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Vážení čtenáři a příznivci OPU,

před vámi leží Výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) za rok
2019. Opět pro vás shrnujeme naši činnost ve prospěch uprchlíků a cizinců
v České republice a v neposlední řadě ve prospěch celé naší společnosti. Jsme
rádi, že také prostřednictvím naší práce se daří budovat mosty mezi nově
příchozími a českou společností, daří se velmi dobře integrace cizinců v České
republice. S úspěchy jsme nacházeli lidem práci, možnosti vzdělávání, učili je
češtině, doučovali jsme děti v  komunitním centru, pořádali výlety pro děti
cizinců i českých občanů. Většinou úspěšně jsme jako každý rok řešili
pobytové záležitosti a problémy s vydáním povolení k pobytu či azylu, kde jsme
se často museli v  zastoupení cizinců dovolávat spravedlnosti až u soudů.
Úspěšná a velmi záslužná je naše práce pro osoby bez státního občanství
(stateless), kterým jsme v loňském roce značně zlepšili právní postavení v ČR.

S L O V O  Ř E D I T E L E



Velký pokrok jsme udělali ve veřejné práci a ve viditelnosti OPU v  české
společnosti. Výborná byla kampaň „Nechci litovat“, velmi viditelná, i když
prozatím neúspěšná, byla naše kampaň a úsilí pomoci dětským uprchlíkům
bez rodičů v Řecku. Snažíme se pozitivně komunikovat příběhy našich klientů,
přínosy jejich činnosti a význam pro českou společnost, ekonomiku či vědu,
ale nezamlčujeme ani výzvy v  integraci cizinců u nás, jako je například
vykořisťování zahraničních pracovníků nebo problematika návratů.

Celkem jsme v  roce 2019 pomohli celkem 3351 cizinci a uprchlíkovi po celé
České republice. 86 dětí navštěvovalo komunitní centrum, desítky českých a
uprchlických dětí prošlo našimi kurzy v  mezinárodních projektech Lab31,
Image In a ICOM, realizovali jsme desítky přednášek na školách, v  kinech či
v knihovnách.

Závěrem mi dovolte poděkovat mým spolupracovníkům, našim
podporovatelům, fanouškům, dobrovolníkům a dárcům za jejich pomoc
klientům OPU, velmi si toho vážím.

Martin Rozumek, ředitel OPU
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Právníci OPU zaznamenali řadu úspěchů v azylových řízeních. V roce 2019 jsme
pomohli k  udělení mezinárodní ochrany u řady klientů například u 4 klientů
z  Ruské federace, 2 klientů ze Somálska, 2 klientů z  Ukrajiny a 2 klientů ze
Sýrie. Na soudech jsme uspěli s  případy klientů například z  Etiopie, Iráku,
Ruské federace nebo více než dvěma desítkám tzv. čínských křesťanů. Právě
úspěch v soudních případech tzv. čínských křesťanů je nutné podtrhnout,
protože Nejvyšší správní soud vyhověl žalobním námitkám OPU a upozornil na
nutnost zkoumat riziko pronásledování z  důvodu členství v  zakázané
křesťanské církvi.

Pomáhali jsme také osobám omezeným na svobodě v  detenčních řízeních,
například traumatizované oběti obchodu s  lidmi z Nigérie, u níž Nejvyšší
správní soud na podnět OPU vyslovil povinnost zkoumat důkazní materiály
v řízení, a také nemocné paní z Běloruska, u níž Nejvyšší správní soud vyslovil
povinnost přihlédnout k jejímu zhoršenému zdravotnímu stavu v souladu s čl.5
Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.



