Státní integrační program (dále SIP)
Hlavním cílem SIP je pomoci Vám v oblasti bydlení, zaměstnání, jazykového a dalšího
vzdělávání doplněné sociální asistencí. Do SIP můžete být zařazen/a pouze na základě
vlastní žádosti, kterou vyplníte při předání rozhodnutí o udělení azylu nebo doplňkové
ochrany (vzor žádosti je v příloze č. 1). Svou žádostí souhlasíte s tím, že Vaše osobní a další
údaje budou sděleny generálnímu poskytovateli integračních služeb a jeho subdodavateli
integračních služeb, Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále SUZ),
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvu práce a sociálních věcí za
účelem zajištění integračních služeb.
Účast v tomto programu je dobrovolná. Pokud se rozhodnete do programu vstoupit, jsou pro
Vás jeho pravidla závazná.
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou pro zařazení do SIP a pro následné poskytování integračních služeb
jste, pokud Vám byla udělena mezinárodní ochranou formou azylu nebo formou doplňkové
ochrany, a to nejpozději 1 rok před datem zahájení poskytování integračních služeb.
Generální poskytovatel integračních služeb (dále poskytovatel)
Poskytovatel je organizace, která Vám bude poskytovat ve spolupráci s ostatními subjekty,
kterými jsou zejména SUZ, státní úřady, obce, nestátní neziskové organizace, církve,
dobrovolníci, zaměstnavatelé aj., níže uvedené integrační služby na základě Vaší žádosti
o zařazení do SIP.
Úspěšnost Vaší integrace v České republice vyžaduje Vaši aktivní spolupráci
s poskytovatelem, se SUZ a s dalšími organizacemi, které se budou podílet na Vaší integraci
do společnosti.
Integrace bude probíhat ve dvou fázích
1. Integrace v integračním azylovém středisku (dále jen „IAS“)
Po zařazení do SIP můžete požádat o pobyt v IAS, které je provozováno SUZ, které s Vámi
uzavře smlouvu o pobytu v IAS. Pobyt v IAS je zaměřen na integrační aktivity poskytované
pracovníky IAS, zvláště na úvodní adaptaci na život v České republice, na bezplatný
intenzivní kurz českého jazyka, který zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v rozsahu 400 hodin výuky s tím, že nedokončený kurz bude pokračovat tam, kde budete
trvale bydlet. Pracovníky IAS je zajišťována asistence a informace při integraci v sociální
oblasti, v oblasti vstupu na trh práce a v oblasti vzdělávání a další individuální asistence
podle potřeby (např. asistence při registraci u zdravotních pojišťoven, při registraci, resp.
docházce k lékařům). Můžete se také případně zúčastnit integračních aktivit realizovaných
centry na podporu integrace cizinců. Vnitřní řád IAS stanovuje SUZ včetně případných
sankčních opatření, práv a povinností Vašich a SUZ. Za ubytování v IAS musíte měsíčně
uhradit stanovený poplatek, a to dle velikosti obývané plochy a také za spotřebované
energie. Pokud nevyužijete možnost pobytu v IAS, bude Vás kontaktovat poskytovatel, který
Vám zajistí poskytování integračních služeb přímo v místě Vašeho bydliště.
2. Integrace v místě Vašeho trvalého umístění v obci
Poskytovatel ve spolupráci s Vámi, s pracovníky IAS a ostatními organizacemi připraví
individuální integrační plán (dále IP). IP je základní dokument, který stanoví integrační cíle
u každé oprávněné osoby. Příprava IP začne již v průběhu Vašeho pobytu v IAS a dokončen
bude bezprostředně před tím, než opustíte IAS a nastěhujete se do obce.

