VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2020

SLOVO
ŘEDITELE
Vážení čtenáři a příznivci OPU,
otevíráte Výroční zprávu Organizace pro
pomoc uprchlíkům OPU) za rok 2020. Opět
pro

vás

shrnujeme

naši

činnost

ve

prospěch uprchlíků a cizinců v České
republice a v neposlední řadě ve prospěch
celé české společnosti.
Jsme rádi, že prostřednictvím
naší práce a také podpory mnoha z vás se
nám dobře daří budovat mosty mezi nově
příchozími a českou společností, nemáme
problémy v integraci uprchlíků a cizinců
v České republice a přitom u nás nově
pracujících

migrantů

rekordně

rychle

přibývá.
Úspěšně

jsme

nacházeli

možnosti

vzdělávání,

učili

lidem
je

práci,
češtině,

doučovali jsme děti v komunitním centru,
přestože téměř celý rok v pandemii donutil
nás i klienty mnohem více využívat on-line
nástroje, což byla výzva pro nás pro
všechny.
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SLOVO
ŘEDITELE
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. Velkou komplikací pro nás bylo
zrušení téměř všech veřejných aktivit a setkávání, proto se chceme v
následujících letech mnohem více zaměřit na přednášky, větší kulturní akce a
setkávání se s lidmi a uprchlíky při různých mimo-poradenských aktivitách.
V roce 2020 jsme přímou asistencí pomohli celkem 3052 cizincům a
uprchlíkům po celé České republice. 61 dětí a 58 dospělých navštěvovalo
komunitní centrum, desítky českých a uprchlických dětí prošlo našimi kurzy v
mezinárodních projektech MINT a ICOM, realizovali jsme množství kurzů
češtiny a doučování přes online platformy.
Závěrem mi dovolte poděkovat kolegyním a kolegům v OPU, na jejichž práci
naše organizace stojí, a našim podporovatelům, fanouškům, dobrovolníkům a
dárcům za jejich pomoc klientům OPU a organizaci jako takové.
S úctou,

Martin Rozumek
ŘEDITEL OPU
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HLAVNÍ
AKTIVITY OPU
Organizace

pro

(OPU)

nezisková,

je

humanitární

pomoc

uprchlíkům
nevládní

organizace,

a

která

byla

založena v Praze v roce 1991 jako
občanské sdružení. Od roku 2014 je
OPU

spolkem

podle

občanského

zákoníku. OPU již skoro 30 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
sociálního

bezplatného
poradenství

právního

a

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 2020
přímou asistencí pomohli 3052 uprchlíkům a cizincům.
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HLAVNÍ
AKTIVITY OPU
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 10. rokem provozovalo OPU 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.
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PROJEKTY OPU
V ROCE 2020

2017 ANNUAL REPORT

DŮM NA PŮL CESTY
1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
- MPSV, sociální služby, ÚMČ Praha 14
- Podpora dětí cizinců, které opustily dětský domov a
hledají v Praze a ČR nové ubytování a novou práci

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 či 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

JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA
PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ II
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
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SPOLUPRÁCE S ÚŘADEM VYSOKÉHO
KOMISAŘE OSN PRO UPRCHLÍKY
1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
- 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

KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ ŽADATELŮM O
UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY II.
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

IRIS
1. 11. 2020 - 31.10. 2022
- Evropská unie, MVČR, Azylový, migrační a integrační fond (AMIF),
- Návratové poradenství v zařízeních pro zajištění cizinců a na pobočkách
OPU Praha, Brno, Plzeň, Ostrava a Hradec Králové

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

I-COM
1. 1. 2019 – 31. 10. 2021
- Evropská komise, Azylový, migrační a integrační fond
- Integrace dětí cizinců a uprchlíků prostřednictvím hudby (rapu)
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A
TERÉNNÍ PRÁCE NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 14
1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
- 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. 2020 – 31. 12. 2020
- 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

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 či 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

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.
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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.

MINT
1. 1. 2019 – 28. 2. 2021
- Evropská komise, Azylový, migrační a integrační fond
- Mentoringem a dobrovolnictvím k integraci dětí cizinců ze třetích zemí

EPIC
1. 12. 2019 – 31. 3. 2022
- Evropská komise, Azylový, migrační a integrační fond
- Výměna zkušeností 4 zemí v náhradní rodinné péči o nezletilé cizince a
uprchlíky

GATHERING SUPPORT FOR THE REFUGEE
CAUSE
1. 10. 2019 – 30. 4. 2022
- OSIFE
- Osvětové aktivity zejména na sociálních médiích zaměřené na českou
veřejnost

PODPORA MIGRANTŮ PŘI JEJICH ZAČLEŇOVÁNÍ
NA TRH PRÁCE A DO SPOLEČNOSTI
1. 1. 2018 - 31. 12. 2020
- Evropská unie, Operačním programem Zaměstnanost
- Projekt je zaměřen na vyrovnání příležitostí pro úspěšnou integraci
migrantů a azylantů na trh práce a do společnosti skrze zvýšení úrovně
znalosti ČJ a zvýšeného právního vědomí. Projekt je realizován ve čtyřech
krajích: Plzeňském, Královehradeckém, Jihomoravském a
Moravskoslezském
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ROZVOJ ORGANIZACE PRO POMOC
UPRCHLÍKŮM
1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
- Norské fondy
- Vzdělávání, manažerské dovednosti, fundraising, HR podpora, koučink