Právníci OPU zaznamenali úspěchy i v  pobytových řízeních, kdy například
dlouhodobé klientce s  humanitárními azylovými důvody, která několikrát
vyhrála azylový soud, jehož výsledek ale ministerstvo nerespektovala,
nakonec po 8 letech za pomoci OPU získala doplňkovou ochranu a následně
trvalý pobyt v  ČR. OPU asistovalo řadě rodin, v  nichž cizinka či cizinec žije
s  občanem či občankou ČR, například třem ukrajinsko-českým rodinám a
jedné bělorusko-české rodině k  získání přechodného pobytu rodinného
příslušníka občana EU. Rodinám cizinek a cizinců, například paní z Mexika, jejíž
manžel žije dlouhodobě v  České republice, pomáhalo OPU k  získání
dlouhodobého víza za účelem sloučení rodiny.

Věnovali jsme se také případům osob bez státní příslušnosti. Na podnět OPU
vydalo MVČR v  r.2019 vůbec první rozhodnutí ve věci státní příslušnosti a
přiznali status stateless (osoby bez státní příslušnosti) 3 našim klientům.
Nejvyšší správní soud zároveň ve své rozhodovací praxi podpořil argumenty
OPU, aby MVČR vydávalo žadatelům průkaz po dobu řízení stejně jako
žadatelům o mezinárodní ochranu.



Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) je nezisková, nevládní a humanitární
organizace, která byla založena v Praze v roce 1991 jako občanské sdružení. Od
roku 2014 je OPU spolkem podle občanského zákoníku. OPU již více než 28 let
pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice a snaží se být mostem mezi
nově příchozími a naší společností.

Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a
sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a další cizincům v
České republice. Snažíme se vždy ve skupině uprchlíků pomáhat a právně
zastupovat ty klienty, kteří mají důvodnou obavu z  pronásledování v  zemi
původu, a jde jim doma o život. Ostatní cizinci navštěvují kanceláře OPU
s  mnoha různými problémy, mezi které patří například prodlužování pobytů,
diskriminace a vykořisťování na trhu práce, slučování rodin, problémy
s  pracovními agenturami, pracovní úrazy, útoky z  důvodu odlišného původu,
rasy či náboženství, atp. Celkem jsme v roce 2019 pomohli 3351 uprchlíkovi a
cizinci.

H L A V N Í  A K T I V I T Y  
A  P R O J E K T Y  O P U



OPU pořádá také vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost a další
aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců. OPU se hodně věnuje
dobrovolnické činnosti, jak v  uprchlických táborech a detencích, tak ve
dvojících lidem, kteří se potřebují zorientovat v pro ně novém městě či obci.

OPU má již více než 10 let zvláštní oddělení pro pomoc nezletilým dětem, které
se ocitly v  České republice úplně samy bez doprovodu rodičů nebo jiných
příbuzných. Provozujeme také v  Praze pro mladistvé cizince bez doprovodu,
které musely opustit dětský domov, byt na půli cesty, který slouží těmto
mladým lidem k  nalezení nového bydlení a zaměstnání, aby se mohli
osamostatnit a úspěšně vykročit do dospělého života.

Jedním z hlavních cílů OPU je také boj proti xenofobii a rasové a národnostní
nesnášenlivosti. OPU proto pořádá každý rok řadu volnočasových a
uměleckých aktivit, ve kterých spojuje uprchlíky a cizince se zajímavými lidmi
ve svém okolí. Již 9 let také OPU provozuje denní centrum pro seniory a hostel
v  gruzínském městě Khashuri, jehož smyslem je pomáhat gruzínským
seniorům, kteří zůstali bez pomoci po rusko-gruzínském konfliktu v roce 2008.



DŮM NA PŮL CESTY
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 
MPSV, sociální služby, ÚMČ Praha 14, VDV Nadace Olgy Havlové 
Podpora dětí cizinců, které opustily dětský domov a hledají v  Praze nové
ubytování a novou práci.

