STÁTNÍ INTEGRAČNÍ PROGRAM
PRO DRŽITELE MEZINÁRODNÍ OCHRANY

Hlavním cílem Státního integračního programu je pomoci držitelům mezinárodní ochrany
v prvních měsících života v České republice, zejména v oblasti bydlení, zaměstnání,
zdravotnictví, jazykového a dalšího vzdělávání, a to především formou sociální asistence.
Do Státního integračního programu (dále SIP) můžete být zařazen/a pouze na základě vlastní
žádosti, kterou vyplníte při předání rozhodnutí o udělení azylu nebo doplňkové ochrany.
Žádosti osob sdílejících společnou domácnost budou posuzovány společně. 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 do 1 roku od jejího získání.
GENERÁLNÍ POSKYTOVATEL INTEGRAČNÍCH SLUŽEB
Generální poskytovatel integračních služeb (dále jen Poskytovatel) je organizace, která Vám, na základě Vaší žádosti o zařazení
do SIP, 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 v souladu s integračním plánem, který
společně vytvoříte.
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
Po zařazení do SIP můžete požádat o pobyt v Integračním azylovém středisku (dále jen IAS), které je provozováno SUZ, kde
s Vámi bude uzavřena smlouva o pobytu v IAS. Pobyt v IAS je zaměřen na integrační aktivity, zvláště na úvodní adaptaci
na život v České republice, na bezplatný intenzivní kurz českého jazyka, který je poskytován v rozsahu 400 hodin výuky
s tím, že nedokončený kurz bude pokračovat i po Vašem odstěhování z IAS v místě, 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 bydliště v obci
Poskytovatel ve spolupráci s Vámi, s pracovníky IAS a ostatními zainteresovanými 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 dokončena 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/a kurz českého jazyka a kurz základů vzdělávání v oblasti kultury
a demokracie v IAS, můžete oba kurzy 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 maximálně 12 měsíců.
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.
V rámci SIP Vám může být poskytnuta asistence při hledání bydlení, při Vašem stěhování a zařízení bytu nezbytným
základním nábytkem a dalším vybavením. Dále mohou být uhrazeny vstupní náklady na zajištění bydlení a vybavení bytu.

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. Držitelé mezinárodní ochrany také mohou v České republice podnikat, pokud splní podmínky vyplývající
z platných právních předpisů stanovených pro podnikání.
V rámci SIP Vám může být poskytnuta asistence při registraci na Úřadu práce, při hledání zaměstnání, při zajištění
rekvalifikací a při zřízení Vašeho oprávnění k podnikatelské činnosti.
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ JAZYKOVÉ BARIÉRY
1. Vzdělávání v České republice
V České republice je povinná devítiletá školní docházka dětí od 6 let do 15 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. 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 nebo na vysokou školu.
V rámci SIP Vám může být poskytnuta asistence při začlenění dětí do mateřské nebo základní školy, při zprostředkování
studia na střední nebo vysoké škole a při zajištění zájmových kroužků pro děti.
2. Uznání zahraničního vzdělání
Žádost o nostrifikaci (uznání platnosti zahraničních dokladů o vzdělání v České republice) ze základní, střední a vyšší
odborné školy se podává na odbor školství příslušného krajského úřadu podle místa pobytu. Zde Vám 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).
V rámci SIP Vám může být poskytnuta asistence při podání žádosti o nostrifikaci.
3. 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 IAS i mimo tato zařízení. Kurz je skupinového případně
individuálního typu, trvá obvykle 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.
Po podání přihlášky do SIP Vás bude kontaktovat poskytovatel výuky českého jazyka, se kterým se domluvíte na formě
a časovém rozvržení výuky.
SOCIÁLNÍ OBLAST
V sociální oblasti máte stejná práva jako občané ČR. Podmínkou k podání žádosti o sociální dávky je předchozí registrace
na Úřadu práce.
V rámci SIP Vám může být poskytnuta asistence při jednáních na Úřadu práce a při podání žádosti o sociální dávky
(rodičovský příspěvek, porodné, příspěvek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc).
ZDRAVOTNÍ OBLAST
Také v oblasti zdravotní péče máte stejná práva jako občané ČR.
V rámci SIP Vám může být poskytnuta asistence při registraci u zdravotní pojišťovny, při registraci a návštěvách u lékařů,
a při nákupu speciálních zdravotních pomůcek handicapovaným osobám.

V rámci SIP Vám může být poskytnuta další asistence při jednání na úřadech
(pomoc tlumočníka) a právní a sociální poradenství.
Pro případné dotazy k SIP kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
E-mail: opu@mvcr.cz
Poštovní adresa:
Ministerstvo vnitra
odbor azylové a migrační politiky
poštovní schránka 21/OAM
170 34 Praha 7

Kontakty na nestátní neziskové organizace (NNO) poskytujících poradenství cizincům
Upozornění: Uváděn je vždy kontakt na centrálu NNO. Pro kontakty na pobočky v jiných městech,
kontaktujte prosím NNO na uvedených kontaktech či navštivte její webové stránky.

Charita Česká republika

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)

www.charita.cz
Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
Tel. : 296 243 330
E-mail: sekretariat@charita.cz
Charita má pobočky po celé ČR.

www.migrace.com
Barranova 33, 130 00 Praha 3
Tel. : 224 224 379, 603 547 450, 605 253 994
E-mail: poradna@refug.cz
InBáze

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)
www.opu.cz
Kovářská 4, 190 00 Praha 9
Tel. : 730 158 779, 739 413 983
E-mail: opu@opu.cz
OPU má pobočku také v Brně,
Ostravě a Plzni.
Poradna pro integraci (PPI)
www.p-p-i.cz
Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1
Tel. : 603 281 269
E-mail: praha@p-p-i.cz
PPI má pobočku také v Ústí nad Labem.
Centrum pro integraci cizinců (CIC)
www.cicpraha.org
Pernerova 32, 186 00 Praha 8
Tel. : 222 360 452, 702 150 630
E-mail: info@cicpraha.org
CIC má pobočku také v Kolíně, Mělníku,
Mladé Boleslavi, Liberci a v Kladně

www.inbaze.cz
Legerova 50, 120 00 Praha 2
Tel. : 739 037 353
E-mail: info@inbaze.cz
META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti
mladých migrantů
www.meta-ops.cz
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel. : 222 521 446, 773 304 464
E-mail: info@meta-ops.cz

