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V roce 2018 vydal odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra ČR.
Obálka: Uprchlický tábor v jordánském Azraqu – dívka hrající si u zrenovovaného přístřeší.
© MV ČR, foto: Jiří Pasz

Realizace programu ministerstva vnitra
na asistenci uprchlíkům v regionech původu
a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2016

Úvodní slovo ředitelky odboru
azylové a migrační politiky (OAMP)
Jsem velmi ráda, že vám zde mohu představit souhrnné výsledky realizace Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu
a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2016.
Prostřednictvím tohoto programu Ministerstvo vnitra podporuje konkrétní projekty určené zejména na pomoc uprchlíkům přímo v místech jejich prvotního vysídlení, a státům, které velký počet uprchlíků hostí nebo se
s nimi jako tranzitní země potýkají.
Česká republika v tomto roce ve světle přetrvávajících migračních výzev
zdvojnásobila rozdělovanou pomoc na více než 200 milionů korun. Stejné
jako v předchozím období zůstal prioritním regionem naší pomoci Blízký
východ z důvodu pokračujícího ozbrojeného konfliktu v Sýrii a Iráku.
Chtěla bych závěrem poděkovat všem, kteří přispěli k dosažení těchto
úspěchů programu, který je tak dalším konkrétním příkladem české solidární pomoci uprchlíkům a zemím hostícím velké množství uprchlíků.
Mgr. Pavla Novotná
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Úvod
Ministerstvo vnitra České republiky uděluje finanční
dary na projekty přispívající ke stabilizaci vyhrocených
migračních situací již od roku 2013. Poskytovaná podpora byla v roce 2015 pevně zakotvena v Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu
a prevenci velkých migračních pohybů (dále Program
MV). Skrze tento Program MV spravovaný odborem
azylové a migrační politiky jsou udělovány peněžní dary
do zahraničí určené na asistenci uprchlíkům v místě jejich prvního vysídlení a podporu azylové a migrační infrastruktury států, které čelí velkým migračním tlakům.

Děti z tábora pro vnitřně vysídlené osoby v Iráku. © MV ČR, foto: Jiří Pasz

Poděkování všem dárcům v uprchlickém táboře v jordánském Azraqu. © MV ČR, foto: Jiří Pasz

V roce 2015 byla v rámci Programu MV poskytnuta finanční pomoc v celkové výši 100 milionů Kč, a to
ve třech prioritních regionech – na Blízkém východě, v jihovýchodní Evropě a v regionu severní Afriky.
Jednalo se o oblasti zasažené ozbrojeným konfliktem
a státy, jež jsou významné z důvodu silné tranzitní
a zdrojové migrace. Velmi úspěšný byl např. projekt přímé pomoci syrským uprchlíkům prostřednictvím elektrifikace uprchlického tábora v jordánském Zatárí, kde díky
příspěvku ČR získalo přístup k elektřině všech 85 000
obyvatel tábora, či projekt na vystavění nové části tábora v iráckém Ashti kde nalezlo nové přístřeší 1 200
vnitřně vysídlených osob a která hrdě nese název Malá
Praha. V roce 2016 jsme dále navázali na nejvíce prospěšné projekty a to v regionech, kde potřeba pomoci
byla vyhodnocena jako nejnaléhavější. Mezi prioritními
oblastmi zůstal region Blízkého východu včetně Turecka
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a region západního Balkánu, nově přibyla také oblast Afrického rohu a Ukrajina. Rozpočet Programu MV v roce
2016 činil 150 milionů Kč, což je o 50 % větší částka než
v roce minulém. Nad rámec rozpočtu programu se vláda ČR rozhodla taktéž rozdělit finanční dary do zahraničí
v celkové výši 50,7 milionů Kč v případech mimořádných
situací a urgentní potřeby pomoci. Tyto ad hoc finanční
dary směřovaly do Iráku, Sýrie, Turecka, Řecka a Srbska
a byly hrazeny z rozpočtu Ministerstva vnitra.
Program MV zapadá do širšího rámce opatření přijímaných na národní úrovni. Ministerstvo vnitra ČR
kromě Programu MV pomáhá zemím s velkými uprchlickými populacemi také skrze zdravotně humanitární
program MEDEVAC a Ministerstvo zahraničních věcí
ČR má v kompetenci rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, která je poskytována do zemí zasažených
krizovými událostmi včetně velkých migračních toků.

