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VZNIK A VÝVOJ ORGANIZACE
Do	roku	1989	tehdejší	komunistický	režim	existenci	

problematiky	uprchlíků	na	území	Československa	nepřipouštěl.	
Po	roce	1990	se	začala	budovat	organizační	struktura,	jednotlivá	
azylová	zařízení	a	střediska,	vznikala	legislativa.
V	roce	1991	Federální	shromáždění	České	a	Slovenské	

Federativní	republiky	ratifikovalo	Úmluvu	o	právním	postavení	
uprchlíků,	tzv.	Ženevskou	konvenci,	spolu	s	doplňujícím	
Protokolem	o	postavení	uprchlíků,	tzv.	Newyorským	protokolem.	
Jako	nástupnický	stát	přijala	oba	dokumenty	automaticky	i	Česká	
republika.
Právo	azylu	je	v	České	republice	zakotveno	v	článku	43	Listiny	

základních	práv	a	svobod,	která	je	součástí	Ústavy.
Nejdůležitějšími	právními	normami,	které	ošetřují	

problematiku	žadatelů	o	mezinárodní	ochranu	(dále	jen	žadatelů)	
a	pobyt	cizinců	jsou	zákon	č.	325/1999	Sb.,	o	azylu	ve	znění	
pozdějších	předpisů	(ve	kterém	je	mj.	zakotvena	spolupráce	
s	Úřadem	vysokého	komisaře	OSN	pro	uprchlíky	–	UNCHR)	
a	zákon	č.	326/1999	Sb.,	o	pobytu	cizinců	ve	znění	pozdějších	
předpisů.
Od	počátku	spadají	záležitosti	týkající	se	uprchlíků	do	

kompetence	Ministerstva	vnitra	České	republiky	(dále	jen	MV)	
na	základě	předpokladu,	že	se	tato	problematika	týká	bezpečnosti	
státu	a	vnitřního	pořádku.
Správa	uprchlických	zařízení	MV	(dále	jen	SUZ)	byla	zřízena	

1.	1.	1996	rozdělením	tehdejšího	Odboru	pro	uprchlíky	MV	proto,	
aby	byl	oddělen	výkon	státní	správy	v	oblasti	azylové	procedury	
(dnes	v	gesci	Odboru	azylové	a	migrační	politiky	MV)	od	přijímání	
žadatelů	a	zabezpečování	služeb.
SUZ	poskytuje	široké	spektrum	služeb	a	péče,	spravuje	

přijímací,	pobytová	a	integrační	střediska,	zařízení	pro	zajištění	
cizinců	a	centra	na	podporu	integrace	cizinců.
Kromě	správy	svých	objektů,	poskytování	péče	klientům	

a	komunikace	s	veřejností	se	SUZ	aktivně	účastní	mnoha	projektů	
a	programů,	které	jsou	reakcí	na	nečekané	domácí	i	světové	
události.
V	devadesátých	letech	minulého	století	byla	síť	azylových	

zařízení	mnohem	hustší	a	zapojení	veřejnosti	a	samosprávy	
aktivnější	než	po	roce	2000.	Soukromé	osoby	nabízely	ubytování	
a	některá	města,	na	základě	vládních	materiálů,	zřizovala	
azylová	zařízení	jako	dočasná	útočiště	např.	pro	občany	Bosny	
a	Hercegoviny,	rodiny	z	Černobylu,	volyňských	Čechů	nebo	pro	
uprchlíky	z	Kosova	na	konci	dekády.
Po	zklidnění	evropských	válečných	konfliktů	začaly	klesat	

počty	uprchlíků	a	jednotlivá	zařízení	a	střediska	jsou	postupně	
zavírána.

