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JORDÁNSKO

Úvodní slovo
ředitelky odboru
azylové a migrační
politiky
Držíte v ruce výroční zprávu programu Ministerstva
vnitra Pomoc na místě za rok 2017. Program Pomoc
na místě byl zahájen v roce 2015. Od počátku realiza
ce programu tedy uplynuly již tři roky, a proto nastal
ten správný čas ohlédnout se a zhodnotit dosavadní
úspěchy a výzvy programu.
Těší mě, že již v druhém roce realizace byly na
výšeny finanční prostředky programu a stejná výše
podpory byla zachována i v roce 2017. Za úspěch
lze též považovat, že se nám i nadále daří podporo
vat tři prioritní regiony, kterými jsou Blízký východ,
Balkán a severní Afrika, a současně se nám v těchto
regionech daří pracovat na společných projektech
s dalšími členskými státy Evropské unie.
Za jeden z předních úspěchů v roce 2017 pova
žuji to, že v rámci česko-německého projektu bylo
v Jordánsku rozšířeno a opraveno obydlí v uprch
lickém táboře Azraq s 31 000 obyvateli. Na Balkáně,
který vzhledem ke své geografické a historické blíz
kosti vždy byl a bude naší prioritou, jsme poskytly
makedonské a srbské vládě prostředky a knowhow k posílení kapacit svého azylového systému
a ochrany hranic. V neposlední řadě je dobrou zprá

vou, že v Pobřeží slonoviny jsme společně s italskou
vládou pomáhali 15 000 uprchlíkům, kteří se na
vrátili do vlasti, postavit se opět na své vlastní nohy
a začít nový život ve své domovině. Tento projekt
se rovněž stal základem pro naše zapojení v zemích
Sahelu.
Uvědomuji si, že výzev k pomoci je v současnosti
mnohem, mnohem víc, než zvládneme z programu
pokrýt. Někdy volba mezi jednotlivými projekty, kte
ré podpoříme, není vůbec snadná. Snažíme se ale,
aby pomoc Ministerstva vnitra byla co nejefektivněj
ší, aby měla co největší pozitivní dopad a pomohla co
nejvíce lidem zlepšit život a najít alternativu k migra
ci. A právě proto má Pomoc na místě smysl.
Mgr. Pavla Novotná
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„Snažíme se, aby pomoc Ministerstva vnitra byla co nejefektivnější, aby měla co největší
pozitivní dopad a pomohla co
nejvíce lidem zlepšit život a najít alternativu k migraci.“

Úvod
Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům
v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů vznikl v roce 2015 jako reakce na válku v Sýrii
a vlnu migrace, která se v návaznosti na ní vzedmula.
Z důvodu zásadního významu a potřeby i pro roky
budoucí se pro tento program v roce 2017 ustálil ná
zev Pomoc na místě a současně vzniklo nové logo.
Stálý program Pomoc na místě spravuje odbor azy
lové a migrační politiky Ministerstva vnitra a spolu
se zdravotně humanitárním programem MEDEVAC
tvoří humanitární a asistenční opatření Minister
stva vnitra na pomoc zemím s velkými uprchlickými
populacemi a zemím, které čelí velkým migračním

Děti z uprchlického tábora Azraq.
© MV ČR (Foto: Štěpán Lohr)