Aktivity implementované v roce 2016
ZÁPADNÍ BALKÁN

Řecko

Finanční podpora při zvládání
migrační a humanitární situace
a podpora při ochraně hranic

Finanční příspěvek Rozvojové bance
Rady Evropy na podporu tranzitních
a přijímacích center na západobalkánské
migrační trase

AFRICKÝ ROH

Finanční příspěvek
na Regionální program ochrany
a rozvoje (RDPP) pro Africký roh

2,5 milionu Kč

25 milionu Kč

10 milionu Kč

ukrajina

Finanční podpora Mezinárodnímu
středisku pro rozvoj migračních
politik (ICMPD) na stabilizaci vnitřně
vysídlených osob na Ukrajině
3,2 milionu Kč

SRBSKO

Jordánsko

Finanční podpora při posilování
systému ochrany hranic

Finanční podpora Úřadu Vysokého
komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)
na rozvoj uprchlického tábora Azraq

20 milionu Kč

BULHARSKO

Finanční podpora při posilování
systému ochrany hranic (zvláště
s Tureckem a Srbskem)
20 milionů Kč

40 milionů Kč

V roce 2016 bylo
rozděleno celkem

200,7 milionů Kč
a jednalo se o částku
dvakrát vyšší než
v roce minulém.

JORDÁNSKO

Finanční podpora jordánské vlády na posílení
národních kapacit v oblasti pomoci uprchlíkům
10 milionů Kč

MAKEDONIE

IRÁK

Finanční podpora při posilování
azylového a migračního systému pro
řešení syrské uprchlické krize

Finanční podpora Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) na
rozvoj uprchlického tábora Kawergosk

20 milionů Kč

20 milionů Kč

SÝRIE

Urgentní ad hoc peněžní dar Caritas
Internationalis na provoz zdravotnického
zařízení v syrském Aleppu
5 milionů Kč

IRÁK

TURECKO

Finanční podpora Úřadu pro zvládání katastrof
a krizového řízení Turecké republiky na přímou
podporu syrských uprchlíků na tureckém území
15 milionů Kč
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Urgentní ad hoc peněžní dar Úřadu Vysokého komisaře OSN
pro uprchlíky (UNHCR) a Guvernorátu Duhok na pomoc
lidem z Mosulu a okolí zasažených vojenskou ofenzívou
10 milionů Kč

JORDÁNSKO
Jordánské hášimovské království patří mezi země nejvíce zasažené migrační vlnou vyvolanou válkou v Sýrii a Iráku. V roce 2016 tato země s 6,5 miliony obyvateli na svém území
hostila podle Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) téměř 660 tisíc uprchlíků.
Podle jordánských oficiálních zdrojů se však v zemi nachází až 1,6 milionu uprchlíků, což
odpovídá téměř dvaceti procentům populace. V zemi dále žijí početné komunity menšin
Iráčanů, Jemenců, Libyjců a Palestinců. Začátkem roku 2016 jordánská vláda odhadovala, že dosud vynaložila na výdaje spojené s uprchlickou a migrační zátěží 6,6 miliard
amerických dolarů. Česká republika vnímá podporu jordánské vlády v její snaze zvládnout nastalou krizovou situaci jako zásadní a Jordánsku v roce 2016 poskytla solidární
dar ve formě dvou finančních příspěvků určených jednak na posílení kapacit v oblasti
migrační politiky a dále na rozvoj uprchlického tábora v Azraqu za spolupráce s Úřadem
Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Finanční podpora UNHCR na rozvoj
uprchlického tábora Azraq
Alokovaná částka
40 milionů Kč

Příjemce pomoci
UNHCR

Období implementace

Od dubna do prosince 2016

Popis projektu

Česká republika v roce 2016 finančně podpořila výstavbu infrastruktury
uprchlického tábora Azraq za účelem
zvýšení kvality života uprchlíků. Navázala tím na úspěšný projekt z roku 2015,
kdy byl ve spolupráci s UNHCR elektrifikován uprchlický tábor v jordánském Zatárí. Tábor v Azraqu byl otevřen na konci
dubna roku 2016 a nachází se na východě země v oblasti s nepříznivými klimatickými podmínkami. V první polovině
roku 2016 tábor čelil vlně nově příchozích uprchlíků přemístěných z blízkosti

syrsko-jordánské hranice. Aby byl tábor
bez výrazných potíží schopen další obyvatele pojmout, bylo nutno vybudovat další
příbytky a potřebnou infrastrukturu.