VÝVOJ POČTU ŽADATELŮ 
O MEZINÁRODNÍ OCHRANU 
V ČESKÉ REPUBLICE

DŮLEŽITÉ PROGRAMY 
A PROJEKTY
Poskytování	dočasného	útočiště	osobám	ze	Svazové	republiky	

Jugoslávie,	provincie	Kosovo	(1999)
Na	základě	usnesení	vlády	České	republiky	byly	v	dubnu	

a	květnu	roku	1999	organizovány	evakuační	lety	ve	spolupráci	
s	UNHCR,	Policií	České	republiky	(dále	jen	Policie),	Armádou	
České	republiky	a	Mezinárodní	organizací	pro	migraci	(IOM).
Uprchlíkům	byla	garantována	na	našem	území	péče	a	ochrana	

jako	žadatelům	o	azyl.	Celkem	se	jednalo	o	825	osob,	z	nichž	
815	obdrželo	statut	dočasného	útočiště.	Zaměstnanci	SUZ	se	
zúčastnili	humanitárních	letů	do	Makedonie,	při	kterých	dohlíželi	
na	zdravotní	zabezpečení	kosovských	uprchlíků.	Téměř	73	%	
z	těchto	kosovských	Albánců	tvořily	ženy	a	děti.
Program	se	u	české	veřejnosti	setkal	s	nebývalou	podporou.	

Oproti	pomoci	Bosně	v	minulosti	byl	patrný	posun	ve	vnímání	
tohoto	problému	a	lze	říci,	že	v	české	společnosti	došlo	k	jisté	
kultivaci	ve	vztahu	k	uprchlíkům.	Pomoc	se	nezaměřovala	jen	
na	poskytování	základního	vybavení	(ošacení,	boty,	finanční	
prostředky),	ale	začalo	docházet	k	rozšiřování	celého	spektra	
péče,	např.	nabídky	zájmových	aktivit	pro	dospělé	a	děti.
Díky	rychlému	vyřešení	nejvážnějších	momentů	kosovské	krize	

bylo	možné	realizovat	v	srpnu	1999	dobrovolné	repatriace,	jejichž	
cílem	bylo	rychle	a	bezpečně	přepravit	zájemce	zpět	do	Kosova.	
Celkem	se	do	vlasti	vrátilo	865	uprchlíků.	Současně	s	návraty	
byl	zahájen	léčebný	program	pro	pacienty,	jejichž	zdravotní	stav	
vyžadoval	odbornou	péči	mimo	Kosovo.	Šlo	zejména	o	děti	
s	vrozenou	srdeční	vadou.

MEDEVAC I — III
Programy humanitárních evakuací
Smyslem	těchto	programů	bylo	poskytnout	léčení	osobám	

s	válečnými	zraněními,	vrozenými	vadami	a	jinými	vážnými	
zdravotními	problémy	(např.	popáleniny),	které	v	zemích	jejich	
původů	nemohly	být	léčeny.
První	dva	programy	v	devadesátých	letech	minulého	století	

umožnily	v	České	republice	léčbu	obyvatel	Bosny	a	Hercegoviny	
a	jugoslávské	provincie	Kosovo.	Pacienti	a	jejich	doprovod	byli	na	
území	republiky	v	postavení	žadatelů	o	azyl	(dnes	o	mezinárodní	
ochranu).	Tato	úprava	pobytu	se	osvědčila	jako	efektivní	způsob	
humanitární	evakuace	i	v	programu	MEDEVAC	III	(2003-2004).
Cílem	tohoto	projektu	evakuací	obyvatel	Irácké	republiky	

bylo	poskytnout	pomoc	osobám	trpícím	zejména	vrozenými	
zdravotními	vadami,	které	nemohly	být	léčeny	českými	lékaři	
polní	nemocnice	v	Basře.	Ve	všech	případech	se	jednalo	o	dětské	
pacienty.	SUZ	odpovídala	za	pobyt	pacientů	a	jejich	doprovodu.	
Znamenalo	to	především	zajištění	ubytování,	tlumočnických	
služeb	a	následné	zdravotní	péče,	nabídky	volnočasových	aktivit,	
výletů	apod.	Díky	programu	získalo	šanci	dožít	se	dospělosti	24	
iráckých	dětí.
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1. Projekt „Pod jedním sluncem - 15 let jsou uprchlíci u nás“
Rok	2005	byl	pro	všechny	zaměstnance	i	klienty	SUZ	

výjimečný.	V	tomto	roce	uplynulo	15	let	od	okamžiku,	kdy	
na	území	tehdejšího	Československa	vstoupil	první	uprchlík.	
Cílovou	skupinou	kulturního	projektu	byla	široká	veřejnost,	a	to	
laická	i	odborná.	Pořádaly	se	různé	soutěže	(literární,	hudební),	
sportovní	olympiáda,	výstavy	a	ve	spolupráci	s	Divadlem	Archa	
a	holandským	souborem	Dogtroep	divadelní	představení.	Cílem	
projektu	bylo	především	vytvořit	prostor	pro	setkávání	cizinců-
žadatelů	a	majoritní	veřejnosti.