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ROZVOJ CIZINCŮ II.
1.1.2019 - 31.12.2019
Hlavní město Praha
Podpora vzájemného porozumění a poznávání mezi komunitami cizinců a mezi
majoritou a cizinci. Realizovány byly tvořivé workshopy pro děti, tvořivé
workshopy pro rodiče s dětmi, turistické aktivity pro podporu dětí zaměřené
na české reálie a přírodní památky, kurzy IT pro dospělé cizince a klub pro
ženy.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA VI.
1. 7. 2016 – 30. 6. 2019
Evropská unie, MVČR, Azylový, migrační a integrační fond (AMIF),
Sociální a právní poradenství cizincům, vzdělávání odborníků, kurzy českého
jazyka a sociokulturní orientace.



JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ II
1.7.2016-30.6.2019 a 1.7.2019-31.12.2020
Evropská unie, MVČR, Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
zajištění služeb zaměřených na zlepšení sociální, právní, jazykové a kulturní
situace a postavení cizinců na území Jihomoravského kraje.

SPOLUPRÁCE S ÚŘADEM VYSOKÉHO KOMISAŘE OSN
PRO UPRCHLÍKY
1.1.2019 - 31.12.2019
UNHCR
Dlouhodobá spolupráce na monitoringu a zlepšení situace žadatelů o azyl v ČR
a na integraci azylantů a držitelů doplňkové ochrany zejména prostřednictvím
využití sítě dobrovolníků v ČR.

IRIS 
1. 11. 2018 - 31.10. 2020
Evropská unie, MVČR, Azylový, migrační a integrační fond (AMIF), 
Návratové poradenství v zařízeních pro zajištění cizinců a na pobočkách OPU
Praha, Brno, Plzeň, Ostrava



KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ PRO ŽADATELE O MEZINÁRODNÍ OCHRANU
1. 12. 2016 - 31. 8. 2019 a 1.9.2019 – 30.4.2022
Evropská unie, MVČR, Azylový, migrační a integrační fond (AMIF), 
Právní a sociální poradenství a asistence žadatelům o mezinárodní ochranu a
cizincům strpěním na území ČR dle zákona o azylu nacházejícím se mimo
zařízení pro zajištění cizinců, psychologická pomoc, zajištění tlumočení pro
osoby s jazykovou bariérou, poskytování základní a doplňkové materiální
pomoci

LAB 31
1.12.2017 - 30.11.2019 
Evropská komise, Azylový, migrační a integrační fond
Integrace dětí cizinců a uprchlíků prostřednictvím her, sportu a tance

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A TERÉNNÍ PRÁCE NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 14
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Městská část Praha 14, MV ČR
Odborné sociální poradenství cizincům a terénní práce poskytované cizincům
žijícím na území Městské části Prahy 14



SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
MPSV, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje,
Magistrát města Brna, Magistrát města Plzně 
Poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství cizincům na
území ČR včetně sociálních služeb sociální rehabilitace a terénní služby.

DOMOV V NOVÉ ZEMI
1.9.2019 - 30. 6. 2022
Evropská unie, MVČR, Azylový, migrační a integrační fond (AMIF), 
Zlepšení postavení nezletilých žadatelů o azyl a cizinců, kteří přicházejí do ČR
bez doprovodu svých rodičů či jiných příbuzných a jsou umístěni do
specializovaného ústavního zařízení a jejich integrace do české společnosti.

IMAGE-IN 
1.12.2017 - 30.11.2019 
Evropská komise, Program Erasmus+
Integrace dětí cizinců a uprchlíků prostřednictví společné umělecké tvorby
s dětmi českými.



PODPORA INTEGRACE CIZINCŮ V ČR
1.9.2019 - 28.2.2022
Evropská unie, ESF, Operační program Zaměstnanost 
Cílem projektu je vytvoření komplexního programu podpory prevence
sociálního vyloučení cíleného na čtyři oblasti života cizince (čeština, pobytový
status, orientovanost v právech a povinnostech, orientace v běžném životě v
ČR). Nabízeny  byly kurzy ČJ jako příprava na zkoušky na trvalý pobyt  i
občanství, právní podpora, semináře a dobrovolnictví pro sblížení se s běžným
českým životem a společností.  Projekt je zaměřen na kraj Jihomoravský,
Moravskoslezský, Královéhradecký, Plzeňský a Středočeský.