Přístřeší v uprchlickém táboře Azraq před renovací. Tábor se nachází na východě
země v pouštní oblasti s výraznými teplotními výkyvy, silnými větry a pouštními
bouřemi. Chatrné provizorní přístřešky nepříznivým vlivům počasí snadno podléhají. © MV ČR, foto: Jiří Pasz

Stav implementace

Z příspěvku České republiky bylo opraveno celkem 3 544 příbytků v sektoru
2 a 5. V sektoru 2 se dále vybudovalo celkem 456 nových přechodných
obydlí. Z projektu profitovalo celkem
14 570 osob, převážně ženy a děti, které
se přistěhovaly z pohraničí. K obytným
jednotkám bylo zavedeno 6 nových přístupových cest a 11 vodních odtokových
kanálů. Do prací na výstavbě se zapojili
i zájemci z řad uprchlíků žijících v táboře
a měli tak možnost si přivydělat. Mírným
komplikacím při realizaci projektu došlo
kvůli nepřízni počasí. Jelikož bylo ale nutno pohotově reagovat na vlnu nově příchozích osob, projekt byl dokončen ještě
před plánovaným termínem.
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Stavba nových ubytovacích jednotek. Konstrukce byla započata sestavením skeletonu a následovalo vnější obložení, vnitřní opláštění, izolace, a podlahové práce.
Na stavebních pracích se podíleli i místní obyvatelé tábora. © MV ČR, foto: Jiří Pasz

Přístřeší po renovaci. Tábor nyní tvoří celkem 10 500 obydlí a počet registrovaných stálých obyvatel činí přes 31 000.
© MV ČR, foto: Jiří Pasz

Finanční podpora na posílení národních kapacit
v oblasti pomoci uprchlíkům
Alokovaná částka
10 milionu Kč

Příjemce pomoci

Jordánské hášimovské království – Ministerstvo veřejných prací a ubytování

Období implementace
Od prosince 2016

Popis projektu

Česká republika podpořila implementaci
nově přijatého zákona o decentralizaci
státní správy a projekty s ním spojené.
Konkrétním projektem, jehož implementaci navrhla jordánská vláda financovat,
byl projekt pod názvem Jordánský plán
reakce na syrskou krizi 2016–2018. Tento
projekt, jehož trvání bylo naplánováno

Rodina syrských uprchlíků obývající uprchlický tábor. Na nových obydlích oceňují
především více úložného prostoru a možnost vařit v kuchyňkách nacházejících se
mimo obytné prostory. © MV ČR, foto: Jiří Pasz
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na 24 měsíců, má za cíl pomoci zranitelným skupinám obyvatelstva (cílovou
skupinou jsou nejen syrští uprchlíci,
ale i jordánské rodiny z nižších sociálních vrstev). Hlavním cílem projektu je
zlepšit přístup těchto skupin populace
k dostupnému bydlení prostřednictvím
slu
žeb komerčních bank. Projekt se
zaměřuje především na děti a ženy
jordánského občanství a ty s uprchlickou
minulostí, kterým bylo nutno zajistit bydlení v hostitelských komunitách.

Stav implementace

V současné době probíhá postupná implementace aktivit za účelem rozšiřování kapacit místní státní správy a nákup
technického a materiálního vybavení
pro nově posílené složky místní správy.

irák
V Irácké republice se nachází přibližně 244 tisíc syrských uprchlíků. Velkou část této zátěže nese místní
vláda iráckého Kurdistánu, která je částečně závislá na
pomoci z vnější. Navíc kvůli pokračující válce s tzv. Islámským státem v Iráku a Sýrii došlo k vnitřnímu vysídlení více než 3,4 milionu iráckých občanů. Česká republika v roce 2016 reagovala jednak na akutní potřeby
obyvatel Mosulu a okolí zasažených ozbrojenými střety
finančním ad hoc darem za účelem distribuce nezbytné
humanitární pomoci, jednak se snažila přispět i k dlouhodobé stabilizaci uprchlíků a místního obyvatelstva
prostřednictvím rozšiřování a vylepšování ubytovacích
kapacit pro nejzranitelnější skupiny obyvatelstva.

Finanční podpora UNHCR na rozvoj uprchlického tábora Kawergosk
Alokovaná částka

Stav implementace

20 milionů Kč

Příjemce pomoci
UNHCR

Období implementace

Od července do prosince 2016

Popis projektu

Česká republika se v Iráku zaměřila na posílení kapacity uprchlického tábora Kawergosk. Hlavním
záměrem projektu bylo poskytnout útočiště pro syrské uprchlíky v Erbilském Governorátu, kteří se přemísťují z tranzitní části tábora Kawergosk do trvalého
bydlení v tomto uprchlickém táboře.