SLUŽBY A AKTIVITY 
V ZAŘÍZENÍCH A CENTRECH SUZ
SUZ	byla	zřízena	jako	organizační	složka	státu	MV.	Od	jejího	

vzniku	poskytovala	služby	v	různých	typech	zařízení,	středisek	
a	center.	Vedení	SUZ	sídlí	v	Praze	a	spravuje	objekty	v	jednotlivých	
krajích	po	celé	republice.	Ve	všech	spravovaných	zařízeních	
zajišťuje	SUZ	ubytování	a	informační	servis	a	klientům	jsou	
poskytovány	služby	profesionálními	sociálními	pracovníky.	
V	některých	případech	doplňují	služby	neziskové	organizace,	
které	zde	působí.	SUZ	dále	zaměstnává	profesionály,	kteří	se	
starají	o	běžný	chod	organizace	i	jednotlivých	zařízení	a	center	
-	ubytovatele,	technický	a	provozní	personál,	zaměstnance	pro	
ekonomické,	administrativní	a	metodické	činnosti.

STAV V ROCE 2011
Azylová zařízení

Přijímací střediska (PřS)
•	 PřS	Praha	—	Ruzyně
•	 PřS	Zastávka
PřS	slouží	k	ubytování	žadatelů,	kteří	požádali	v	České	

republice	o	mezinárodní	ochranu.	Jedná	se	o	uzavřený	typ	
zařízení,	které	není	možné	opouštět.	Žadatelé	zde	musí	strpět	
zdravotní	prohlídku	a	vyšetření,	je	s	nimi	proveden	vstupní	
pohovor	a	zahájeno	azylové	řízení.	Průměrně	zde	žadatelé	nejsou	
déle	než	jeden	měsíc.	Klienti	mají	možnost	od	počátku	celé	
procedury	využívat	multikulturního	centra,	sportovních	aktivit,	
výtvarné	dílny	nebo	dětského	centra.

Pobytová střediska (PoS)
•	 PoS	Kostelec	nad	Orlicí
•	 PoS	Havířov
Po	absolvování	vstupní	procedury	mají	žadatelé	možnost	

ubytování	v	soukromí	nebo	pobytu	v	PoS.	Tato	střediska	je	
možné	opouštět,	a	to	i	dlouhodobě.	Mají	zde	k	dispozici	sociální	
pracovníky,	psychology,	z	nevládních	organizací	docházejí	
právníci.	V	PoS	nefunguje	hromadné	stravování,	ale	samostatné	
vaření,	na	které	dostávají	klienti	finanční	příspěvek.	Vzhledem	
ke	skutečnosti,	že	žadatelé	nemohou	požádat	v	prvním	
roce	o	pracovní	povolení,	je	kladen	velký	důraz	na	nabídku	
zájmových	aktivit.	Ve	střediscích	funguje	např.	řezbářská	a	šicí	
dílna,	výtvarné	dílny	vybavené	k	mnoha	technikám,	dětská	
centra,	malá	kina,	čajovny,	knihovny,	sportovní	a	dětská	hřiště,	
tělocvičny,	internetové	místnosti	aj.	Klientům	se	v	obou	typech	
azylových	zařízení	věnují	odborníci	—	pedagogové	volného	času	
a	vychovatelky	v	dětských	centrech.
Pro	klienty	jsou	připravované	výlety,	kurzy	českého	jazyka,	

soutěže,	sportovní	kroužky	apod.
Značný	důraz	je	kladen	na	ochranu	osob	z	tzv.	„ohrožených	

skupin“	(např.	s	různými	formami	handicapu	nebo	těhotné	ženy)	

—	pro	ně	jsou	zřízeny	v	azylových	zařízeních	chráněné	zóny.

