2015 právníci OPU flexibilně reagovali na situaci náhle podstatně zvýšeného počtu uprchlíků tranzitujících přes Českou republiku, kteří se často ocitli v detenčních
zařízeních. Šlo zejména o uprchlíky ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu, Pákistánu. Často byly mezi
těmito osobami rodiny s malými dětmi. Tito uprchlíci svou zemi opustili kvůli rozšiřujícímu
se konfliktu v jejich zemích, a domů se tak nemohli vrátit z bezpečnostních důvodů. Zároveň
však často nepožádali o azyl v České republice, protože chtěli žádat o azyl v jiných zemích
EU. Při cestě přes Česko byla řada z nich zadržena a umístěna do detenčních zařízení
vězeňského typu, za mřížemi, bez možnosti opustit budovu či komunikovat s vnějším světem. Policie je zajistila za účelem jejich deportace do země původu, nebo jejich přemístění
do jiné země EU. Zajištěné osoby neměly v detenčních zařízeních poskytovánu právní pomoc a často nevěděly, z jakého důvodu byly umístěny v detenčních zařízeních vězeňského
typu, aniž by spáchaly nějaký trestný čin. Tito lidé se často velice obávali deportace do země
původu. Přitom pro nevládní organizace začalo být složité se do detencí za zajištěnými dostat – jednak jsme na to neměli peníze, jednak začal být omezován vstup do zařízení jakýmkoli návštěvám, včetně právníků.
V reakci na tuto situaci OPU uspořádala finanční sbírku, abychom mohli za zadrženými
osobami dojíždět a poskytnout především základní konzultaci a informaci o důvodech
zajištění, a abychom součastně zjistili, v jakých podmínkách se osoby v detencích nacházejí. Jsme vděčni, že nám česká veřejnost umožnila, abychom alespoň v omezené frekvenci
mohli dojíždět do detencí a poskytnout konzultaci co nejvíce osobám. Na naši výzvu nám
lidé posílali drobné finační či věcné dary, řada z nich nabídla dobrovolnou spolupráci.
Přihlásilo se nám také několik advokátů, kteří pro-bono zpracovali přidělené případy zajištěných uprchlíků. Právníci OPU takto dojížděli do ZZC Bělá Jezová, a následně rovněž v ZZC
Drahonice a ZZC Vyšní Lhoty, poté, co byla poslední dvě zařízení nově otevřena. Právníci
OPU ostře kritizovali podmínky v detenci v Bělé, kde byly ve zcela nevyhovujících podmínkách umístěny i rodiny s dětmi. V jednom případě podala OPU žalobu k Evropskému soudu
pro lidská práva, namítající nevhodné podmínky v Bělé pro male děti.
V odůvodněných případech právníci OPU zpracovávali žaloby napadající zákonnost
rozhodnutí o zajištění. OPU systematicky upozorňovala na skutečnost, že u zajištěných osob
nebylo řádně vyhodnoceno, zda se mohou bezpečně vrátit do země původu. V desítkách
případů se OPU podařilo docílit úspěšného rozhodnutí o nezákonnosti zajištění a zajištěné
osoby byly propuštěny ze zajištění. Na základě žalobních námitek OPU a následně informací
poskytnutých v řízení o kasační stížnosti dospěl Nejvyšší soud k názoru, že i v řízení o zajištění musí soudní a správní organ povinně zkoumat tzv. překážky vycestování bránící bezpečnému návratu do země původu – a to tím spíše v případě, že zajištěná osoba nepožádala
o azyl a tyto překážky tak dosud nebyly zkoumány.
Bez pomoci všech zapojených osob z řad české veřejnosti by poradenství nebylo možné
a chceme jím tímto poděkovat.
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SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sociální poradenství v OPU jsme poskytovali cizincům se všemi typy pobytů a probíhá v kancelářích OPU, v uprchlických
zařízeních, v místě bydliště klientů formou terénní práce či
doprovodů na úřady, atd. Poradenství bylo jednorázové, ale
zpravidla se s našimi klienty vídáme opakovaně.
S klienty jsem řešili různé životní situace, které jsou
spojeny s životem v nové zemi. Je to oblast zaměstnání (jak si najít práci, na základě jakých dokladů
mohu pracovat, zpracování CV, atd.), sociálního zabezpečení (pomoc při zjišťování
PROJEKT VZDĚLÁNÍM
nároků na dávky SSP, HN ad.), vzděláK LEPŠÍMU POCHOPENÍ
vání (nostrifikace vzdělání, zápis dětí
SVĚTA KOLEM NÁS
do škol a školek, atd.), rodinné události (narození dítěte, úmrtí, rozvod
V roce 2015 OPU realizovala Emerad.), atd. V návaznosti na různé
gentní projekt MV ČR ve spolupráci
projekty jsme pak mohli něktes MČ Praha 14 zaměřený na integraci
rým klientům nabídnout doplňcizinců v MČ Praha 14. Cílem projekkové služby – kurzy českého
tu bylo zvýšení informovanosti cizinjazyka, rekvalifikace, psychoců o nabízených sociálních službách
logickou pomoc či vzdělávací
na území MČ Praha 14. Cizince v rámci projektu seznamujeme s možností
kurzy. V roce 2015 jsme povyužívání služeb NNO, odbouráváme
skytli poradenství přes 2500
obavy spojené s návštěvou úřadů,
klientům a uskutečnili přes
zprostředkováváme služby na území
3500 zakázek a více jak 8300
MČ Praha 14 (např. registrace u lékaúkonů.
řů, zápisy do MŠ a ZŠ) pro jednotlivce
i rodiny, které jsou kvůli jazykové
bariéře pro některé cizince obtížně
dostupné, poskytovali jsme odborné
sociálně-právní poradenství. Další
aktivitou projektu byly dva intenzivní
jazykové kurzy zaměřené na základní
osvojení českého jazyka, v celkové
dotaci 72 hodin na jeden kurz.
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SPOLUPRÁCE S ÚŘADEM
VYSOKÉHO KOMISAŘE OSN
PRO UPRCHLÍKY
V roce 2015 pokračovala implementace
projektu financovaného UNCHR. V první
části projektu UNHCR jsme se zabývali monitoringem situace osob, které se
nacházejí v řízení o udělení mezinárodní
ochrany, se zaměřením na zranitelné skupiny žadatelů.
Pracovali jsme se žadateli o azyl v Přijímacích střediscích Letiště Václava Havla v Praze a Zastávka u Brna.
V letištním středisku jsme zaznamenali opakované
stížnosti žadatelů o azyl na přístup k azylovému
řízení v tranzitní zóně. O těchto stížnostech jsme
díky projektu mohli informovat přímo UNHCR a také
vládní Výbor pro práva cizinců. Během roku 2015
došlo k nárůstu zajištění uprchlíků tranzitujících přes
Českou republiku. Z tohoto důvodu Přijímací středisko
Zastávka začalo dočasně sloužit, kromě původního účelu,
i jako detenční zařízení. V rámci projektu jsme tak v tomto zařízení měli možnosti informovat UNHCR také o situaci
zajištěných uprchlíků. Pozornost byla věnována i žadatelům
o mezinárodní ochranu, kteří byli následně z přijímacích středisek přemístěni do Pobytových zařízení v Kostelci nad Orlicí a Havířově. V pobytových střediscích jsme opakovaně zaznamenávali stížnosti na překračování zákonné lhůty pro vydání azylových rozhodnutí a dále
stížnosti na nízkou kvalitu azylových rozhodnutí.
Integrační část projektu UNHCR se zaměřovala na čtyři oblasti integrace držitelů mezinárodní ochrany v ČR. Pořádali jsme přednášky pro
představitele státní správy, přednášky pro klienty Integračních azylových
středisek, které se zaměřovaly na hledání bydlení a zaměstnání po opuštění IAS, poskytovali jsme poradenství klientům čerpajícím příspěvek ze
tátního integračního programu a pomáhali jsme klientům hledat zaměstnání či bezplatnou stáž. Celkem se v roce 2015 uskutečnilo 12 přednášek pro představitele státní správy z 8 krajů a 4 měst, 28 přednášek pro
klienty IAS, 25 lidem jsme poskytli poradenství, které se týkalo využívání
Státního integračního programu a 9 lidí našlo v rámci projektu zaměstnání. Zároveň jsme uskutečnili dva kulaté stoly pro firmy, kde jsme řešili
zaměstnávání držitelů mezinárodní ochrany.
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DĚTI NA CESTĚ