Děti na cestě ze školy na jaře roku 2016 v tranzitním prostoru tábora Kawergosk před
rekonstrukcí. Několik rodin sdílelo kuchyně, záchody a sprchy a přísun tekoucí vody
a elektřiny byl omezený. © UNHCR, foto: Chloé Coves

Na konci roku 2016 byl všem 1 146 vnitřně vysídleným rodinám (5 400 jedinců), které do té doby přebývaly v tranzitní oblasti, poskytnut nově vybudovaný přístřešek v táboře. Díky českému peněžnímu
daru se v uprchlickém táboře Kawergosk vystavělo 337 vylepšených obydlí vybavených kuchyní
a sociálním zařízením pro každou rodinu. To představuje významné zlepšení v každodenním životě
uprchlíků, jelikož rodiny dříve měly přístup pouze
ke společným sociálním zařízením a žádný přístup
do kuchyně v tranzitním prostoru. Český finanční příspěvek také umožnil vybudování infrastruktury drenážního a sanitárního systému (kanalizace) a vnitřní
cesty z drcených kamenů pro propojení jednotlivých
bloků tábora.

Modernizované přístřešky ve výstavbě. Celkem 1 146 rodinám byl přidělen vylepšený
přístřešek, jehož součástí je kuchyně, záchod, sprcha a elektřina.
© UNHCR, foto: Chloé Coves
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Ad hoc peněžní dar na pomoc lidem z Mosulu a okolí
zasažených vojenskou ofenzívou
Alokovaná částka

10 milionu Kč z rozpočtu MV

tilé dívky bez doprovodu z řad vnitřně vysídlených
osob a uprchlíků.

Příjemce pomoci

Stav implementace

UNHCR
Irák – Guvernorát Duhok

Období implementace
Od října 2016

Popis projektu

Peněžní dar Ministerstva vnitra byl rozdělen na dvě
části: 5 milionů Kč bylo vyčleněno na podporu aktivit UNHCR v oblasti ochrany a humanitární pomoci jako reakce na situaci v Mosulu, kde probíhající
vojenské operace zasáhly až 1,5 milionu osob. Cílem
bylo poskytnout okamžitou humanitární podporu lidem žijícím v dotčené oblasti a zabránit masovému
pohybu osob mimo region. Zbylých 5 milionů Kč bylo
vyčleněno pro potřeby Generálního ředitelství pro
péči a sociální rozvoj guvernorátu v Duhoku, konkrétně na rozšíření ubytovacích kapacit pro nezle-

UNHCR za prostředky poskytnuté Českou republikou společně s příspěvky dalších donorů poskytlo
humanitární pomoc v období říjen 2016 až březen
2017 celkem 350 142 osobám dotčeným konflikty
v Mosulu a okolí. Jednalo se zejména o výstavbu stanových táborů pro lidi, kteří se ocitli bez přístřešku,
a poskytnutí balíčků základní potřeby těmto osobám
a dalším obyvatelům Mosulu, kteří nebyli vysídlení,
ovšem v důsledku konfliktů strádají.
V Duhoku byla díky českému příspěvku dne
14. září 2017 slavnostně otevřena k plnému provozu
nová budova dětského domova pro děti z řad vnitřně vysídleného obyvatelstva a uprchlíků, které přišly
o rodiče ve válce. Domov má vlastní kuchyň s jídelnou,
učebny, ošetřovnu pro nemocné děti, hernu a pokoje řešené bezbariérovým přístupy pro děti na vozíčku.
Stavbu obklopuje zahrada s fontánou, jejíž opravu financoval přímo guvernorát v Duhoku z vlastních zdrojů.

Upravená zahrada přiléhající k budově. Foto: ZÚ Erbíl

Foto zástupců české a irácké strany u informační
cedule obsahující detaily projektu včetně výše nákladů.
Foto: ZÚ Erbíl.
Označení u vstupu do areálu budovy. Foto: ZÚ Erbíl

Při otevření byl dětský domov bohatě vyzdoben českými
a iráckými vlaječkami. Zázemí v nové budově nalezne až
70 dětí, které přišly o své rodiče v důsledku válečného
konfliktu. Foto: ZÚ Erbíl
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TURECKO
V březnu roku 2016 byla mezi EU a Tureckem uzavřena dohoda o řešení migrační
krize, Turecko se tak stalo důležitým aktérem při regulaci migrace směrem do Evropy. Nyní se v této zemi nachází dle Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)
přes 3 miliony syrských uprchlíků. Česká republika v roce 2016 Turecku poskytla
finanční dar určený pro pokrytí akutních potřeb syrských uprchlíků nacházejících
se na tureckém území.