Dobrovolné návraty
Dobrovolné	návraty-repatriace	jsou	důstojným	způsobem	

návratu	do	země	původu.
Cizinec	může	požádat	o	zařazení	do	programu	kdykoli	během	

azylové	procedury	i	v	případě	zamítnutí	jeho	žádosti	o	udělení	
mezinárodní	ochrany.
V	některých	případech	SUZ	spolupracuje	při	realizaci	repatriací	

s	Českým	červeným	křížem	nebo	IOM.
Klientům,	kteří	se	rozhodnou	pro	návrat,	mohou	být	uhrazeny	

cestovní	náklady,	je	jim	zajištěna	asistence	před	odletem	i	při	něm	
a	při	opatřování	nutných	dokladů.

Integrační azylová střediska (IAS)
•	 Brno
•	 Česká	Lípa
•	 Jaroměř
•	 Předlice
IAS	slouží	k	dočasnému	ubytování	osob	s	přiznanou	

mezinárodní	ochranou	—	azylantům	a	cizincům	s	doplňkovou	
ochranou.	Po	vstupu	do	Státního	integračního	programu	mohou	
užívat	integrační	byty	po	dobu	maximálně	18	měsíců	a	ubytování	
je	podmíněno	jejich	aktivním	zapojením	do	vlastní	integrace.	
Klientům	je	v	IAS	nabízena	možnost	poradenství	a	asistence	
jak	ve	střediscích,	tak	v	terénu.	Účelem	pobytu	ve	střediscích	je	
mj.	osvojení	češtiny,	získání	samostatného	bydlení	a	nalezení	
zaměstnání.
IAS	v	Předlicích	slouží	rovněž	potřebám	přesídlených	osob.	

SUZ	se	od	roku	2005	podílí	na	mezinárodních	přesídlovacích	
programech.	V	minulosti	byly	přesídleny	do	České	republiky	
osoby	z	Uzbekistánu	(2005),	Kuby	(2007)	a	od	roku	2008	z	Barmy	
(jednalo	se	celkem	o	dvě	skupiny,	každá	čítající	přibližně	40	osob).	
Přesídlenci	mají	status	azylantů	a	jejich	proces	integrace	probíhá	
intenzivněji.

Zařízení pro zajištění cizinců (ZZC)
•	 Bělá	pod	Bezdězem
•	 Poštorná
SUZ	převzala	provozování	ZZC	od	Policie	v	roce	2006.	Hlavním	

účelem	pobytu	cizince	v	těchto	zařízeních	je	realizace	správního	
vyhoštění	z	České	republiky	z	důvodu	nelegálního	pobytu	
cizinců	na	našem	území.	Je	zde	zjišťována	totožnost	cizinců	
a	další	náležitosti	nezbytné	k	realizaci	vyhoštění.	Tato	zařízení	
nemohou	cizinci	volně	opouštět.	SUZ	zde	nabízí	sociální	služby,	
zájmové	aktivity	a	zprostředkovává	služby	právníků,	psychologů	
i	duchovních	a	zajišťuje	nákupy	věcí	denní	potřeby.

Centra na podporu integrace cizinců (CPIC)
•	 Plzeň
•	 Zlín
•	 Ostrava
•	 Pardubice
•	 Liberec
•	 Karlovy	Vary
•	 Olomouc
•	 České	Budějovice

Díky	prostředkům	z	Evropského	fondu	pro	integraci	státních	
příslušníků	třetích	zemí	SUZ	zřídila	a	provozuje	CPIC	v	osmi	
krajích.
Jejich	hlavním	cílem	je	vytvoření	podmínek	a	prostoru	pro	

dlouhodobou,	koncepční	a	udržitelnou	podporu	integrace	cizinců,	
kteří	na	území	České	republiky	pobývají	na	základě	zákona	
o	pobytu	cizinců	(mají	platný	trvalý	nebo	dlouhodobý	pobyt	



1. a	pocházejí	z	nečlenských	zemí	Evropské	unie).
V	jednotlivých	CPIC	poskytuje	SUZ	poradenské	a	informační	

služby,	právní	poradenství,	mají	k	dispozici	internetová	pracoviště	
a	knihovny,	probíhají	zde	kurzy	českého	jazyka	a	sociokulturní	
kurzy.
Poradenská	činnost	se	zaměřuje	především	na	oblasti	

vzdělávání,	bydlení,	zdravotní	péči	a	pojištění,	sociální	podpory	
a	dávek,	pobytovou	a	vízovou	problematiku,	pracovně-právní	
vztahy	a	řešení	životních	situací	(svatby,	narození	dítěte	apod.).
Důležitou	aktivitou	CPIC	je	participace	na	činnosti	regionálních	

platforem,	v	rámci	kterých	se	scházejí	zástupci	institucí	
aktivních	na	poli	integrace	cizinců	v	regionu	a	přispívají	tak	
např.	k	efektivnějšímu	využití	finančních	prostředků	při	práci	
jednotlivých	subjektů	(neziskové	organizace,	samosprávy,	školy	
aj.).