POMOC NEZLETILÝM
URPCHLÍKŮM A CIZINCŮM
BEZ DOPROVODU
RODIČŮ

V roce 2015 se nám podařilo získat prostředky od Fondu pro NNO na projekt
Děti na cestě. Jeho cílem bylo – kromě
poskytování právního poradenství pro
nezletilé cizince, kteří přicházejí do ČR
bez doprovodu rodičů – usnadnění jejich
přechodu z ústavní péče do samostatného života a také vyvolání odborné diskuze na téma pěstounské péče pro tuto
skupinu. V rámci projektu byla přeložena
publikace nizozemské organizace NIDOS, která mapuje praxe evropských
států v poskytování pěstounské péče
NBD a proběhla konference k předání
zahraničních zkušeností a dobré praxe.
Pracovníci OPU také připravovali hromadná školení pro zaměstnance OSPOD
a krajských úřadů v problematice
nezletilých bez doprovodu.

OPU nadále koordinuje meziresortní setkání, kterých se účastní
zástupci MPSV, MŠMT, MV, MS,
UNHCR, IOM, ŘSCP, ZDC, OSPOD, KVOP, UMPOD a NGOs.
Skupina se mimo jiné podílela
na řešení systému nepřipraveného na zvýšené počty příchozích
nezletilých a péči o ně.

DŮM NA PŮL CESTY
I v roce 2015 pokračoval provoz Domu
na půl cesty – podporovaného bydlení pro
mladé uprchlíky na plné obrátky. Službu využívali mladí lidé z Nepálu, Etiopie, Nigérie
a Konga. Během roku bylo mladým klientům
zajištěno klidné prostředí bytu na Černém
mostě, kde za asistence sociálního pracovníka pracovali na své budoucnosti. Společně
jsme hledali práci, učili se hospodařit s financemi, dbali na údržbu a péči o domácnost, chodili na úřady a hledali další vhodné
bydlení. Všechny dojmy z těchto událostí
jsme následně sdíleli při společných setkáních (komunitách).
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NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH
AKTIVIT
Interaktivní dílny pro žáky

MIGRACE A LIDSKÁ PRÁVA
Během této dílny se žáci 2. stupně ZŠ či
SŠ seznámí se základními pojmy – migrace, xenofobie, rasismus. Součástí dílny
jsou vedle interaktivních her, které žákům
umožní vžít se do situace cizince, i krátká videa s příběhy migrantů, prezentace
a fotografie.