Finanční podpora na přímou asistenci syrským
uprchlíkům na tureckém území
Alokovaná částka

15 milionů Kč
(5 milionů Kč poskytnuto z Programu MV a 10 milionů Kč z rozpočtu MV jako
urgentní ad hoc pomoc, navíc doplněno o dalších 5 milionů Kč od Ministerstva
zahraničních věcí)

Příjemce pomoci
Turecko – AFAD

Finanční dar směřovaný do Turecka byl určen na pokrytí základních a urgentních
potřeb uprchlíků přicházejících ze Sýrie. © MV ČR, obě fota: Jiří Pasz

Období implementace
Od prosince 2016

Charakteristika projektu

Česká republika podpořila Úřad pro zvládání katastrof a krizového řízení Turecké
republiky (AFAD) s cílem zajištění přímé asistence syrským uprchlíkům z oblasti Aleppa, kteří uprchli ze svých domovů během vlny ozbrojených útoků
v únoru 2016.

Stav implementace

Dar České republiky je využíván na náklady Syřanů pobývajících v dočasných
ubytovacích jednotkách v Altinözü, Apaydin, Yayladağı a Güveççi (provincie Hatay) a v provincii Kahramanmaraş. Do provincie Hatay směřovalo něco málo
přes polovinu z celkové částky a do kraje Kahramanmaraş pak zbývající část.
Implementace projektů stále probíhá.
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SÝRIE
Občanská válka v Syrské arabské republice se neutišila ani v roce 2016 a bezpečnostní a humanitární situace v zemi je nadále vyhrocená. Konflikt zasáhl i město
Aleppo, jehož obyvatelé měli komplikovaný přístup i k základním službám jako jsou
dodávky vody, elektřiny, potravin, léků a zdravotní péče. Česká republika v roce 2016
udělila urgentní finanční dar na provoz kliniky v tomto válkou sužovaném městě.

Ad hoc peněžní dar na provoz
zdravotnického zařízení v syrském Aleppu
Alokovaná částka

5 milionů Kč z rozpočtu MV

tuje a za pacienta hradí doporučení
do jiných zařízení.

Příjemce pomoci

Stav implementace

Caritas Internationalis

Období implementace
Od ledna 2017

Charakteristika projektu

Jedná se o finanční příspěvek nevládní neziskové organizaci Caritas
Internationalis na zařízení a provoz
kliniky v syrském Aleppu. Klinika je
situovaná v samotném centru Aleppa
ve čtvrti Midan. Klinika poskytuje primární a některé sekundární zdravotnické služby, dále pak distribuuje potřebné léky a v případě nedostatečné
kapacity či odbornosti kliniky posky-

Během první poloviny roku 2017
se podařilo poskytnout zdravotní služby přes 13 500 lidem, přes
8 600 lidí dostalo doporučení k vyšetření a přes 13 170 lidí si vyzvedlo
potřebné léky. Vzhledem k napjaté
bezpečnostní situaci zůstává část obyvatel Aleppa vnitřně vysídlena. Na tyto
konfliktem postižené osoby se klinika
zaměřuje přednostně, za účelem poskytnutí včasné zdravotní péče podniká
personál i cesty do terénu. V důsledku
konfliktu se klinika potýká s častými
výpadky elektřiny, nedostatkem vody
a zvyšujícími cenami léků. Přesto se počet ošetřených pacientů stále zvyšuje.

Poskytování kvalitní zdravotní péče v oblastech zasažených konfliktem není
jednoduché – kapacity zdravotnických zařízení jsou maximálně vytížené, provoz je
komplikován výpadky elektřiny a ceny léčiv stoupají.
© MV ČR, foto: Jiří Pasz – první foto, © MV ČR archiv – druhé foto.
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PODPORA A ROZVOJ MIGRAČNÍCH SYSTÉMŮ
VYBRANÝCH STÁTŮ ZATÍŽENÝCH MIGRAČNÍM TLAKEM
V rámci Programu MV Česká republika také přímo podporuje azylové a migrační systémy evropských států,
které se potýkají s velkými migračními tlaky. Země jako
Srbsko, Bulharsko, Makedonie a Řecko čelily především v prvním čtvrtletí roku 2016 náporu migrantů ze
zemí Blízkého východu, kteří skrze západobalkánskou
trasu procházeli dále do Evropy. Na tuto krizovou situaci, jejíž trvání a objem byl nepředvídatelný, nebyly
migrační systémy těchto států připraveny.

Finanční podpora na posilování
makedonského azylového
a migračního systému pro
řešení syrské uprchlické krize
Alokovaná částka
20 milionů Kč

Příjemce pomoci

Republika Makedonie – Ministerstvo vnitra

Období implementace
Od března do září 2016

Alokovaná částka

20 milionů Kč
(14,3 milionu Kč poskytnuto z programu MV
a 5,7 milionu Kč z rozpočtu MV)

Příjemce pomoci

Srbská republika – Ministerstvo vnitra

Období implementace
Od ledna 2017

Charakteristika projektu

Jeden z prvních výjezdů makedonských policistů v nových automobilech pořízených z finančního daru ČR.
Foto: MV Republiky Makedonie

Finanční podpora Srbské
republiky na posílení systému
ochrany hranic

Cílem projektu bylo stabilizovat migrační situaci
v zemi, a to prostřednictvím posílení kapacit makedonského azylového a migračního systému. Jádrem projektu bylo vybavení oddělení hraničních
věcí a migrace makedonského Ministerstva vnitra
novými služebními automobily.

