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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ U KULATÉHO STOLU  
na téma  

„Cizinci, migranti a my“ 
 

projektu „Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice“ 
 
 

Datum jednání: 17. května 2018 
Čas jednání: od 13.00 do 15.00 hodin 
Místo jednání: Krebul, o.p.s., Prachatice 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Zápis: Jana Dolanská  
 
Průběh jednání: 
 
Jednání zahájila ve 13.00 hodin Hana Rabenhauptová. Představila hosty jednání Mgr. Pavlu 
Merhautovou z Organizace pro pomoc uprchlíkům Praha a dále Bc. Lenku Hanšovou z Centra 
na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj.  
 
Mgr. Pavla Merhautová představila Organizaci, její činnost a projekty, poskytují bezplatné 
právní a sociální poradenství všem uprchlíkům. 
Podala informace, co je a jak se uděluje mezinárodní ochrana. V roce 2017 bylo v ČR schváleno 
147 žádostí o mezinárodní ochranu. Pavla Merhautová dále mluvila o sociálních aspektech 
uprchlictví v ČR a podala základní informace o tom, kdo je uprchlík, kolik je uprchlíků v ČR, jaká 
jsou a jak probíhají azylová řízení v ČR, atd. Viz přiložená prezentace Sociální aspekty 
uprchlictví v ČR – příloha č. 1 zápisu. 
 
Bc. Lenka Hanšová podala informace o činnostech Centra, jeho projektových aktivitách, cílové 
skupině – cizinci mimo EU, kt. mají pobyt na delší dobu, všechny služby jsou poskytovány 
zdarma prostřednictvím dotací EU, Centrum poskytuje odborné sociální poradenství a 
realizuje např. kurzy českého jazyka, socio-kulturní kurzy, Centrum má v ČB komunitního 
pracovníka, Centrum nabízí spolupráci s dalšími organizacemi v případě potřeby i mimo České 
Budějovice – vzdělávací akce, atd. 
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Diskuse:  
Přítomní diskutovali o zkušenostech s uprchlíky, resp. cizinci pobývajícími v ČR. Hanka 
Rabenhauptová informovala např. o předešlých projektech města na toto téma – v uplynulých 
letech natočeno video s cizinci a pořízeny rozhovory na téma, jak se jim žije ve městě 
Prachatice. Zdeněk Krejsa hovořil o zkušenostech s mezinárodním programem dobrovolnictví 
a dobrovolníky z Turecka, kteří spolupracovali s Krebul, o.p.s. v Prachaticích. Kateřina Třísková 
z Jihočeské hospodářské komory hovořila o projektu Režim Ukrajina – JHK je administrátorem 
tohoto projektu, který českým firmám zajišťuje pracovníky z Ukrajiny. 
 
 
ZÁVĚR: 

1) Účastníci jednání u kulatého stolu byli seznámeni se základními informacemi o 

problematice uprchlictví v ČR. 

2) Účastníci jednání u kulatého stolu byli seznámeni s činnostmi Organizace na pomoc 

uprchlíkům a činnostmi Centra na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj, 

vyměnili si vzájemně informace, zkušenosti a kontakty pro případ další spolupráce. 

3) Tématem „cizinci, uprchlíci“ se dále bude zabývat pracovní skupina Osoby v krizi pod 

vedením vedoucího pracovní skupiny Zdeňka Krejsy, pracovní skupina zformuluje pro 

Akční plán 2019 a následně Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP 

Prachatice potřebné aktivity. 

 
 
Příloha č. 1 - Sociální aspekty uprchlictví v ČR - prezentace 
 
 
Prachatice 17. května 2018 
 
 
Zapsala: Jana Dolanská 
 
 
Ověřila: Iveta Frková 
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