Evropské fondy
Prostředky	z	Evropských	fondů	umožnily	SUZ	modernizovat	

azylová	zařízení	včetně	ubytovacích	jednotek	a	prostor	pro	
zájmové	aktivity.	Z	Evropských	fondů	SUZ	spolufinancovala	část	
svých	aktivit,	např.	zájmové	aktivity,	návratové	reintegrační,	
integrační	a	repatriační	programy	aj.

SPOLUPRÁCE A VZTAHY 
S VEŘEJNOSTÍ
Významnými	partnery	pro	SUZ	jsou	neziskové	organizace	

pracující	s	emigranty.	Spolupráce	s	nevládním	sektorem	je	
zaměřena	převážně	na	zájmové	aktivity	a	provoz	některých	dílen	
a	humanitárních	skladů	ošacení	přímo	v	zařízeních.	
SUZ	dlouhodobě	spolupracuje	např.	se	Sdružením	občanů	

zabývajících	se	emigranty	(SOZE),	Organizací	pro	pomoc	
uprchlíkům	(OPU),	s	Charitou	České	republiky	a	dalšími.
S	Českým	červeným	křížem	a	Mezinárodní	organizací	pro	

migraci	(IOM)	spolupracuje	při	realizaci	některých	dobrovolných	
návratů,	kdy	figurují	zejména	jako	prostředníci	při	komunikaci	se	
zastupitelskými	úřady	při	zajišťování	cestovních	dokladů.
Významná	je	spolupráce	se	státní	správou	a	místní	

samosprávou	z	regionů,	kde	se	nacházejí	jednotlivá	zařízení	
a	centra	SUZ.	
Komunikace	s	odbornou	veřejností	je	cílena	na	vzdělávací	

instituce	a	jednotlivé	pedagogy	a	studenty,	kterým	je	umožňována	
odborná	praxe.	Laická	veřejnost	má	možnost	seznámit	se	
s	problematikou	uprchlictví	přímo	v	některých	zařízeních	při	
dnech	otevřených	dveří	i	mnohých	kulturních	a	sportovních	akcích,	
které	SUZ	pořádá,	ať	už	sama,	nebo	ve	spolupráci	s	některou	
partnerskou	organizací	či	institucí.
Od	roku	2002	je	SUZ	zapojena	do	neformální	sítě	evropských	

organizací	zajišťujících	přijímání	žadatelů	ENARO	(European	
Network	of	Asylum	Reception	Organisations).	V	rámci	této	sítě,	
která	zahrnuje	větší	část	zemí	EU	a	rovněž	Norsko	a	Švýcarsko,	
dochází	k	pravidelným	vzájemným	výměnám	pracovníků	v	přímé	
práci	se	žadateli	o	mezinárodní	ochranu	i	výměně	informací	
a	dobré	praxe.
Zaměstnanci	se	aktivně	zapojují	do	mezinárodních	projektů	

a	stáží,	např.	se	zúčastnili	projektu	sítě	GDISC	(General	Directors‘	
Immigration	Services	Conference)	„Capacity	Builiding	and	
Technical	Support	to	Ukrainian	Authorities	to	Effectively	Respond	
to	Irregular	Transit-Migration“	(ERIT).	Během	tohoto	projektu	byla	
vybavena	nová	detenční	zařízení	a	zároveň	proškoleni	pracovníci	
těchto	zařízení	na	Ukrajině.	
Od	svého	vzniku	SUZ	poskytla	služby	tisícům	uprchlíků	

a	podílela	se	na	kultivaci	vztahu	české	veřejnosti	k	cizincům.	
V	průběhu	let	reagovala	na	nastalé	situace	a	události.	S	klesajícím	
počtem	žádostí	o	mezinárodní	ochranu	uzavřela	postupně	více	než	

polovinu	zařízení.
V	současnosti	se	SUZ	zaměřuje	na	poskytování	služeb	

a	servisu	cizincům	v	integračních	centrech,	kteří	žijí	legálně	
v	České	republice	a	nadále	je	připravena	pružně	reagovat	na	
nečekané	světové	i	domácí	události	a	poskytovat	své	služby	na	
evropské	úrovni.