tlakům. Z programu Pomoc na místě jsou udělovány
peněžní dary do zahraničí určené na asistenci uprch
líkům v místě jejich prvního vysídlení, osobám vnitř
ně vysídleným a osobám, které se navrátily do země
svého původu. Dále jsou poskytovány dary na posilo
vání azylového a migračního systému, ochrany hra
nic a na boj proti nelegální migraci. Příjemci těchto
finančních příspěvků jsou vládní partneři, meziná
rodní organizace a mezinárodní nevládní organizace.
Od roku 2015 se Pomoc na místě zaměřuje na tři
prioritní regiony – Blízký východ, jihovýchodní Ev
ropu a region severní Afriky. V těchto oblastech se
kromě bilaterální spolupráce Ministerstvo vnitra
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snaží pro zvýšení dopadu intervencí realizovat též
projekty ve spolupráci s ostatními členskými země
mi Evropské unie.
V roce 2015 byl rozpočet programu 100 mil. Kč,
v roce 2016 byl rozpočet navýšen na 150 mil. Kč. Tato
výše prostředků zůstala zachována i v roce 2017. Nad
rámec těchto prostředků mohou být z prostředků
Ministerstva vnitra uděleny ad hoc finanční dary
v případě mimořádných situací a urgentní potřeby
pomoci. V roce 2017 byl takto zaslán dobrovolný
ad hoc příspěvek do Svěřeneckého fondu EU pro
Afriku na podporu programu na posílení funkčnosti
libyjské pobřežní a námořní stráže.

Aktivity implementované v roce 2017
IRÁK

JORDÁNSKO

Finanční dar guvernorátu Duhok na dostavbu
centra pro psychicky nemocné děti

Finanční podpora jordánského Ředitelství
veřejné bezpečnosti na zřízení školícího
centra pro oblast azylové politiky
a azylového řízení

10 mil. Kč

IRÁK

15 mil. Kč

Finanční příspěvek okresu Al‑Hamdaniya
na obnovu infrastruktury osvobozených
území a podporu stabilizace uprchlíků
a vnitřně vysídlených osob

JORDÁNSKO

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

10 mil. Kč

40 mil. Kč

MAKEDONIE

V roce 2017 bylo
rozděleno celkem

177,9 mil. Kč.

Finanční podpora Makedonské
republiky při posilování azylového
a migračního systému v souvislosti
s řešením migrační situace
28 mil. Kč

LIBYE

Urgentní ad hoc peněžní příspěvek
do Svěřeneckého fondu EU pro
Afriku na podporu programu
na posílení funkčnosti libyjské
pobřežní a námořní stráže

SRBSKO

Finanční podpora Srbské republiky
při posilování azylového a migračního
systému prostřednictvím rozvoje místní
azylové infrastruktury

20,9 mil. Kč

POBŘEŽÍ SLONOVINY

Finanční podpora Úřadu Vysokého komisaře
OSN pro uprchlíky (UNHCR) na stabilizaci
obyvatel Pobřeží slonoviny
27 mil. Kč
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27 mil. Kč

Blízký východ
V důsledku přetrvávajícího konfliktu v Sýrii hostí okolní státy
Blízkého východu na svém území stále vysoký počet syrských
uprchlíků, jejichž situace je dlouhodobě neudržitelná. Podle dat
UNHCR až 13 mil. Syřanů stále potřebuje asistenci a řešení je
jich situace vyžaduje dlouhodobý a komplexnější přístup. Sýrii
již opustilo více než 5,5 mil. osob a dalších 6,3 mil. Syřanů bylo
vnitřně vysídleno. Většina syrských uprchlíků se přemístila prá
vě do sousedních zemí v regionu – Turecka (3,4 mil.), Libanonu
(1 mil.), Jordánska (656 tis.), Iráku (247 tis.) a Egypta (127 tis.).
Tato situace vedla k bezprecedentnímu tlaku na tyto země, jejich
infrastrukturu a stabilitu místních komunit. Zejména severní
část Iráku byla také výrazně poničena boji s tzv. Islámským stá

tem, v jehož důsledku došlo k vnitřnímu vysídlení až 3,4 milionů
Iráčanů. Možnosti těchto zemí poskytnout dostatečnou ochra
nu a důstojné zacházení uprchlíkům jsou velice omezené, což
vede ke zvýšené frustraci jak místního obyvatelstva, tak uprch
líků, kteří se následně rozhodnou hledat bezpečí a ochranu jin
de, včetně Evropské unie. Prioritní zemí pro Českou republiku
z regionu Blízkého východu je Jordánské hášimovské království,
které hostí na svém území více než 656 tisíc registrovaných syr
ských uprchlíků a kde byla v minulých letech realizována řada
úspěšných projektů na asistenci těmto osobám. Druhou zemí
na Blízkém východě, kterou Česká republika v roce 2017 podpo
řila, je Irácká republika.