DÍLNA O ZEMI PŮVODU
• Ukrajina + pracovní migrace,
předsudky a stereotypy
• Bělorusko + uprchlictví, azyl,
diktatura
• Vietnam + pracovní migrace,
předsudky a stereotypy
• Demokratická republika Kongo
+ globalizace, občanská válka
• Afghánistán + islám,
náboženský fundamentalismus

MULTIKULTURNÍ DEN
Dále nabízíme semináře pro pedagogy - Migrace a my (začlenění tematiky migrace do výuky různých předmětů) a semináře pro sociální pracovníky
- Práva a povinnosti cizinců s různými typy
pobytů v ČR a Nezletilí bez doprovodu.

STUDENTSKÉ STÁŽE
V roce 2015 dále pokračovaly stáže studentů na sociálním oddělení. Organizací
prošlo 10 stážistů z různých škol. Náplní
praxe byly náslechy sociálního a právního
poradenství s klienty, hledání zaměstnání
a ubytování pro klienty, doprovody klientů
na úřady, výjezdy do pobytových zařízení
a pomoc s přípravou konferencí. Všem
studentům děkujeme za jejich práci a věříme, že nabyté znalosti a zkušenosti uplatní
ve svém dalším profesním životě.
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ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ
SPOLUPRÁCE
Denní centrum pro seniory v gruzínském
Khashuri v roce 2015 přispívalo ke zlepšení
života místních seniorů již čtvrtým rokem.
Sociální pracovnice a zdravotní sestra se
věnovaly 34 stálým klientům, kteří využívali
denního pobytu ve stacionáři, zapojovali se
aktivizačního programu či využívali služeb
prádelny a šicí dílny.
Našim klientům i širší veřejnosti bylo k dispozici
bezbariérové Centrum osobní hygieny se službou pedikúry a zejména Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (vozíky,
chodítka apod. V roce 2015 jsme rovněž
provedli monitoring možností získání
I v roce 2015 jsme pokračovali v provofinanční podpory pro provoz Cenzování hostelu Gvirilas Sakhli ve městě
tra přímo v Gruzii, ať už ze strany
Khashuri. Veškerý výtěžek z jeho provozu
zastupitelských úřadů působících
jde zpět na pokrytí nákladů Denního cenv Gruzii či od soukromých dárců.
tra pro seniory tamtéž. V roce 2015 jsme
Na provoz Centra v roce 2015
přivítali 115 hostů z celého světa, kteří
přispěla Česká rozvojová agenu nás strávili 191 nocí.
tura z prostředků zahraniční
I Vy se k nám můžete přijet podívat
rozvojové spolupráce a místní
a podpořit dobrou věc! Hostel se nachází
samospráva města Khashuri.
v prvním patře rodinného domu. Nabízíme celkem 8 míst, ve dvou 2lůžkových
a v jednom 4lůžkovém pokoji. Hosté mohou využít plně vybavenou kuchyň s jídelním stolem a sdílené sociální zařízení. Je
možné posedět na terase domu či v jeho
rozlehlé zahradě.
Najdete nás na:

OPU HOSTEL
V GRUZII

www.gvirila.org
www.booking.com
www.airbnb.com
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OPU PLZEŇ 2015
I v roce 2015 probíhalo v Plzni sociální a právní
poradenství se zaměřením na cizince. Do naší plzeňské pobočky OPU zavítalo 153 klientů a v rámci
terénních služeb bylo osloveno 535 klientů. Nejvíce se s klienty řešily pobytové záležitosti, hledání
nebo získání zaměstnání a SSP. V rámci projektu
ÚMO 3 proběhly příměstské tábory, fungující pod
záštitou dětského centra Cvrček. Tato akce byla určená pro děti cizinců žijících v Plzni a v Plzeňském
kraji, stejně tak jako akce „Poznej město Plzeň“,
která se zaměřila na poznávání zajímavých míst
města Plzeň. V srpnu se OPU zúčastnila akce „Živá
ulice“, kde prezentovala své aktivity a návštěvníci mohli ochutnat arménské speciality připravené
našimi klienty.

OPU BRNO 2015
Po celý rok 2015 zajišťovali pracovníci brněnské kanceláře OPU odborné sociální a právní
poradenství cizincům trvale usazeným v Jihomoravském kraji. Kromě poradenství v kanceláři dojížděli také do Přijímacího střediska MVČR
v Zastávce u Brna, do Pobytového a integračního azylového střediska v Havířově a do detenčního zařízení ve Vyšních Lhotách. V rámci
projektu Jihomoravského regionálního centra
na podporu integrace cizinců 2014 a 2015 se
OPU jako partner podílela na zlepšení sociální,
právní, jazykové a kulturní situace a postavení
cizinců na území Jihomoravského kraje. Aktivity
v Havířově byly zaměřeny na uplatnění klientů
na trhu práce, šlo o poradenství, kurzy češtiny,
rekvalifikační a kvalifikační kurzy a o asistenci
s nostrifikací dokladů o dosaženém vzdělání.
V loňském roce nám s přímou prací s klienty
pomáhalo i 5 dobrovolníků.
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ZA POSÍLENÍ PRÁV
MIGRANTŮ PŘI PRÁCI
Tento projekt měl za cíl posílit ochranu práv
cizinců v oblasti zaměstnávání. Bylo poskytnuto pracovněprávní poradenství 215
cizincům ze 45 zemí světa. Někteří cizinci
se potřebovali pouze zorientovat v českém
právním řádu nebo poradit v oblasti pracovních vztahů, jiným bylo poskytnuto podrobnější poradenství a právní zastoupení.
Během projektu byly monitorovány nejčastější případy porušování v oblasti pracovních
vztahů (nevyplacené mzdy, problematika zaměstnaneckých karet a pracovních povolení,
nelegální práce atd.), na základě nichž byla
vytvořena analýza Ochrana práv migrantů při
práci – praktické poznatky. V průběhu projektu byly jednotlivé problémy mainstreamovány a diskutovány s jednotlivými zástupci
státní správy.