Podrobné informace o činnosti SUZ jsou dostupné na adrese http://suz.cz 
a v jednotlivých výročních zprávách.



Lidé	se	z	různých	důvodů	přesouvali	z	místa	na	místo.	Soužití	
mezi	„domácími“	a	„cizími“	není	tedy	novinkou,	ale	odvěkou	
zkušeností.
Od	devadesátých	let	se	v	ČR	změnily	zákony	a	počet	migrantů	

začal	stoupat.	Země,	která	byla	spíše	emigrační	(lidé	ji	převážně	
z	politických	důvodů	opouštěli)	se	stala	zemí	imigrační	(počet	
příchozích	je	vyšší	než	vystěhovalých).	Většina	jich	pochází	
z	Ukrajiny,	Slovenska,	Ruska,	Vietnamu	a	Polska.
Pobyt	cizinců	upravuje	několik	odlišných	právních	norem.	

Existuje	několik	druhů	pobytů,	na	základě	kterých	může	cizinec	
pobývat	na	území	ČR	a	s	každým	druhem	pobytu	se	pak	pojí	jiná	
práva	a	povinnosti,	což	má	klíčové	dopady	na	život	cizinců	a	jejich	
možnosti.

ZKUŠENOST ČESKÉ REPUBLIKY 
S ETNICKOU ODLIŠNOSTÍ
Každá	společnost	se	staví	k	migrantům	jinak,	přičemž	klíčovou	

úlohu	hrají	předchozí	zkušenosti	a	tradiční	kulturní	obrazy	migrace	
-	například	Američané	staví	na	migraci	svou	identitu.	Zkušenosti	
občanů	ČR	i	sdílené	obrazy	cizinců	se	velmi	liší.
Z	historických	důvodů	byla	Česká	republika	v	posledních	

desetiletích	etnicky	homogenní,	na	území	státu	žilo	vlastně	jen	
jedno	etnikum.	Etnická	homogenita	začala	být	budována	po	
rozpadu	Rakouska	–	Uherska,	dalším	výrazným	krokem	bylo	
vyhnání	obyvatel	německé	národnosti	a	rozpad	Česko	–	Slovenské	
federace.
Strach	z	neznámého	se	definuje	jako	xenofobie.	Tento	strach	

má	sociální	i	sociálně-psychologické	základy	spočívající	v	pocitu,	
že	je	porušena	správná	(v	našem	případě	homogenní)	podoba	
společnosti.	Xenofobní	postoje	se	mohou	opírat	o	představy,	
které	vznikly	a	byly	utvrzovány	v	minulosti	–	obraz	Němců	
jako	nepřátel.	Pocit,	že	cizinci	„nám“	chtějí	něco	vzít,	mohou	si	
všechno	koupit	apod.,	je	pocit	v	zásadě	xenofobní,	který	je	dále	
zobecňován.	Tento	postoj	je	v	české	společnosti	poměrně	silný	
stejně	jako	pocit,	že	by	měl	být	cizinec	od	české	společnosti	
důsledně	oddělen.	Toto	oddělení	je	považováno	za	legitimní,	
což	znamená	i	to,	že	orgány	státu	mají	nad	cizincem	buď	moc,	
nebo	důsledný	přehled.	Podíváme-li	se	na	historii	Vietnamců	
v	ČR,	zjistíme,	že	nejdříve	přijížděli	organizovaně	jako	studenti,	
jejich	místo	pobytu	a	činnosti	byly	předem	dány	a	v	podstatě	byli	
pod	dohledem.	Migranti	měli	zůstat	v	ČR	pouze	dočasně	a	tato	
dočasnost	je	pro	nás	dodnes	charakteristikou,	která	ovlivňuje	náš	
postoj	–	ať	si	studují/pracují,	ale	pak	ať	odjedou	domů.	Jak	uvádí	
socioložka	Blanka	Tolarová, tento	tzv.	diferenciovaný	způsob	
začlenění	migrantů	(to	znamená:	pobyt	cizinců	ano,	ale	pouze	
po	omezenou	dobu	a	s	jinými	pravidly,	než	platí	pro	majoritu)	je	
zřejmě	vzorcem,	který	přetrval	z	minulých	desetiletí.	Tento	vzorec	
způsobuje,	že	migranti	se	nesetkávají	se	skutečnou	součástí	
společnosti,	ale	žijí	vedle	ní,	odděleně,	což	vyvolává	společenské	
napětí.
Jsme	členy	EU,	členy	společenství	států	a	národů,	které	hledají	