JORDÁNSKO

Finanční podpora vlády Jordánského
hášimovského království na zřízení školícího centra
v oblasti azylové politiky a azylového řízení

Finanční podpora Úřadu Vysokého komisaře OSN
pro uprchlíky (UNHCR) při dalším rozvoji uprchlického
tábora Azraq v Jordánském hášimovském království
Alokovaná částka
40 mil. Kč

Příjemce pomoci

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
(UNHCR)

Období implementace
červen–prosinec 2017

Popis projektu

Cílem projektu bylo zvýšení kvality života
v uprchlickém táboře Azraq prostřednictvím
budování místní infrastruktury. Jedná se
o doplnění projektu z roku 2016 – rozšíření
a oprava obydlí v táboře s 31 000 obyvateli.
Dar je součástí česko-německého projektu
v Jordánsku sjednaného předsedou vlády
Bohuslavem Sobotkou a kancléřkou Angelou
Merkelovou. Jak Česká republika, tak i Německo přispěly každý částkou 40 mil. Kč, bylo
tak možné dosáhnout výrazných výsledků. Tábor v Azraqu byl otevřen na konci dubna 2016

Alokovaná částka
15 mil. Kč

a nachází se na východě země v oblasti s nepříznivými klimatickými podmínkami, které
mají negativní vliv na životnost přístřeší.

Stav implementace

Hlavní část daru sloužila na rozšíření přístřešků pro uprchlíky, aby zahrnovaly kuchyň, terasu a okna. Na implementaci projektu spolupracoval UNHCR jak se svou partnerskou
organizací Norwegian Refugee Council, tak
přímo s uprchlíky, kteří se zapojili do stavebních prací a mohli si tak přivydělat na živobytí. Celkem bylo rozšířeno 5 576 obydlí, z toho
polovina – 2 788, byla z příspěvku České
republiky. Dále byly provedeny i drobné opravy stávajících přístřešků za účelem prodloužení jejich životnosti. Z příspěvku České republiky bylo takto opraveno 745 obydlí. Zbývající
finanční částka byla využita na distribuci plynu na vaření pro obyvatele tábora dostačující
na dobu 20–30 dnů.
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Příjemce pomoci

Jordánské hášimovské království – Ředitelství veřejné bezpečnosti

Období implementace

prosinec 2017–prosinec 2018

Popis projektu

Finanční dar umožní vybudování školícího centra v oblasti azylové
politiky a azylového řízení a nákup související techniky, které byly
jordánskými úřady identifikovány jako priority pro rok 2017. Dar
také předpokládá propojení tohoto národního příspěvku s připravovaným projektem zemí Visegrádské skupiny ve spolupráci s ICMPD (International Centre for Migration Policy Development)
a úřadem EASO (European Asylum Support Office) na sdílení
zkušeností při vytváření azylového systému v Jordánsku.

Stav implementace

Prostředky z finančního daru budou využity na výstavbu budovy střediska pro školení v oblasti azylové
politiky a azylového řízení, dále na nákup nábytku
pro toto středisko, elektronických zařízení a vozidel. Konec realizace projektu je plánován
na prosinec 2018.

IRÁK
Finanční podpora guvernorátu Duhok
na podporu stabilizace uprchlíků
a vnitřně vysídlených osob
Alokovaná částka
10 mil. Kč

Příjemce pomoci

Irácká republika – Guvernorát Duhok

Období implementace

prosinec 2017–březen 2019

Popis projektu

Dělníci z řad obyvatelů tábora Azraq pracují
na opravě obydlí. © MV ČR (Foto: Hany Ramadan)

Finanční dar Irácké republice v roce 2017 směřoval
do oblastí, které zasáhl velký příliv uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, a to rovnoměrně na území
guvernorátu Nineveh pod správou centrální vlády
a do guvernorátu Duhok nacházející se v iráckém
Kurdistánu. Guvernorát Duhok obdržel dar na dostavbu centra pro psychicky nemocné děti.