TOGETHER
Projekt Together je mezinárodní projekt, který
se zaměřoval na prevenci zločinů z nenávisti
a jejich odhalování. Vedle České republiky jsou
do něj zapojeny i organizace z Itálie, Španělska
a Kypru. V rámci projektu byly vytvořeny metodické materiály a probíhají školení pro policii
a představitele nevládních organizací, jejichž
cílem je seznámení těchto skupin s problematikou zločinů z nenávisti a jejich odhalování.
Vedle školení byla vytvořena i videa a nástroje
pro sběr relevantních dat o této problematice.
Zaměstnanci OPU se zúčastnili několika expertních setkání v evropských zemích, kde bylo diskutováno především pojetí zločinů z nenávisti
v jednotlivých zemích, jejich legislativní rámec
a vytvářela se základní koncepce metodických
materiálů, které v rámci projektu vznikly.

14

OPU_Vyrocka2015.indd 14

19.6.2016 19:03:03

UPLATNĚTE SE
Tento projekt se zaměřoval na začleňování migrantů na trh práce. Do projektu se zapojilo 16
klientů, kteří prošli intenzivním vzděláváním profesní český jazyk, rekvalifikační či kvalifikační
kurz či kurz profesní angličtiny. Po absolvování
vzdělávání s klienty pracoval pracovní konzultant,
který jim pomáhal s orientací na českém pracovním trhu, byl nápomocný při přípravě životopisu,
hledání vhodného zaměstnání či přípravě na pohovory. Vybrané klienty jsme mohli v nalezeném
zaměstnání podpořit mzdovými příspěvky a zaměstnavatele potom příspěvkem na zapracování
nových zaměstnanců. Příspěvky využilo 6 klientů
a zaměstnavatelů, další 4 klienty se podařilo zaměstnat bez mzdových příspěvků.

PODPORA RODIČŮ
S MALÝMI DĚTMI
PŘI VSTUPU NA
TRH PRÁCE
Cílem projektu bylo podpořit osoby
dlouhodobě pečující o závislého člena
rodiny v návratu na trh práce. Podpora
byla poskytnuta a) zaměstnankyním
OPU na mateřské/rodičovské dovolené,
které skrze DPP a práci z domova pracovaly s klienty a na vytvoření odborné
brožury; b) imigrantům a azylantům
na rodičovské/mateřské dovolené nebo
vracejícím se po ní zpět skrze individuální práci s cizinci, možnosti vzdělávání /
(re)kvalifikační kurzy, kurzy odborného
ČJ/ a získání praxí. Výsledkem byla 30%
zaměstnanost cizinců a 100% zaměstnanost zaměstnankyň. Vznikla Brožura
na slaďování života rodiny a práce.

SPOLUPRÁCE
S INTEGRAČNÍM
CENTREM PRAHA
V roce 2015 pokračovala spolupráce
s Integračním centrem Praha, o.p.s.,
se kterým jsme realizovali projekt
Integrační centrum Praha (do 30.
6. 2015 projekt EIF 2013-10, od 1.
7. 2015 projekt AMIF/1/02). Cílem
projektu byla eliminace zneužívání
znevýhodněného postavení cizinců
ze třetích zemí v různých oblastech
života a posílení jejich integrace
do české společnosti. OPU se jako
partner podílela zejména na poskytování právního a sociálního poradenství cizincům ze třetích zemí,
legálně pobývajícím v ČR.
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PRO DĚTI
A VEŘEJNOST
Projekt Člověk člověku III
Projekt Člověk člověku III volně navazoval na projekty z minulých let. Byl opět
zaměřen na zvýšení povědomí majoritní
společnosti o cizincích žijících v ČR a v Praze,
o problémech a výzvách při procesu integrace
do české společnosti. Umožnili jsme migrantům
představit své aktivity, zkušenosti a schopnosti. Česká veřejnost měla možnost se seznámit
s vietnamskou kuchyní a mohla projít workshopy
afrických tanců. Čeští lektoři naopak vzdělávali
migranty v oblasti české hudby, české kinematografie a divadla. Součástí projektu byly také
odborné přednášky o Ukrajině a Vietnamu pro
žáky ZŠ, kterých se zúčastnilo přes 150 studentů.
V září 2015 se konala multikulturní akce
v prostorách Jatek 78 s názvem WELCOME DRINK. Akce se zúčastnila
většina neziskových organizací
pracujících s migranty v Praze,
migrantské kapely a součástí byla i debata o aktuální
migrační krizi pod záštitou
časopisu Respekt.
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DOBROVOLNICKÉ
AKTIVITY
Projekt „Nejsme si cizí III“ se skládal ze
dvou osvědčených programů. V prvním
z nich, tzv. MENTORINGU, se jednalo o individuální schůzky klientů
a dobrovolníků na základě principu tzv. one to one. Byl kladen
důraz na individuální přístup
a konkrétní schopnosti dobrovolníka ve vztahu k určenému
klientovi.
Dvojice společně trávily volné chvíle
a dobrovolníci se snažili klientům ulehčit život, orientaci a integraci v České
republice. V druhé části projektu, tzv. VÝJEZDECH, dojížděli dobrovolníci společně
s koordinátorem do uprchlických zařízení
a před každou návštěvou společně vymýšleli,
jaké aktivity klientům ten den představí. Vždy se
jednalo o volnočasové, sportovní či vzdělávací aktivity.
Do dobrovolnických aktivit se v roce 2015 zapojilo přes 50
dobrovolníků. Pomáhali nám s překlady, administrativou, grafickou a technickou podporou našich projektů, s vymýšlením
kreativních a volnočasových aktivit pro děti a klienty. V roce
2015 jsme uskutečnili 9 výjezdů do detenčního zařízení ZZC
Bělá-Jezová. Hlavním záměrem výjezdů bylo pomoci klientům alespoň částečně zapomenout na traumata, která většina
z nich prožila, odreagovat se od každodenního stresu souvisejícího s životem v cizí zemi a plnohodnotně zaplnit jejich volný
čas. Dále jsme s dobrovolníky uspořádali tři hravá odpoledne
pro děti migrantů a Čechů a krom jiného vyrazili společně
na Petřín, do Planetária a do Království železnic. Naši dobrovolníci také vyráželi pomáhat příchozím uprchlíkům na srbsko-chorvatské hranice spolu s Czech teamem, za což bychom
všem chtěli poděkovat a projevit hluboký respekt.
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DĚKUJEME ZA PODPORU