způsob,	jak	se	k	sobě	přibližovat,	jak	spolupracovat.	V	rámci	
nadnárodních	spoluprací	jsou	nabízeny	občanům	programy,	díky	
kterým	se	mohou	identifikovat	i	s	jinou	skupinou,	než	se	svým	
národem	–	obyvateli	Jizerských	hor,	Šumavou	apod.
Migrace	přináší	nezvyklé	odlišnosti,	některé	lidi	vede	

k	symbióze,	jiné	do	střetu.	Abychom	mohli	v	tak	komplikovaném	
světě	důstojně	a	spokojeně	žít,	musíme	poznat	svoji	historii,	
pojmenovat	své	předsudky	a	stereotypy,	které	máme	spojené	
s	migranty	a	být	připraveni	otevřeně	vnímat	individuální	identitu	
lidí	kolem	sebe.	A	tento	princip	platí	i	při	práci	v	uprchlickém	
táboře.
Pracovníci	s	migranty	se	musí	vyvarovat	názorům	nebo	

postojům,	které	vznikly	jako	zobecnění	zkušenosti	na	celou	
skupinu	lidí	(jedné	rasy,	jednoho	etnika,	apod.).	Stereotypizace	je	
v	podstatě	přirozená	–	každý	potřebuje	zjednodušovat.	Stereotyp	
může	být	však	i	negativní,	kromě	toho,	že	jeho	hlavním	rysem	je	
strnulost.	Stereotypně	zařazenému	člověku	pak	neumožníme,	aby	
se	nám	představil	a	abychom	ho	skutečně	poznali	a	začali	s	ním	
pracovat.

NEDOBROVOLNÁ MIGRACE 
A ŘÍZENÍ O AZYLU
Někteří	migranti	přišli	do	ČR	nuceně	–	v	jejich	vlasti	byla	

válka	nebo	byli	pronásledováni.	Pobyt	těchto	osob	upravuje	
zákon	o	azylu,	který	je	aplikací	mezinárodní	Ženevské	konvence	
o	postavení	uprchlíků.	Díky	tomuto	zákonu	je	možné	v	ČR	požádat	
o	azyl.	Žádost	Odbor	azylové	a	migrační	politiky	Ministerstva	
vnitra	řádně	prošetří	a	rozhodne,	zda	azyl	udělí	či	nikoliv.

Zákon o azylu	řeší	zejména	podmínky	vstupu	a	pobytu	cizince,	
který	chce	v	ČR	žádat	o	mezinárodní	ochranu,	určuje	práva	
a	povinnosti	žadatele	o	udělení	mezinárodní	ochrany,	azylanta	
a	osoby	požívající	doplňkové	ochrany.	Upravuje	podmínky	pro	
získání	mezinárodní	ochrany	a	zakotvuje	působnost	MVČR	
a	dalších	orgánů,	státní	integrační	program	a	azylová	řízení.

Člověk,	který	podal	žádost	o	mezinárodní	ochranu	(dřív	se	
užívalo	pojmu	žadatel	o	azyl)	se	terminologicky	správně	nazývá	
žadatel o mezinárodní ochranu.	Osoba,	které	byl	azyl	udělen,	se	
nazývá	azylant.