Stav implementace

Celkem 25 vozidel značky Škoda bylo doručeno a oficiálně předáno oddělení hraničních věcí
a migrace makedonského Ministerstva vnitra dne
29. srpna 2016.

Propagační fotografie z oficiálního předání vozidel
na parkovišti Ministerstva vnitra Makedonské republiky. Foto: MV Republiky Makedonie

12

Charakteristika projektu

Ministerstvo vnitra ČR poskytlo Srbsku v roce
2016 finanční dar na podporu kapacit Správy
pohraniční policie Srbské republiky. Konkrétně
se jedná především o pořízení vozidel pro potřeby
srbské pohraniční policie. Navázalo tak na spolupráci z předešlého roku, kdy Srbsko získalo od ČR
finanční podporu ve výši 10 milionů Kč na posilování svého azylového a migračního systému pro
řešení uprchlické krize.

Stav implementace

Peněžní dar ČR byl využit na posílení systému řízení ochrany státní hranice Srbské republiky, zejména na zvýšení akceschopnosti pohraniční policie.
Ministerstvo vnitra Srbské republiky vypsalo poptávku k dodání 20 vozidel a dalšího technického vybavení pro pohraniční policii. Nákupy vybavení dosud nejsou zcela ukončeny, u většiny však
již bylo rozhodnuto o výběru dodavatelů a čeká se
na podepsání smluv a jejich realizaci.

Finanční podpora Bulharské
republiky na posílení systému
ochrany hranic
Alokovaná částka
20 milionů Kč

Finanční podpora Řecka
při zvládání migrační
a humanitární situace
a podpora při ochraně hranic

Finanční příspěvek na podporu
přijímacích a tranzitních
center na západobalkánské
migrační trase

Alokovaná částka

Alokovaná částka

Bulharská republika
Pohraniční stáž – 14,6 milionu Kč
Státní agentura pro uprchlíky – 5,4 milionu Kč

25 milionů Kč
(5 milionů Kč z rozpočtu Programu MV,
20 milionů Kč ad hoc dar MV, navíc doplněno
o další příspěvek 5 milionů Kč od Ministerstva
zahraničních věcí)

Období implementace

Příjemce pomoci

Příjemce pomoci

Od listopadu 2016 do prosince 2017

Charakteristika projektu

Finanční příspěvek poskytnutý bulharské Státní
agentuře pro uprchlíky byl určen na rekonstrukci registračního a přijímacího centra v Harmanli, konktrétně na úpravy spojené s potřebami dětí
a zranitelných osob. Finanční dar pro bulharskou
Pohraniční stráž směřoval na nákup vybavení
pro Pohraniční policii, vozů k zajištění efektivní
ochrany hranic a vybudování obytných modulů pro potřeby skupiny ochrany státní hranice
u jednotky Pohraniční policie v okresu Novo Selo
na severozápadě Bulharska.

Stav implementace

Ke dni 30. června 2017 byla dokončena výstavba
administrativní budovy z hotových modulů pro
skupiny ochrany státní hranice u jednotky Pohraniční policie v okresu Novo Selo z prostředků
poskytnutých bulharské Pohraniční policii. Budova má 13 místností, sanitární jednotky, potřebné
komunikace a zařízení. Nákup vybavení pro bulharskou Pohraniční policii, nákup vozů k ostraze
hranic a rekonstrukce registračního a přijímacího
centra v Harmanli, stále probíhá, dokončení se
předpokládá ke konci roku 2017.

2,5 milionu Kč

Příjemce pomoci

Rozvojová banka Rady Evropy

Období implementace
Od roku 2015

Řecká republika

Období implementace
Od prosince 2016

Charakteristika projektu

Česká republika poskytla 5 milionů Kč na podporu ochrany státních hranic Řecké republiky.
Prostředky jsou konkrétně vyčleněny pro potřeby
řecké policie. Dále Česká republika poskytla Ministerstvu vnitra a správní reformy Řecké republiky
finanční dar ve výši 20 milionů Kč na urgentní
potřeby pro zvládání migrační a humanitární
situace. Tyto peníze byly poskytnuty z rozpočtu
Ministerstva vnitra. Dalších 5 milionů Kč darovalo
Řecku za stejným účelem i Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Stav implementace