Stav implementace

Informační tabule v Azraqu.
© MV ČR (Foto: Štěpán Lohr)

V srpnu 2018 byla dokončena hrubá stavba centra pro psychicky nemocné děti v provincii Duhok.
Dokončení výstavby je plánováno na březen 2019.
Na stavbu jsou najatí jako dělníci vnitřně vysídlení
obyvatelé Iráku, kteří našli útočiště v provincii Duhok. Guvernorát Duhok jim tímto poskytuje možnost výdělku. V domě budou probíhat denní aktivity
pro 60 dětí s autismem. Ubytování bude zajištěno
v jiném objektu v Duhoku.

Dělníci z řad vnitřně vysídlených obyvatel při návštěvě
generálního konzula České republiky na stavbě centra
pro psychicky nemocné děti v Duhoku. © MZV ČR

Finanční podpora okresu
Al‑Hamdaniya na podporu stabilizace
uprchlíků a vnitřně vysídlených osob
Alokovaná částka
10 mil. Kč

Příjemce pomoci

Irácká republika – Fond Irácké republiky pro rekonstrukci oblastí postižených teroristickými operacemi (REFAATO)

Období implementace

prosinec 2017–prosinec 2018

Popis projektu

Finanční dar Irácké republice v roce 2017 směřoval
do oblastí, které zasáhl velký příliv uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, a to rovnoměrně na území
guvernorátu Nineveh pod správou centrální vlády
a do guvernorátu Duhok nacházející se v iráckém
Kurdistánu. Okres Al-Hamdaniya v provincii Nineveh obdržel skrze Fond Irácké republiky pro rekonstrukci oblastí postižených teroristickými operacemi (REFAATO) finanční příspěvek na obnovu
a dostavbu elektrické sítě a rekonstrukci zdravotnického zařízení.

Stav implementace

Nová kuchyně, o kterou byla rozšířena
obytná plocha přístřešku pro pětičlennou
rodinu, © MV ČR (Foto: Štěpán Lohr)

Hrubá stavba centra pro psychicky nemocné děti
v provincii Duhok v iráckém Kurdistánu. © MZV ČR
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Fond Irácké republiky pro rekonstrukci oblastí postižených teroristickými operacemi (REFAATO) zahájil
realizaci projektu výběrem dodavatele na rekonstrukci a dostavbu elektrické sítě v okrese Al-Hamdaniya, po podpisu smlouvy byly zahájeny rekonstrukční práce. Konec implementace je plánován
na prosinec 2018.

Balkán
V rámci programu Ministerstva vnitra podporuje Česká repub
lika také konkrétní státy, které jsou významně ovlivněny mig
račním proudem směřujícím do EU. Oblast západního Balkánu
a jihovýchodní Evropy představuje dlouhodobě významnou
pozemní migrační trasu do EU, a to především pro migraci pra
menící z regionu Blízkého východu, která směrem do (západní
a severní) Evropy proudí skrze východní středomořskou a zá
padobalkánskou migrační trasu. I přes uklidnění na západo
balkánské migrační trase v průběhu roku 2016 rizika spojená
s migračními toky v roce 2017 přetrvávala. V tomto ohledu bylo
potřeba i nadále podporovat balkánské státy při budování kapa
cit a infrastruktury svých azylových a migračních systémů tak,
aby byly schopny případné navýšení migračního tlaku účinně
absorbovat. Prioritními zeměmi regionu pro Českou republiku
byly v roce 2017 zejména Makedonie a Srbsko.

SRBSKO
Finanční podpora Srbské republiky na posilování azylového a migračního
systému prostřednictvím rozvoje místní azylové infrastruktury
Alokovaná částka
27 mil. Kč

Příjemce pomoci

Srbská republika – Komisariát pro uprchlíky
a migraci

Období implementace
říjen 2017–srpen 2019

Charakteristika projektu

Finanční dar do Srbské republiky je určen na pomoc
při posilování místního imigračního systému prostřednictvím rozvoje azylové infrastruktury. Konkrétně se jedná především o náklady spojené s rozšířením
a zkvalitněním infrastruktury srbských azylových
zařízení a přijímacích středisek, financování studijní cesty pro srbské experty na migraci do České
republiky a výměnu zaměstnanců na určitou dobu
za cílem získání nových, odborných zkušeností.