I-COM
1.1.2019 – 31.12.2020
Evropská komise, Azylový, migrační a integrační fond
Integrace dětí cizinců a uprchlíků prostřednictvím hudby (rapu).

EPIC
1.12.2019 – 30.11.2021
Evropská komise, Azylový, migrační a integrační fond
Výměna zkušeností 4 zemí v  náhradní rodinné péči o nezletilé cizince a
uprchlíky.



KOMUNITNÍ AKTIVITY CIZINCŮ JAKO PODPORA PŘI JEJICH INTEGRACI
1.1.2019-31.12.2020
MHMP, EU, OPPPR
Projektem jsme rozvíjeli a podporovali komunitní život cizinců na území hl. m.
Prahy s přihlédnutím k oblasti Prahy 9 a okolí. Snahou byla zejm. aktivizace
cizinců, kteří žijí  i pracují v Praze 9 a jejím okolí. Cílem aktivit bylo směřovat k
aktivní participaci osob z cílových skupin a k prevenci sociálního vyloučení.
Realizovány byly kurzy ČJ, výlety, vzdělávací akce. Cílovou skupinou byli
cizinci z Prahy.

PODPORA PÉČE O DĚTI-CIZINCE V HOSTITELSKÝCH RODINÁCH
1.9.2019-28.2.2022
EU, ESF, Operační program Zaměstnanost
Projekt je zaměřen na zavedení inovace do praxe v českém systému náhradní
rodinné péče  a podporu tzv. "hostitelských rodin" Cílem projektu je zavést
běžně do praxe a metodicky nastavit tuto podporu pro nezletilé děti cizince
bez zákonných zástupců umístěných v ČR do ústavní výchovy.



PODPORA CIZINCŮ PŘI INTEGRACI NA TRH PRÁCE
1.9.2018 - 31.8.2020 
Evropská unie, ESF, Operační program Zaměstnanost
Aktivity zaměřeny především na mentoring, individuální poradenství a
vzdělávání cizinců ve 4 krajích ČR s cílem integrovat je úspěšně na trh práce. K
dispozici jsou doprovodná opatření např. služby psychologa či proplacení
nostrifikací a překladů SŠ či VŠ diplomů.

PROJEKT ZVÝŠENÍ ŠANCÍ UPRCHLÍKŮ NA ZÍSKÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ V ČR
1.5.2017-30.4.2019
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program zaměstnanost 
Azylantům, držitelům doplňkové ochrany a žadatelům o mezinárodní ochranu 
byly poskytnuty individuální kurzy českého jazyka,   rekvalifikační kurzy,
profesní diagnostika, praxe u potenciálních zaměstnavatelů a pracovně-
právní poradenství.

MINT
1.1.2019 – 31.12.2020
Evropská komise, Azylový, migrační a integrační fond
Mentoringem a dobrovolnictvím k integraci dětí cizinců ze 3. zemí.



FORUM
1.9.2017 – 31.8.2019
Evropská komise, Rights, Equality and Citizenship program
Výměna zkušeností a sdílení dobré praxe vedoucí k rozšíření možností systému
náhradní rodinné péče pro mladistvé cizince bez doprovodu. Nejdůležitějším
výstupem projektu je příručka Doporučené postupy pro přechod nezletilých
cizinců bez doprovodu do náhradní rodinné péče v ČR.

BUILDING FAIR MIGRATION POLICY IN THE CZECH REPUBLIC
1.8.2017 – 30.9. 2019
OSIFE
Příspěvek občanské společnosti k  budování spravedlivé migrační politiky v
České republice, ve spolupráci se SIMI a Konzorciem.