Díky vašemu zájmu o ty, kteří se nacházejí
v nouzi, jsme mohli v roce 2015 klientům
předat ať již rovnou materiální dar, nebo je
podpořit prostřednictvím finanční pomoci.
Většina podpořených klientů byla ubytována v pobytových střediscích, zařízeních pro
zajištění cizinců nebo integračních azylových
centrech Správy uprchlických zařízení. Konkrétně byly předány finanční dary na brýle,
nostrifikaci vzdělání, biometrické průkazy,
kroužky pro děti, aprobační zkoušky, úhradu
dluhu na nájemném, úhradu kolejného, cestovné do školy a učební pomůcky, překlady
dokumentů, kočárek, léky, léčebné pomůcky a na cestovné do nemocnice a dále byly
z Vašich darů pořízené pomůcky pro volný čas
do ZZC Bělá-Jezová. Materiální pomoc, kterou jsme od vás předali klientům, byla následující: oblečení, obuv, knihy, a notebook.
Se svolením děkujeme těmto našim podporovatelům: Riverside School Prague, Velvyslanectví USA v České republice, Sbor Církve
bratrské v Havlíčkově Brodě, H&M a Národní
divadlo v Praze.

Dále si naše poděkování
jednoznačně zaslouží:
Anna Pajmová, Emzar Natidze, pan
Vavřín Havlíček, Kristýna Greplová,
Emma Smetana, Jordan Haj, Marika
Mazáková, Lubor Vokrouhlický, Kateřina
Součková, dobrovolníci OPU, všichni
individuální přispěvatelé, kteří v roce
2015 neustále vozili potřebné oblečení,
hračky, nádobí, věci pro miminka a všichni ti, kteří příspívali finančně na tolik
potřebné právní poradenství a mnozí
další, kteří různorodě a neodmyslitelně
podporovali naši činnost. Děkujeme
i všem těm, kteří věří, že všichni jsme lidé
jedné Země.

18

OPU_Vyrocka2015.indd 18

19.6.2016 19:03:11

N

U

NAŠICH AKTIVIT A SLUŽEB
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V4 A ZÁPADNÍ BALKÁN
1. 12. 2014 - 31. 5. 2016

PROJEKTY
2015

Visegrádský fond a Ministerstvo
zahraničních věci Korejské
republiky
výměna zkušeností v oblasti
azylového práva a migrace mezi
zeměmi V4 a západním Balkánem
(Srbsko, Makedonie a Kosovo)

MIGRACE Z UKRAJINY
DO ZEMÍ V4 V DOBĚ KRIZE
1. 7. 2015 do 30. 6. 2016

UPLATNIT SE BEZ PŘEKÁŽEK
15. 4. 2013 - 14. 4. 2015
ESF, MPSV, program OPLZZ
určen žadatelům o mezinárodní
ochranu, žijícím v pobytových
střediscích MVČR Kostelec
nad Orlicí a Havířov, podpora
pracovního uplatnění

Visegrádský fond a Ministerstvo
zahraničních věci Korejské
republiky
monitoring migrační politiky zemí
V4 vůči imigrantům a uprchlíkům
z Ukrajiny; ve spolupráci se
slovenskou Ligou pro lidská práva

TOGETHER
FOSTERING POLITICAL
PARTICIPATION AND
POLICY INVOLVEMENT OF
IMMIGRANTS IN 9 CENTRAL
AND EASTERN EU COUNTRIES
1. 11. 2013 - 30. 4. 2015
Evropská komise, European
Integration Fund
prosazování volebního práva
pro trvale usazené cizince ze
třetích zemí v místních a krajských
volbách, zvýšení zapojení cizinců
do rozhodovacích procesů

1. 12. 2014 - 30. 11. 2016
Evropská komise - Program Civil
Justice
posílení kapacit obětí trestných
činů, posílení kapacit nevládních
organizací a podpora orgánů státu
- policie a justice, které se zabývají
problematikou trestných činů
z nenávisti; ve spolupráci s institucemi
ze Španělska, Itálie a Kypru

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN
MIGRANTEK
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1. 5. 2015 - 30. 6. 2016
Nadace OSF Praha, Norway Grants
právní pomoc, kampaně za posílení
rovnosti žen migrantek, vytváření
analýz, podpora rovnosti žen
migrantek na českém trhu práce,
v rodinném životě a v přístupu
ke zdravotní péči