Stav implementace

Finanční příspěvek České republiky bude využit
zejména na přestavbu přijímacího centra Obrenovac v blízkosti hlavního města Bělehrad na integrační azylové centrum pro osoby, které v Srbsku
obdrží mezinárodní ochranu. Po finalizaci technické projektové dokumentace bude následovat rekonstrukce centra, jejíž dokončení se předpokládá
v průběhu roku 2019.
Z daru byla též financována projektová dokumentace na protipožární bezpečnostní opatření v přijímacích centrech Bujanovac, Bosilegrad a Presevo.
V plánu je také rekonstrukce výukového centra pro
otázky azylu a migrace v obci Plandiste.
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MAKEDONIE
Finanční podpora Makedonské republiky na posilování azylového a migračního systému
v souvislosti s řešením migrační situace
Alokovaná částka

Stav implementace

28 mil. Kč

Příjemce pomoci

Makedonská republika – Ministerstvo vnitra

Období implementace

březen 2017–prosinec 2018

Charakteristika projektu

Cílem projektu bylo stabilizovat migrační situaci v zemi, a to prostřednictvím posílení kapacit makedonského azylového a migračního systému. Větší část peněžního daru České republiky ve výši 27 mil. Kč
byla poskytnuta Ministerstvu vnitra Makedonské republiky za účelem
pořízení vozidel pro potřeby makedonské pohraniční policie. Menší část peněžního daru ve výši 1 mil. Kč byla Makedonii poskytnuta
na technické vybavení v oblasti azylové infrastruktury v rámci pomoci
a podpory organizované UNHCR.

Makedonské pohraniční policii bylo předáno 45 vozů Škoda Octavia.
© Ministerstvo vnitra Makedonské republiky
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Realizace první části daru byla ukončena v prosinci 2017. Na základě
veřejné zakázky zakoupilo Ministerstvo vnitra Makedonské republiky za prostředky z daru České republiky 45 vozů Škoda Octavia. Dne
14. 12. 2017 se v areálu makedonského Ministerstva vnitra uskutečnilo slavnostní předání vozů makedonské pohraniční policii. Předání
proběhlo za účasti nejvyššího vedení makedonského ministerstva,
zástupců zastupitelského úřadu ČR ve Skopji a velkého zájmu médií.
Implementace druhé části daru bude probíhat do konce roku
2018. Za přispění UNHCR vyvíjí makedonské Ministerstvo vnitra novou azylovou databázi. Z prostředků České republiky bude zakoupeno hardware vybavení, které je pro hladké fungování nové databáze
nezbytné. Do konce roku 2018 budou na základě veřejné zakázky
pořízeny nové servery, počítače a další vybavení.

Oficiální předání automobilů makedonské pohraniční policii doprovázel velký
zájem médií. © Ministerstvo vnitra Makedonské republiky

Afrika
Oblast severní Afriky a širšího Sahelu je dlouhodobě
frekventovaným tranzitním a zdrojovým regionem
pro migraci námořní cestou do EU. Nestabilní situ
ace v řadě států těchto regionů a vysoká propust
nost tamní pohraniční i mořské hranice představuje
velkou výzvu pro institucionalizovanou spoluprá
ci s EU. V zemích severní Afriky Evropská unie již
zahájila projekty v rámci společného Regionálního
programu ochrany a rozvoje (RDPP), který se zamě
řuje na stabilizaci, rozvoj a ochranu uprchlíků, včet
ně posilování kapacit místních migračních a azylo
vých struktur, a na jehož realizaci finančně přispěla
i Česká republika. Migrační situace v tomto regionu