OUTCAST EUROPE
1.9.2017 – 28.2.2019
Evropská komise, program Evropa pro občany
Organizace výstavy o česko-slovenské uprchlické minulosti a současnosti a
doprovodných aktivit ve spolupráci s  partnery ze čtyř zemí Balkánu a
Maďarska.



VOICE GIVING TO REFUGEES? IMMIGRANTS AND YOUNG PEOPLE IN THE
CZECH REPUBLIC
1.9.2018 – 31.8.2019
OSIFE
Osvětové aktivity zejména na sociálních médiích zaměřené na českou
veřejnost a naše klienty – v rámci projektu je realizována PR aktivita Nechci
litovat, buď změnou

GATHERING SUPPORT FOR THE REFUGEE CAUSE IN THE CZECH REPUBLIC
1.10.2019 – 1.10.2021
OSIFE
Cílem je zajistit vyváženější financování práce OPU na poli lidských práv a
ochrany uprchlíků

EUROPEAN NETWORK ON STATELESSNESS PROJECT
1.1.2019 – 31.12.2019
European Network on Statelessness
Cílem je zlepšit právní postavení a životní podmínky osob bez státního
občanství, které žijí v ČR



PODPORA MIGRANTŮ PŘI JEJICH ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE 
A DO SPOLEČNOSTI
1.1.2018 - 31.12.2020
EVROPSKÁ UNIE - OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOSTI
Projekt je zaměřen na vyrovnání příležitostí pro úspěšnou integraci migrantů a
azylantů na trh práce a do společnosti skrze zvýšení úrovně znalosti českého
jazyka a zvýšeného právního vědomí. Projekt umožní využít bezplatných kurzů
českého jazyka i bezplatného právního poradenství v  oblasti zaměřené
specificky na diskriminaci a nerovné zacházení v  pracovně právní
problematice i v dalších oblastech života. 
Projekt je realizován ve čtyřech krajích Plzeňský kraj, Královehradecký kraj,
Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj.





D O N O Ř I  A  P O D P O R O V A T E L É  P R Á C E
O P U





V ROCE 2019 BYL PROVOZ ORGANIZACE FINANCOVÁN Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZDROJŮ:
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FINANČNÍ ZDROJ

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
Evropský sociální fond (OPZ, OP PPR)
Evropská komise
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Plzeňský kraj
Nadace Open Society Fund
Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Jihomoravský kraj
Městská část Praha 14
Magistrát statutárního města Brno
Magistrát Města Plzně
Magistrát hlavního města Prahy
Městský obvod Plzeň 3
Dary
Vlastní činnost
Úhrady klientů (Dům na půl cesty)
Ostatní výnosy (kurzové zisky, úroky)

CELKEM

KČ

15 042 615
7 879  628

2 825 161
2 276 212
1 304 403
1 030 593

855 849
749 200
295 540
191 000
94 558
66 479
19 705

1 026 602
432 807

70 600
2 216

34 163 168



VÝNOSY PODLE SKUPINY ZDROJŮ

SKUPINA FINANČNÍCH ZDROJŮ

zahraniční zdroje (EU, OSN)
kraje a obce
dotace ze státního rozpočtu
nadace, fondy
dary
vlastní činnost
úhrady klientů
ostatní výnosy

CELKEM

KČ

26 603 253
2 720 885
2 276 212
1 030 593
1 026 602

432 807
70 600

2 216

34 163 168

PŘEHLED NÁKLADŮ V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ KČ

Spotřeba materiálu a energie
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady (hrubé mzdy a odvody)
Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky, kurzové ztráty, pojistky, správní
poplatky)
Odpisy dlouhodobého majetku
Poskytnuté příspěvky

CELKEM

799,637.84
7,349.37

428,114.52
6,293,736.81

25,683,735.00

129,575.81
0.00

276,379.00

33,618,528.35