ZA POSÍLENÍ PRÁV MIGRANTŮ
PŘI PRÁCI
1. 9. 2014 – 29. 2. 2016
Fond NNO, EEA Grants
posílení ochrany práv migrantů
v oblasti zaměstnávání/práce,
včetně ochrany ve vztazích
označených jako nelegální
zaměstnávání či vykořisťování

DĚTI NA CESTĚ
1. 4. 2015 – 31. 3. 2016
Fond NNO, EEA Grants
právní a sociální poradenství
nezletilým bez doprovodu, řešení
pobytu, příprava na odchod
ze zařízení ústavní výchovy,
propagace pěstounské péče pro
nezletilé cizince bez doprovodu

LUTA – LEARN UNDERSTAND
TRUST ACT
1. 8. 2013 – 31. 7. 2015
Evropská komise, program
Grundtvig (NAEP)

výměna zkušeností a znalostí
o situaci žadatelů o mezinárodní
ochranu

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
UPRCHLICKÉHO FONDU A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ
A ASISTENCE PRO ŽADATELE
O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ
OCHRANY
1. 1. 2014 – 30. 6. 2015
EUF, MV ČR
právní, sociální a psychologické
poradenství žadatelům
o mezinárodní ochranu
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
TŘETÍCH ZEMÍ A STÁTNÍM ROZPOČTEM
ČESKÉ REPUBLIKY

INTEGRAČNÍ CENTRUM
PRAHA III
1. 4. 2014 - 30. 4. 2015
EIF, Magistrát hl.m. Prahy
sociální a právní poradenství
cizincům, vzdělávání odborníků,
kurzy sociokulturní orientace,
workshopy na MŠ, kurzy ČJ

INTEGRAČNÍ CENTRUM
PRAHA IV
1. 4. 2015 - 30. 6. 2015
21
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EIF, Magistrát hl.m. Prahy

AMIF, národní program

sociální a právní poradenství
cizincům, vzdělávání odborníků,
kurzy sociokulturní orientace

sociální a právní poradenství
cizincům, vzdělávání odborníků,
kurzy sociokulturní orientace

JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ
CENTRUM NA PODPORU
INTEGRACE CIZINCŮ 2014

JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ
CENTRUM NA PODPORU
INTEGRACE CIZINCŮ I

1. 1. 2014 - 30. 3. 2015

1. 11. 2015 – 30. 06. 2016

EIF, MV ČR, Jihomoravský kraj

AMIF, MV ČR, Jihomoravský kraj

zajištění služeb zaměřených
na zlepšení sociální, právní,
jazykové a kulturní situace
a postavení cizinců na území
Jihomoravského kraje

zajištění služeb zaměřených
na zlepšení sociální, právní,
jazykové a kulturní situace
a postavení cizinců na území
Jihomoravského kraje

JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ
CENTRUM NA PODPORU
INTEGRACE CIZINCŮ 2015
1. 4. 2015 - 30. 6. 2015
EIF, MV ČR, Jihomoravský kraj
zajištění služeb zaměřených
na zlepšení sociální, právní,
jazykové a kulturní situace
a postavení cizinců na území
Jihomoravského kraje
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN V RÁMCI
NÁRODNÍHO PROGRAMU AZYLOVÉHO,
MIGRAČNÍHO A INTEGRAČNÍHO FONDU.

INTEGRAČNÍ CENTRUM
PRAHA V.
1. 7. 2015 – 30. 6. 2016

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKEHO
NÁVRATOVÉHO FONDU A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

OBECNÉ PORADENSTVÍ
A PRÁVNÍ POMOC CIZINCŮM
V NÁVRATOVÉM PROCESU V.
1. 7. 2014 do 30. 6. 2015
ENF, MV ČR
poradenství cizincům, kteří
nesplňují nebo již nesplňují
podmínky pro vstup či pobyt v ČR

PODPORA RODIČŮ S MALÝMI
DĚTMI PŘI VSTUPU NA TRH
PRÁCE
1. 4. 2015 - 31. 12. 2015
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ESF ČR, OPPA
podpora rodičů (cizinců
i zaměstnanců OPU) dlouhodobě
pečujících o závislého člena rodiny
v návratu na trh práce, slaďování
rodinných a pracovních povinností.
zajištěno individuální poradenství
včetně rekvalifikací s praxí

UPLATNĚTE SE
1. 2. 2015 - 31. 10. 2015
ESF ČR, OPPA
pomoc migrantům s nalezením
pracovního uplatnění a získáním
pracovních zkušeností na českém
pracovním trhu

ZLEPŠENÍ PŘÍSTUPU
ŽADATELŮ O AZYL
K ŘÍZENÍ A SNÍŽENÍ RIZIKA
REFOULEMENTU + PODPORA
ZAMĚSTNATELNOSTI OSOB
S UDĚLENOU MEZINÁRODNÍ
OCHRANU A ZVYŠOVÁNÍ
INFORMOVANOSTI
PRACOVNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
UNHCR
monitoring přijímacích,
pobytových a integračních
středisek v ČR, aktivity zaměřené
na zlepšení přístupu žadatelů
o mezinárodní ochranu k řízení
a snížení rizika navracení do země
původu v případě hrozícího

pronásledování, aktivity zaměřené
na zvyšování informovanosti
pracovníků státní správy, školení
pro klienty žijící v Integračních
azylových střediscích na téma
hledání bydlení a zaměstnání,
vyhledávání stáží a zaměstnání pro
osoby s udělenou mezinárodní
ochranou