ovšem zůstává problematická. Zejména v Libyi
se nachází 1,3 milionu lidí s potřebou urgentní
humanitární pomoci (včetně vnitřně vysídlených
osob, navrátilců, nejvíce zranitelných Libyjců, mig
rantů, uprchlíků a žadatelů o mezinárodní ochranu).
Jednou z hlavních zdrojových zemí pro migraci
do severní Afriky a následně do Evropy v roce
2017 byla také Republika Pobřeží slonoviny, kde se
nachází velké množství osob bez státní příslušnosti.
Česká republika zde společně s Itálií podpořila pro
jekt UNHCR na stabilizaci těchto osob na místě, aby
nemuseli Pobřeží slonoviny opouštět a migrovat
do okolních zemí či dále do Evropy.

LIBYE
Dobrovolný příspěvek do Svěřeneckého fondu EU pro Afriku na podporu programu
na posílení funkčnosti libyjské pobřežní a námořní stráže
Alokovaná částka

20,9 mil. Kč
(20,9 mil. Kč ad hoc pomoc z rozpočtu MV, navíc doplněno o další příspěvek 3,1 mil. Kč z rozpočtu Úřadu
vlády ČR)

Příjemce pomoci

Svěřenecký fond EU pro Afriku

Období implementace

červenec 2017–prosinec 2020

Charakteristika projektu

Finanční dar byl reakcí na výsledky zasedání Evropské
rady ve dnech 22. a 23. června 2017, která se zabývala
pokračujícím zesíleným migračním tlakem v centrálním Středomoří. Jedná se o podporu programu posílení libyjské pobřežní a námořní stráže prováděného
Italskou republikou, která v roce 2017 čelila vysokému migračnímu tlaku pramenícímu právě v Libyi.
Česká republika též nabídla konkrétní pomoc Itálii
ve formě vyslání kontingentu policistů, kteří budou

asistovat při provádění návratových operací, či další
přímé podpory pro řešení aktuální situace např. při
výstavbě zařízení pro zajištění cizinců.

Stav implementace

Program na podporu řízení hranic a migrace v Libyi
financovaný prostřednictvím Svěřeneckého fondu EU pro Afriku počítá s dobou implementace až
do roku 2026 s tím, že první fáze bude dokončena
do konce roku 2020. Hlavními prioritami programu je podpora a budování kapacit libyjské pobřežní
stráže (včetně např. dodání vybavení či udržování
lodí); ustanovení libyjského národního koordinačního centra a námořního záchranného koordinačního
centra; zařízení situačních místností či pilotní projekt k navýšení kapacit pro monitoring jižní hranice.
Směřování programu udává řídící výbor v čele s italským Ministerstvem vnitra.

Pracovníci UNHCR v Pobřeží
slonoviny při sčítání osob bez
státní příslušnosti. © UNHCR
(Foto: Layse Farias)
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POBŘEŽÍ SLONOVINY
Finanční podpora Úřadu Vysokého komisaře OSN
pro uprchlíky (UNHCR) na stabilizaci obyvatel Pobřeží slonoviny
Alokovaná částka

27 mil. Kč (20 mil. Kč z rozpočtu programu a 7 mil. Kč
z rozpočtu MV)

Příjemce pomoci

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
(UNHCR)

Období implementace
září 2017–prosinec 2018

Charakteristika projektu

Jedná se o společný česko-italský projekt.
V srpnu 2017 obdržela Česká republika návrh Italské
republiky na realizaci společného projektu v Republice Pobřeží slonoviny, která patří mezi jednu z hlavních
zemí původu migrantů mířících do Evropy. Záměrem
bylo především zlepšit registraci obyvatelstva a pos
tavení osob bez státní příslušnosti v Pobřeží slonoviny
a přispět tak ke stabilizaci migrační situace v celém
regionu západní Afriky. Cílovou skupinou je cca
700 000 osob bez státní příslušnosti a osob, kterým
hrozí, že se bez státní příslušnosti ocitnou. Projekt se
zaměří i na reintegraci 15 000 migrantů z Pobřeží slonoviny, kteří se navrátili zpět do země.
Součástí projektu je také zlepšení přístupu
ke zdravotní péči, vodním zdrojům a prevence sexuálního násilí. Implementací je pověřen
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

