Středisko Migrace se úspěšně zapojilo do integrace cizinců v roce 2013
V roce 2013 jsme navázali na projekt „Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace
cizinců“, který probíhal i v předchozím roce.

Během roku 2013 byly služby projektu poskytnuty 571 osobám a bylo realizováno 648
intervencí.
Projekt byl zaměřen na rozvoj terénní práce na území Prahy a především na území
Středočeského kraje. Terénní pracovníci byli sami cizinci, čímž byla zajištěna vysoká efektivita
oslovování cizinců a jejich informování o dalších službách projektu, jako např. sociální a
právní poradenství, asistence na Oddělení pobytu cizinců Ministerstva vnitra ČR a dalších
úřadech. Cílem projektu bylo efektivní využití potenciálu terénních pracovníků z řad
cizineckých komunit, které vedlo k posílení informovanosti cizinců a jejich úspěšné integraci.
Asistence na OPC MVČR byly poskytovány dvakrát týdně. Každé pondělí v Příbrami a každou
středu v Mladé Boleslavi. Sociální a právní poradenství bylo poskytováno v úředních
hodinách v Poradně pro migranty a uprchlíky v Praze. Mimo úřední hodiny bylo poskytováno
poradenství a asistence hlavně terénní formou ve Středočeském kraji a v Praze. Terénní
pracovníci působili především v těchto městech: Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Poděbrady,
Příbram, Mladá Boleslav, Mělník, Dobříš, Praha. Celkem bylo do projektu zapojeno 6
terénních pracovníků, kteří byli národnosti Ukrajinské, Mongolské, Vietnamské a Kyrgyzské.

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.

