Středisko Migrace se úspěšně zapojilo do integrace cizinců v roce 2012
V roce 2012 jsme realizovali projekt „Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace
cizinců z třetích zemí“.

Během roku 2012 byly služby projektu poskytnuty 1054 osobám a bylo realizováno 1203
intervencí.
Projekt byl zaměřen na rozvoj terénní práce na území Prahy a především na území
Středočeského kraje. Byla zde navázána spolupráce s cizinci, kteří pracovali jako terénní
pracovníci. Tito terénní pracovníci byli pracovníky Střediska Migrace průběžně školeni tak,
aby byli schopni cizincům ve svém místě působení nabídnout služby projektu (odborné
sociální a právní poradenství, asistence), ale i například sami asistovat u lékaře, při jednání se
zaměstnavatelem apod. Tzn. v situacích, kdy je potřeba spíše tlumočení, než odborné
poradenství. Hlavním cílem terénních pracovníků bylo navázat s klientem kontakt a prolomit
bariéru nedůvěry vůči pomáhajícím organizacím.
Odborné právní a sociální poradenství zajišťovali sociální pracovníci a právník Střediska
Migrace.
Asistence byla podle situace zajišťována pracovníky Střediska Migrace, nebo streetworkery v
závislosti na tom, zda asistence vyžadovala odborné znalosti. Aktivity projektu byly
zaměřeny také na prevenci klientského systému a na negativní závislosti cizinců na jejich
komunitách. Pracovníci Střediska Migrace ve spolupráci se streetworkery zmapovali
přidělenou oblast a díky tomu měli přehled např. o probíhajících kurzech českého jazyka pro
cizince, o organizacích, které na území působí a o službách, které nabízí, o zaměstnavatelích,
kteří jsou ochotni zaměstnávat cizince v dané oblasti, o ubytovacích zařízeních apod.
Cílem projektu bylo aktivní terénní prací kontaktovat co největší počet cizinců žijících na
území Prahy a Středočeského kraje a těmto nabízet služby, které povedou k jejich úspěšné
integraci.
Klienti projektu hodnotili poskytované služby a jejich formu velmi pozitivně. Oceňovali
převážně flexibilní přizpůsobení se jejich časovým možnostem, spolupráci s terénními
pracovníky, kvalitu poskytovaných služeb a taktéž tlumočníky, se kterými naše středisko
spolupracuje.
Informace o projektu byly poskytovány v rámci monitoringu daného území. Pracovníci
projektu oslovili úřady, instituce, zaměstnavatele v regionu a těm poskytli informace o
projektu, předávali jim propagační materiály. Oslovení obvykle hodnotili služby projektu
pozitivně. Dotazovali se, zda nás můžou v případě potřeby pomoci při řešení problémů
kontaktovat, či cizincům přímo předat kontakt na nás.

Asistence na odděleních pobytu cizinců Ministerstva vnitra je
financovaná z prostředků Ministerstva vnitra.