Jedná se o náklady na vybavení třech přijímacích center na řeckých ostrovech, čtyř detenčních center a patnácti příhraničních táborů, nad
kterými dozorují místní policejní stanice, a vybavení pro jejich klienty. Konkrétně bylo dosud pořízeno následující vybavení: termovize, klimatizační
zařízení, obuv a oděvy, televizory, prostředky pro
rozptýlení dětí, lůžka, lůžkoviny a matrace. Dokončení nákupu vybavení se předpokládá do konce
roku 2017.
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Charakteristika projektu

V září 2015 guvernér Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) v souvislosti s uprchlickou krizí v Evropě navrhl vytvoření fondu na pomoc migrantům
a uprchlíkům, který by financoval zejména přijímací a tranzitní centra v migrací postižených
zemích. V této souvislosti požádal ministry zahraničních věcí a financí členských zemí CEB, včetně
ČR, o podporu tohoto návrhu.

Stav implementace

Na počátku migrační krize byla skrze fond na pomoc uprchlíkům a migrantům financována okamžitá humanitární pomoc, od roku 2016 se prostředky
fondu vynakládají spíše na dlouhodobé projekty
poskytující ubytování migrantům uvíznutých
na balkánské migrační trase a projekty zaměřené na zvláště zranitelné skupiny migrantů (např.
nezletilé bez doprovodu). Úspěšně již bylo dokončeno celkem osm projektů (vybavení tranzitních
center v Albánii, Chorvatsku, Makedonii, Řecku,
Srbsku a Slovinsku). V rámci některých projektů
se uskutečnila i jazyková a orientační školení pro
migranty a workshopy za účelem lepší integrace
migrantů do společnosti a pracovního trhu a školení pro zaměstnance přijímacích center. Dalších
šest projektů dále probíhá.

REGIONÁLNÍ PROGRAMY ROZVOJE A OCHRANY
Regionální programy rozvoje a ochrany (Regional Development and Protection Programmes – RDPP) patří mezi hlavní evropské nástroje přispívající k řešení uprchlických
krizí. Programy mají za cíl ochranu uprchlíků v daném regionu a kombinují v sobě jak
účinnou humanitární pomoc uprchlickým populacím v regionech původu a tranzitu,
tak dlouhodobější rozvojovou spolupráci, která si klade za cíl stabilizaci uprchlických
populací v regionu původu. V roce 2016 se Česká republika zapojila do RDPP pro oblast Afrického rohu, kde se nachází velký počet uprchlíků původem především z Jižního
Súdánu, Somálska, Eritrei a Konžské demokratické republiky.

Finanční příspěvek na RDPP pro Africký roh
Alokovaná částka
10 milionů Kč

Příjemce pomoci

Etiopie, Súdán, Keňa, Somálsko
a Uganda

Období implementace
Od 2016

Charakteristika projektu

Česká republika v roce 2016 podpořila
program RDPP pro oblast Afrického
rohu. Kromě ČR se do tohoto programu zapojilo rovněž Dánsko, Francie,
Španělsko, Itálie, Lucembursko, Malta, Velká Británie, Norsko, Švýcarsko
a Nizozemsko, které celý program koordinuje. Cílem RDPP je vytvořit trvalá
rozvojová řešení pro uprchlíky a jejich
hostitelské komunity a posílit ochranu uprchlíků v Etiopii, Súdánu, Keni,
Somálsku a Ugandě. ČR se v rámci
tohoto programu rozhodla podpořit

zejména regionální projekt UNHCR
zaměřený na ochranu dětí a dalších
zranitelných skupin uprchlíků v Etiopii, Súdánu a Keni.

Stav implementace

Projekty RDPP v Africkém rohu cílí hlavně na zranitelné skupiny obyvatelstva – ženy,
děti a mladistvé, kterým se snaží zajistit ochranu a lepší budoucnost. Foto: RDPP

Konkrétní výsledky projektů na ochranu dětí a dalších zranitelných skupin
uprchlíků v Etiopii, Súdánu a Keni,
podpořených mimo jiné i ČR, zahrnují
poskytnutí péče přes 1 800 uprchlickým dětem bez doprovodu a přes
900 zneužitým dětem a ženám. Probíhají také projekty na sloučení osamocených dětí s jejich rodinou (např. v Súdánu sloučeno již 39 dětí), vzdělávání
mládeže za účelem lepšího pracovního
uplatnění (např. v Etiopii vyškoleno
139 mladistvých), školení a akce s cílem zvýšit povědomí o právech dítěte,
apel na místní autority za lepší registraci dětí a přístup k dětem celkově.
Na implementaci projektů pracuje zejména UNHCR a UNICEF.