občanství Republiky Pobřeží slonoviny. Ve spolupráci
se statistickým úřadem Republiky Pobřeží slonoviny
začalo UNHCR v květnu 2018 sčítat a identifikovat
osoby bez státní příslušnosti žijící na území republiky.
V rámci druhého cíle se UNHCR s partnery zaměřil
na reintegraci uprchlíků z Pobřeží slonoviny, kteří se
vrátili zpět do vlasti. Bylo postaveno 278 domů pro
celkem 1 390 osob. 305 mladým osobám bylo poskytnuto odborné vzdělání a 60 nejlepším studentům bylo poskytnuto vybavení, aby si mohli založit
svou vlastní živnost. 345 osobám živícím se zemědělstvím byly poskytnuty zemědělské startovací balíčky a tito lidé byli vyškolení v nových udržitelných
zemědělských technikách. V roce 2017 proběhla též
rehabilitace 10 vodních zdrojů a byly vytvořeny místní komise pro správu vodních zdrojů, neboť přístup
k pitné vodě je i nadále na západním pobřeží Republiky Pobřeží slonoviny jedním z hlavních zdrojů napětí
mezi místními komunitami.

Stav implementace

Projekt byl zahájen v listopadu 2017 a jeho ukončení se předpokládá v prosinci 2018. V průběhu
roku 2017 UNHCR úzce spolupracoval s úřady
Republiky Pobřeží slonoviny s cílem zajistit re
gistraci a udělení občanství osobám bez státní
příslušnosti. Aktivity zahrnovaly zejména pod
poru legislativních změn, školení státních úřed
níků a organizaci osvětových kampaní na téma
postavení osob bez státní příslušnosti. V rámci
projektu UNHCR bylo zajištěno 960 dodatečných rodných listů pro osoby bez státní
příslušnosti, 95 osobám bylo uděleno státní
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Informační tabule ve vesnici
Tuambly v Pobřeží slonoviny, kde
probíhá reintegrace uprchlíků
z Pobřeží slonoviny po návratu
do své vlasti. © UNHCR

Rok 2018
I přes opatření, která Evropská unie i jednotlivé
evropské země přijímají ke zmírnění migrační
krize, si současná situace nadále žádá naléhavá
řešení. Rozpočet programu Pomoc na místě pro
rok 2018 zůstal ve výši 150 milionů Kč. Priority
pro rok 2018 odsouhlasila vláda České republiky
usnesením č. 194 ze dne 27. března 2018 a jako
v předchozích letech se program Pomoc na místě
zaměří na region Blízkého východu, region Bal
kánu a region severní Afriky a širšího Sahelu.
Konkrétně jsou plánovány následující aktivity:

JORDÁNSKO

Finanční podpora Úřadu Vysokého komisaře OSN pro
uprchlíky (UNHCR) při dalším rozvoji uprchlického tábora
Azraq a Zátarí v Jordánském hášimovském království
40 mil. Kč

SEVERNÍ AFRIKA A SAHEL

IRÁK

Finanční podpora vybraným zemím
širšího Sahelu a severní Afriky
určená na podporu uprchlíků, vnitřně
vysídlených osob a stabilizaci
místního obyvatelstva

Finanční podpora Irácké republiky
zaměřená na stabilizaci a obnovu
osvobozených území a na pomoc vnitřně
vysídleným osobám a navrátilcům

40 mil. Kč

10 mil. Kč

BLÍZKÝ VÝCHOD

Kofinance evropského Regionálního
programu rozvoje a ochrany pro Blízký
východ (Libanon, Jordánsko, Irák)
10 mil. Kč

BOSNA A HERCEGOVINA

Finanční podpora Bosny a Hercegoviny –
posílení migračního systému v souvislosti
s řešením aktuální migrační situace
25 mil. Kč

MAKEDONIE

Finanční podpora určená na posílení
imigračního systému dalších zemí Balkánu
dle aktuálního vývoje migrační situace
25 mil. Kč
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