
 

Středisko Migrace se úspěšně zapojilo do integrace cizinců i v roce 2018 
V roce 2018 jsme navázali na projekt „Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace 

cizinců“, který probíhal i v předchozích letech.  

Středisko Migrace poskytlo v roce 2018 v rámci projektu „Zapojení streetworkerů z řad 
cizineckých komunit“ asistenci  4028 cizincům a bylo realizováno 5601 intervencí. S klienty se 
pracovníci projektu setkávali v poradně,  v terénu a na Odděleních pobytu cizinců 
Ministerstva vnitra ČR (OPC MVČR).  

Pomoci cizincům se věnujeme již řadu let. Poskytujeme sociální a právní poradenství a 
asistenční služby cizincům ze třetích zemí. Naši pracovníci jsou k dispozici přímo v prostorech 
OPC MVČR v Praze a také v Příbrami a Mladé Boleslavi. Zájemci o služby se na nás mohou 
obrátit také v Poradně pro migranty a uprchlíky v Londýnské ulici v centru Prahy.  

Setkáváme se zde denně s klienty ze všech koutů světa a pomáháme jim při řešení mnoha 
různých situací. Od těch poměrně snadných, až po ty komplikované a někdy dost obtížně 
řešitelné. Nejběžnějšími řešenými situacemi je asistence při vyplňování žádosti např. o 
prodloužení pobytu, změnu účelu pobytu, kontrola a kompletace dokládaných dokumentů, 
pomoc při vyřizování náležitostí typu potvrzení o příjmech, o studiu, nájemní smlouvy apod., 
vysvětlení obsahu výzev k odstranění vad žádosti a vysvětlení průběhu správního řízení.  

Asistence a tlumočení na přepážkách OPC MVČR byly poskytovány jak na žádost klientů, tak i 
pracovníků OPC. Tlumočení bylo realizováno převážně z anglického, ruského, ukrajinského a 
vietnamského jazyka.  Asistence na OPC probíhaly formou krátkých intervencí. V řadě 
případů na asistenci při řízení o žádosti o pobytové oprávnění navazovala pomoc klientům 
při jednání se zdravotními pojišťovnami, úřady práce, živnostenskými úřady, správou 
sociálního zabezpečení aj. 

V roce 2018 jsme aktualizovali propagaci služeb Střediska Migrace ADCH Praha, aby byli noví 
klienti dostatečně a vhodně informováni o působení naší organizace na pracovištích OPC 
MVČR.  

        Projekt je spolufinancován MV ČR v rámci programu „Integrace cizinců 2018“. 

 

 

 