NEJSME SI CIZÍ III
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
MV ČR, Dobrovolnická služba
individuální a intenzivní podpora
integrace cizinců, výjezdy
dobrovolníků do uprchlických
zařízení a volnočasové aktivity pro
imigranty

ČLOVĚK ČLOVĚKU III
1. 9. 2015 - 31. 12. 2015
Magistrát hl.m. Prahy
workshopy, přednášky, semináře,
akce pro veřejnost a imigranty

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
A LIBERCI
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
SUZ MV ČR (nákup služeb)
právní poradenství v Centrech
na podporu integrace cizinců
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PODPORA INTEGRACE CIZINCŮ
NA MČ PRAHA 14
1. 1. 2015 – 31. 12. 2016
Městská část Praha 14, sociální
a návazné služby 1A
právní a sociální poradenství pro
cizince žijící a pracující na území
Prahy 14

Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Krajský úřad Plzeňského kraje
umožňují poskytování odborného
sociálního poradenství cizincům
na území ČR

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – TERÉNNÍ
PROGRAMY
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015

VZDĚLÁNÍM K LEPŠÍMU
POCHOPENÍ SVĚTA KOLEM
NÁS V RÁMCI PROJEKTU
„INTEGRACE CIZINCŮ NA MČ
PRAHA 14 V ROCE 2015“
1. 4. do 31. 12. 2015
Městská část Praha 14, MV ČR
zvýšení informovanosti cizinců
o nabízených sociálních službách
na území MČ Praha 14, jazykové
kurzy, terénní sociální poradenství

Krajský úřad Plzeňského kraje
poskytování preventivní služby terénní programy pro migranty
ze třetích zemí

PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
SE ZAMĚŘENÍM NA CIZINCE
2015
1. 8. 2015 – 30. 11. 2015
Městský obvod Plzeň 3

SOCIÁLNÍ SLUŽBY –
DŮM NA PŮL CESTY
„PODPOROVANÉ BYDLENÍ
PRO MLADÉ UPRCHLÍKY“
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
MPSV, Magistrát hl. m. Prahy
umožňují provoz sociální služby
domu na půl cesty

příměstské tábory pro děti, veřejné
a poznávací akce pro migranty
s dětmi

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
PRO SENIORY V REGIONU
KHASHURI
1. 7. 2015 – 31. 12. 2015
Česká rozvojová agentura

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – ODBORNÉ
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
MPSV, Magistrát hl. m. Prahy,

péče o seniory žijící v okrese
Khashuri s cílem přispívat ke snížení
jejich sociální izolace a ke zlepšení
kvality života formou služeb
poskytovaných v Denním centru
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PROJEKTY PODPOŘILI:
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FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE
V roce 2015 byl provoz organizace financován z následujících zdrojů:
FINANČNÍ ZDROJ

KČ

Evropský sociální fond (OPPA, OPLZZ)

3 496 209

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 991 014

Evropská komise

2 191 403

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF), EIF

1 882 749

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

1 149 595

Nadace rozvoje občanské společnosti

1 144 963

Nadace Open Society Fund

768 077

Evropský uprchlický fond

710 522

Hlavní město Praha

361 000

Evropský návratový fond

329 678

Česká rozvojová agentura

200 000

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

169 494

Městská část Praha 14

146 800

Město Plzeň

80 824

Visegrad Fund

75 751

Ministerstvo vnitra
Dary
Vlastní činnost
Úhrady klientů (Dům na půl cesty)
Ostatní výnosy (úroky, členské příspěvky…)
CELKEM

47 639
2 556 643
253 588
99 800
52 110
18 707 859

PŘEHLED NÁKLADŮ V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ
NÁZEV
Spotřeba materiálu a energie
Opravy a údržba
Cestovné

NÁKLADY
635 481,89 Kč
20 965,20 Kč
798 013,18 Kč

Reprezentace

1 543,77 Kč

Ostatní služby

3 028 472,47 Kč

Mzdové náklady (hrubé mzdy a odvody)
Jiné ostatní náklady
odpisy DHM a DNM
Poskytnuté příspěvky právnickým osobám
CELKEM

11 562 202,00 Kč
36 242,51 Kč
23 648,00 Kč
742 396,20 Kč
16 848 965,22 KČ
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PŘEHLED AKTIV A PASIV
AKTIVA (V TIS. KČ)

k 1. 1. 2015

k 31. 12. 2015

177

153

Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
Krátkodobý finanční majetek
Náklady příštích období

238
6410

135

13

6578

6814

k 1. 1. 2015

k 31. 12. 2015

154

154

3882

4349

467

1860

CELKEM

PASIVA (V TIS. KČ)

230
6036

základní kapitál
výsledky hospodaření minulých let
výsledek hospodaření běžného účetního období

860

-174

výnosy příštích období

krátkodobé závazky a zálohy

1215

625

CELKEM

6578

6814

VÝNOSY PODLE SKUPINY ZDROJŮ
Skupina finančních zdrojů
3 038 653 Kč
dotace ze státního rozpočtu
2 556 643 Kč
dary
99 800 Kč
úhrady klientů

9 835 907 Kč
zahraniční zdroje
253 588 Kč
vlastní činnost
2 871 158 Kč
kraje a obce, nadace