Pokud nebudete pobývat v IAS, bude IP vyhotoven ve spolupráci s Vámi v co nejkratší době
po udělení azylu nebo doplňkové ochrany. IP bude podle potřeby dále aktualizován po celou
dobu poskytování integračních služeb v obci.
Bydlení v obci si hradíte sám/a. Pokud jste nedokončil kurz českého jazyka a kurz základů
vzdělávání v oblasti kultury a demokracie v IAS, můžete oba dokončit v obci. Můžete se také
zúčastnit aktivit probíhajících v obci nebo v centrech na podporu integrace cizinců.
Oblasti integrace
Integrační služby Vám budou poskytovány v níže uvedených klíčových oblastech
integrace. Po dobu prvních 6 měsíců po Vašem příchodu do místa trvalého bydliště bude
probíhat intenzivní asistence ve všech oblastech integrace. Dalších 6 měsíců bude
poskytovatel sledovat průběh Vaší integrace v obci do uplynutí 12 měsíců v oblasti bydlení.
Oblast bydlení
Bydlení v obci (nájemné a služby) si hradí oprávněná osoba sama. Pokud pracujete, tak ze
mzdy za odvedenou práci. Pokud práci mít nebudete, můžete požádat o sociální pomoc
(příspěvek a doplatek na bydlení, které poskytují úřady práce). Výše nájemného je
stanovena pronajímatelem a skládá se z čistého nájemného, poplatků za služby a poplatků
za energie (elektřinu a plyn). Nájemní či podnájemní smlouvu s Vámi uzavře pronajímatel,
a to většinou na dobu 1 roku s možností prodloužení. Byt lze do začátku vybavit nezbytným
základním nábytkem, popř. i dalším zařízením.
Oblast zaměstnání
K výkonu zaměstnání nepotřebujete povolení. Můžete se registrovat na Úřadu práce České
republiky a podat žádost o zprostředkování zaměstnání. Úřady práce Vám nabídnou volná
pracovní místa, pomoc při zajištění případných rekvalifikací (změna pracovního zaměření)
a dále Vám nabídnou vypracování individuálních akčních plánů, abyste se mohl/a lépe
uplatnit na trhu práce.
Oblast podnikání
Oprávněná osoba může v České republice podnikat, pokud splní podmínky vyplývající
z platných právních předpisů stanovených pro podnikání.
Oblast vzdělávání a odstranění jazykové bariéry
Jazykový kurz a kurz základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie
SIP v oblasti získání znalostí českého jazyka realizuje Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy formou základního bezplatného jazykového kurzu s dotací 400 hodin výuky
v zařízeních SUZ i mimo tato zařízení, pokud pobýváte v soukromí.
Kurz je skupinového případně individuálního typu, trvá cca 6 až 12 měsíců a je zakončen
zkouškou a vydáním osvědčení o jeho absolvování a o vykonání závěrečné zkoušky.
Dále Vám bude nabídnut kurz základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie.
O podrobnostech konání obou kurzů budete informován/a zajišťovatelem výuky.
Vzdělávání v České republice
V České republice je povinná devítiletá školní docházka dětí od 6 let, která je závazná i pro
děti osob s udělenou mezinárodní ochranou. Po absolvování základní školy může Vaše
dítě pokračovat ve studiu na střední škole (středním odborném učiliště, střední odborné
škole nebo na gymnáziu). K přijetí na střední školu je obvykle nutné vykonat přijímací
zkoušku, studium trvá zpravidla 3 nebo 4 roky a je zakončeno maturitní zkouškou nebo
získáním výučního listu. Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky může
absolvent podat přihlášku na vyšší odbornou školu, popř. i na vysokou školu (zpravidla do
konce února). Přijímací zkoušky se konají zpravidla v průběhu května nebo června.

Nostrifikace
Žádost o nostrifikaci (uznání platnosti zahraničních dokladů o vzdělání v České republice)
ze základní, střední a vyšší odborné školy se podává na odbor školství krajského úřadu
kraje příslušného podle místa hlášeného pobytu žadatele, kde Vám také poskytnou
konkrétní informace o požadavcích.
Absolvent zahraniční vysoké školy podává písemnou žádost na rektorát příslušné vysoké
školy (která realizuje stejný nebo obdobný akreditovaný studijní program), kde Vám poradí
s náležitostmi, které je třeba předložit.
Sociální oblast
V sociální oblasti máte stejná práva jako občané ČR. Bude Vám poskytnuta asistence při
registraci na Úřadu práce České republiky, což je podmínkou k podání žádostí o dávky
sociálního systému a také při podání žádosti o dávky státní sociální podpory (přídavky na
děti, příspěvek na bydlení, porodné) a dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc).
Zdravotní oblast
Také v oblasti zdravotní péče máte stejná práva jako občané ČR. Bude Vám poskytnuta
asistence při registraci u zdravotních pojišťoven a při registraci u lékařů.
Pomoc zdravotně postiženým osobám
V případě, že jste osobou se zdravotním postižením, může Vám být opakovaně uhrazen
pobyt v zařízení sociálních služeb z prostředků Ministerstva vnitra, a to bez časového
omezení, nebo po dobu kratší, jestliže by u Vás došlo k zániku mezinárodní ochrany.
Bude Vám také poskytnuta další asistence při jednání na úřadech (pomoc tlumočníka)
a při právním a sociálním poradenství.
Další důležití pomocníci, se kterými budete také spolupracovat při Vaší integraci do
společnosti:
Obce
Budou spolupracovat s Vámi a dalšími pomocníky při Vaší integraci v obci, a to zejména
v oblastech bydlení, zaměstnání a v oblasti sociální.
Nabídnou Vám účast v aktivitách probíhajících na území obce.
Nestátní neziskové organizace
Budou spolupracovat s Vámi a dalšími pomocníky během Vašeho pobytu v IAS a v obci ve
všech oblastech integrace. V příloze č. 2 předkládáme adresář těchto organizací s kontakty.
Případné dotazy k SIP (kontakty):
Ministerstvo vnitra
e-mail: opu@mvcr.cz
poštovní adresa:
Ministerstvo vnitra
odbor azylové a migrační politiky
SIP
poštovní schránka 21/OAM
170 34 Praha 7

Charita Česká republika – Generální poskytovatel integračních služeb
e-mail: SIP@charita.cz
tel.: 296243330
SUZ MV (IAS)
e-mail: podatelna@suz.cz
tel.: 974827118
Ministerstvo práce a sociálních věcí
e-mail: info@mpsv.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
e-mail: posta@msmt.cz