V Etiopii bylo dosud vyškoleno celkem 139 mladistvých s cílem zvýšit jejich pracovní
uplatnění. Foto: RDPP

14

UKRAJINA
Pokračující nestabilita na Ukrajině v roce 2016 prohloubila míru ekonomické, sociální a bezpečnostní nejistoty
v zemi i v sousedních regionech, vzrostl počet vnitřně
vysídlených o 200 tisíc osob (v červnu roku 2015 bylo
evidováno 1,4 milionu vnitřně vysídlených osob, ve stejném období roku 2016 jejich počet vzrostl na 1,6 milionu) a mnoho ukrajinských státních příslušníků začalo

uvažovat i o odchodu do zahraničí. K poskytnutí dostatečné ochrany a stabilizaci vnitřně vysídlených občanů
Ukrajiny Česká republika přispěla zejména poskytnutím
odborné expertízy a poradenství v oblasti formulace
národních strategií a politik v rámci projektu implementovaného Mezinárodním střediskem pro rozvoj migračních politik (ICMPD).

Finanční podpora na stabilizaci
vnitřně vysídlených osob
na Ukrajině
Alokovaná částka
3,2 milionu Kč

Příjemce pomoci
ICMPD

Období implementace

Od listopadu 2015 do září 2016

Charakteristika projektu

Příspěvek směřoval na financování projektu
na pomoc Ukrajině při zvládání rostoucího počtu vnitřně vysídlených osob. Cílem projektu bylo
posílení kapacit ukrajinských státních orgánů
při řešení otázek spojených s vnitřním vysídlením ukrajinských občanů po dramatických událostech na Krymu a v Donbaské oblasti v r. 2014
a v následujícím období.

Stav implementace

Jeden z kulatých stolů, v rámci kterého čeští experti jednali s ukrajinskými kolegy o tom, jak efektivně zvládnout
problémy spojené s vnitřním vysídlením ukrajinských občanů v důsledku událostí na Krymu a východě Ukrajiny.
Foto: ICMPD
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V rámci projektu byly uspořádány tři kulaté stoly zaměřené zejména na otázky národních politik
a strategií vnitřního vysídlení, komunikaci veřejných institucí s médií, problematiku projektového
cyklu a tvorby politik založené na informovanosti.
Mezi hlavní výstupy projektu patřila doporučení místním institucím v oblasti podpory lokální
integrace vnitřně vysídlených osob jako jedno
z nejvhodnějších trvalých řešení, podpory infrastruktury nejvytíženějších přijímajících komunit
a zvyšování povědomí veřejnosti o vnitřně vysídlených osobách.

plánované aktivity v roce 2017
I přes veškeré úspěchy, kterých se dosud podařilo dosáhnout, současná situace
v oblasti migrace nadále vyžaduje pozornost a hledání dlouhodobých a udržitelných řešení. Rozpočet Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů pro rok 2017 zůstal ve výši

150 milionů Kč, navíc se počítá s ad hoc dary z rozpočtu MV ve výši 27,9 milionů
Kč, celkem tedy 177,9 milionů Kč. Jako v předchozím roce se Program MV zaměří
zejména na region Blízkého východu a region západního Balkánu. Konkrétně jsou
plánovány následující aktivity:

LIBYE

Dobrovolný příspěvek do Svěřeneckého fondu pro Afriku určený
na posílení funkčnosti libyjské pobřežní a námořní stráže
20,9 milionů Kč z rozpočtu MV

(Úřad vlády přispěl částkou 3,1 mil. Kč, celkem za ČR tedy 24 mil. Kč)

POBŘEŽÍ SLONOVINY

Jordánsko

Financování společného česko-italského projektu stabilizace obyvatel v Pobřeží slonoviny

Financování společného česko-německého projektu rozvoje uprchlického tábora Azraq za implementace UNHCR

27 milionů Kč.

40 milionů Kč

Jordánsko

SRBSKO

Finanční podpora na posilování azylového a migračního systému prostřednictvím rozvoje místní
azylové infrastruktury

Finanční podpora jordánské vlády na vybudování školícího centra v oblasti azylové politiky
a azylového řízení a nákup související techniky

27 milionů Kč

15 milionů Kč

MAKEDONIE

Finanční podpora na posilování azylového a migračního systému v souvislosti
s řešením migrační situace
28 milionů Kč

IRÁK

Finanční podpora zaměřená na stabilizaci a revitalizaci osvobozených území a na pomoc nejvíce zranitelným osobám postiženým válečným konfliktem
20 milionů Kč

Děti v uprchlickém táboře Azraq. © MV ČR, foto: Jiří Pasz
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