USILUJEME O FÉROVOU MIGRAČNÍ POLITIKU
1. 3. 2020 – 28. 2. 2023
- Norské fondy
- Advokační aktivity ve spolupráci s organizací SIMI a Konzorciem

TRIPS
1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
- Evropská komise, Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
- Evropský projekt ve spolupráci s francouzskou organizací Forum
Refugies se zaměřuje na problematiku obchodování s lidmi

EUROPEAN NETWORK ON STATELESSNESS
PROJECT
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
- European Network on Statelessness
- Cílem je zlepšit právní postavení a životní podmínky osob bez státního
občanství, které žijí v ČR

SOLIDARITA V BUDOUCÍ EVROPĚ
1. 3. 2020 – 30. 9. 2022
- Evropská komise, program Evropa pro občany
- Série konferencí v 7 městech 7 členských států Evropské unie na různá
témata spjatá s uprchlíky, migrací a budoucností Evropské unie

NEJSME CIZÍ V.
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
- MV ČR
- Podpora dobrovolnického programu formou mentoringu a jednorázových
akcí
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PODPORA UPRCHLÍKUM PŘI ZAČLENĚNÍ NA
TRH PRÁCE
1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
- Evropská unie, ESF, Operační program Zaměstnanost
- Cílem projektu je vyrovnání příležitostí při integraci na trh práce u
uprchlíků žijících na území ČR, realizováno v pěti krajích. Aktivitami je
zejména mentoring při hledání zaměstnání a komunikaci se
zaměstnavateli, vzdělávání v pracovně-právní problematice, rekvalifikace,
nostrifikace, proplácení souvisejících výdajů např. překlady, kolky,
psychologické poradenství

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ
PRÁCE V OPU PRAHA
1. 5. 2020 - 30. 4. 2022
- Evropská unie, ESF, Operační program Zaměstnanost
- V rámci projektu dojde k rozvoji sociální práce a sociálních služeb skrze
zrealizované audity kvality, zavedení pozice metodika sociální práce,
zrevidování standardů kvality sociálních služeb a k zavedení nových
inovačních metod v oblasti sociální práce. Cílem je zvýšit spokojenost s
poskytovanými službami

DOTACE NA PODPORU DOBROVOLNICTVÍ
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
- Ministerstvo vnitra ČR
- Podpora práce s dobrovolníky pro cizince a uprchlíky v ČR včetně práce
dobrovolníků v zařízeních Správy uprchlických zařízení MVČR

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ROZVOJ CIZINCŮ II.
1. 1. 2019 - 31. 12. 2020
- 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 ČJ pro dospělé cizince
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DONOŘI A
PODPOROVATELÉ
PRÁCE OPU
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FINANCOVÁNÍ OPU V
ROCE 2020
V roce 2020 byl provoz organizace financován z
následujících zdrojů (v Kč):
FINANČNÍ ZDROJ
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ČÁSTKA

Azylový, migrační a integrační fond EU (AMIF)

16 234 500

Evropský sociální fond (OPZ, OP PPR)

11 183 990

Ministerstvo práce a sociálních věcí

3 626 334

Evropská komise

2 000 126

Plzeňský kraj

1 427 924

Dary

1 183 122

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

900 130

Nadace Open Society Fund

895 833

Jihomoravský kraj

668 840

Vlastní činnost

387 997

Městská část Praha 14

257 819

Magistrát statutárního města Brno

234 700

Magistrát Města Plzně

106 468

Ministerstvo vnitra

89 666

Úhrady klientů (Dům na půl cesty)

37 900

Magistrát hlavního města Prahy

35 070

Úřad práce (úhrady Dům na půl cesty)

11 900

Ostatní výnosy (kurzové zisky, úroky)

8 956

Celkem

39 291 275
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FINANCOVÁNÍ OPU V
ROCE 2020
Výnosy podle skupiny zdrojů:
SKUPINA ZDROJŮ
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ČÁSTKA

Zahraniční zdroje (EU, OSN)

30 318 746

Dotace ze státního rozpočtu

3 716 000

Kraje a obce

2 730 821

Dary

1 183 122

Nadace, fondy

895 833

Vlastní činnost

387 997

Úhrady Dům na půl cesty (klienti + ÚP)

49 800

Ostatní výnosy

8 956

Celkem

39 291 275
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FINANCOVÁNÍ OPU V
ROCE 2020
Výdaje v roce 2020:
VÝDAJ

ČÁSTKA

Spotřeba materiálu a energie

751 347

Opravy a údržba

1 659

Cestovné

279 236

Ostatní služby

6 230 262

Mzdové náklady (hrubé mzdy a odvody)

30 856 907

Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky,

30 792

kurzové ztráty, pojistky, správní poplatky)
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Poskytnuté příspěvky

372 574

Celkem

38 522 777
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