52 110 Kč
ostatní výnosy

Celkem: 18 707 859 Kč
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MISSION OF OPU
Extending a helping hand during integration requires great
effort. It is a constant struggle with bureaucracy, xenophobia and
prejudice. But still, our work has a meaning. We see joy and relief
in the eyes of people, who finally find their new home and security. We know we cannot help everyone but even the few thousand
of people we are able to help annually encourage us to continue
to work even more strenuously.
OPU is a non-governmental non-profit organization which has been providing help
since 1991 to refugees and emigrants from third countries who find themselves in
difficult situations. We currently operate in four cities (Prague, Brno, Pilsen) but
our activities include the whole of the Czech Republic. We organize training
activities for professionals and general public, we focus on promoting
human rights and volunteerism and we oppose racism and extremism.
We are also active in the field of development cooperation. In 2015,
we provided various forms of counseling or assistance to foreigners.
To our clients we were able to provide them with
legal and social counseling and in context of current
projects also psychological care, Czech language
courses, re-training, payments of leisure activities, business courses, volunteer service, etc.
We supported our clients in finding employThe main goal of the
ment and in their efforts to integrate into
OPU is helping those
the Czech society.

people who asked for
asylum in the Czech
Republic because of
political, ethnical,
religious and racist
persecution, and those who already have
asylum and temporary protection.

OPU is a member of the ECRE (European Council on Refugees and Exiles),
a member of the Committee for Foreigners Å Rights under the Governmental Human Rights Council and an active
member of the Consortium of Migrants
Assisting Organizations in the Czech
Republic.
In Prague, June 16, 2016
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FINANCING OF THE ORGANIZATION
In 2015 our organization was financed by these resources:
FINANCIAL RESOURCE

CZK

European Social Fund
Ministry of Labour and Social Affairs
European Commission
National programme AMIF, EIF
UNHCR
Civil Society Development Foundation
The Open Society Fund Prague
European Refugee Fund
City Hall of Prague
European Return Fund
The Czech development Agency
The National Agency for European Educational Programmes
Metropolitan District Prague 14
City of Pilsen
Visegrad Fund
Ministry of the Interior
Donations
Own activities
Client payments
Other revenues (interest, membership fees…)
TOTAL

3 496 209
2 991 014
2 191 403
1 882 749
1 149 595
1 144 963
768 077
710 522
361 000
329 678
200 000
169 494
146 800
80 824
75 751
47 639
2 556 643
253 588
99 800
52 110
18 707 859

REVENUES ACCORDING TO TYPE OF RESOURCE
Type of financial resource
3 038 653 Kč
government grants
2 556 643 Kč
donations
99 800 Kč
client payments

9 835 907 Kč
foreign resources
253 588 Kč
own activities
2 871 158 Kč
regions and cities, foundations

52 110 Kč
other revenues

TOTAL: 18 707 859 Kč
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ZAMĚSTNANCI OPU

Na činnosti OPU se v roce 2015 podíleli tito zaměstnanci:
ředitel:
zástupkyně ředitele:

Martin Rozumek
Ludmila Bobysudová

PRAŽSKÁ POBOČKA:
Sociální pracovníci:
Judita Klepková, Zuzana Čižinská, Ivana Baňacká, Tomáš Knězek, Yvona Hofmanová,
Džana Nidžar Popović, Lucie Fryčová, Julia Russ, Věra Neckářová

Právní poradci:
Tereza Bártová, Michala Cilli, Eva Drhlíková , Alexandra Dubová, Hana Franková, Lia Junová,
Petra Khollová, Helena Kopecká, Beáta Matheová, Pavla Rozumková, Kateřina Šimonová,
Jana Tatcheva

Finanční oddělení, administrativa:
Eva Vaškůjová, Iva Barešová, Kateřina Křivánková, Markéta Hrušovská, Karel Pajma

PR, fundraising, dobrovolníci, spolupráce s UNHCR:
Pavla Merhautová, Andrea Špirková, Barbora Kousalová

BRNĚNSKÁ POBOČKA
vedoucí brněnské kanceláře:
sociální pracovníci:
vzdělávací aktivity:
právní poradce:
účetní služby:
PLZEŇSKÁ POBOČKA
vedoucí plzeňské pobočky:
sociální pracovnice:
právní poradce:
terénní pracovníci:

Správní rada OPU:

Hana Natidzeová
Veronika Černohorská, Petr Krejčíř
Eva Kaličinská
Marina Melkonjan, Ivan Prouza, Silvia Holdošová,
Vendula Švecová
Jindřiška Žáčková

Eva Holá / Lucie Nováková
Lucie Nováková, Soňa Spěváková,
Simona Cudlmanová
Eva Holá, Eva Drhlíková
Vita Zagurskaya, Linh Pham My

Helena Pěchoučková, Nancy Bingham Meech,
Carol Sandford, Blanka Tollarová
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OPU
KONTAKTY

ORGANIZACE
PRO POMOC UPRCHLÍKŮM
Kovářská 4/939
190 00 Praha 9
Právní:
Sociální:
Fax:
E-mail:
Dobrovolníci:
Právní oddělení:
PR:

+420 730 158 781
+420 730 158 779,
+420 739 413 983
+420 233 371 258
opu@opu.cz
dobrovolnici@opu.cz
pravni@opu.cz
media@opu.cz

OPU BRNO

OPU PLZEŇ

Leitnerova 9
602 00 Brno

sady Pětatřicátníků 48/33
301 00 Plzeň

Mobil:
Tel./Fax:
E-mail:

Mobil:
Fax:
E-mail:

+420 731 928 388
+420 543 210 443
opu.brno@opu.cz

+420 604 809 165
+420 233 371 258
opu.plzen@opu.cz
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OPU

VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2015

www.opu.cz
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