Žadatel	o	mezinárodní	ochranu	získá	azyl,	pokud	se	prokáže,	
že	je	pronásledován	za	uplatňování	politických	práv	a	svobod	nebo	
že	je	pronásledován	z	rasových,	náboženských,	národnostních	
důvodů	nebo	příslušnosti	k	sociální	skupině	či	pro	zastávání	
určitých	politických	názorů	nebo	má	z	pronásledování	odůvodněný	
strach.	Azyl	může	být	udělen	i	z	humanitárních	důvodů.	Postavení	
azylanta	je	obdobné	postavení	cizince	s	trvalým	pobytem,	
avšak	azylant	by	neměl	kontaktovat	orgány	své	země	původu.	
Pokud	dobrovolně	znovu	využije	ochranu	státu,	jehož	je	státním	
občanem,	hrozí	mu	odnětí	již	získaného	azylu.	Azylanti	mohou	
využít	Státního	integračního	programu,	který	jim	nabízí	zdarma	
kurzy	českého	jazyka	a	podporu	při	hledání	a	získání	nájemního	
bydlení.

Žadatel	o	mezinárodní	ochranu,	který	neprokázal	podmínky	
k	získání	azylu,	může	získat	doplňkovou ochranu,	tedy	ochranu	
před	vážnou	újmou	(válkou,	hladomorem,	trestem	smrti,	
mučením),	která	by	mu	hrozila	v	případě	návratu	do	země	původu.	
Práva	osoby	požívající	doplňkové	ochrany	jsou	obdobná	jako	
u	cizinců	s	trvalým	pobytem.
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Žádost	o	mezinárodní	ochranu,	ve	které	se	písemně	uvádí	
důvody,	se	podává	v	přijímacím středisku,	které	se	nachází	
v	tuto	chvíli	v	obci	Zastávka.	Žadatel	tam	musí	strávit	cca	3	týdny,	
identifikovat	se,	ověřit	totožnost	a	podstoupit	lékařská	vyšetření.
Tzv.	uprchlický	tábor	se	nazývá	pobytové středisko	(v	tuto	

chvíli	se	nachází	v	Kostelci	nad	Orlicí	a	v	Havířově).	Je	to	pobytové	
zařízení	ministerstva,	kde	žadatelé	o	mezinárodní	ochranu	mohou	
pobývat	po	dobu	řízení	o	azylu.	Je	zde	volnější	režim,	na	rozdíl	
od	přijímacího	střediska	tento	typ	zařízení	můžou	klienti	volně	
opouštět	nebo	se	zcela	odstěhovat.	V	pobytovém	středisku	mají	
žadatelé	zajištěn	základní	standard	(bydlení,	stravu,	sociální	
služby),	poradenství	(zejména	ze	strany	nevládních	organizací)	
a	někdy	i	nabídku	volnočasových	aktivit.

POČTY ŽADATELŮ 
O MEZINÁRODNÍ OCHRANU
V	devadesátých	letech	se	řadila	ČR	mezi	tranzitní	země,	

avšak	to	se	vlivem	politických	poměrů	změnilo	a	pro	mnoho	
žadatelů	o	azyl	se	stala	ČR	konečnou	destinací.	Počet	žadatelů	
o	mezinárodní	ochranu	je	u	nás	výrazně	nižší	nežli	v	zemích	
západní	Evropy.	
Počet	žadatelů	v	Evropské	unii	vzrost	z	270	tisíc	v	roce	2010	

na	301	tisíc	v	roce	2011.	Podle	údajů	Eurostatu	nejvíce	žadatelů	
o	azyl	požádalo	v	roce	2011	o	mezinárodní	ochranu	ve	Francii	
(56.300),	Německu	(53.300)	a	v	Itálii	(34.100).	Česká	republika	
naopak	zaznamenala	pokles.	V	roce	2011	požádalo	Českou	
republiku	o	azyl	pouhých	750	cizinců,	což	je	nejméně	v	historii	
azylového	systému	od	roku	1990.	V	roce	2011	bylo	nejvíce	
žadatelů	v	ČR	z	Ukrajiny,	Běloruska,	Ruska	a	Vietnamu,	v	zemích	
EU	pak	z	Afghánistánu,	Ruska	a	Pákistánu.

(tyto informace uvádělo na svých stránkách občanské sdružení Organizace pro pomoc uprchlíkům- text 
JUDr Martina Rozumka)

SPECIFIKA ŽADATELŮ 
O MEZINÁRODNÍ OCHRANU
Lidé	žijící	v	pobytovém	středisku	pocházejí	z	odlišných	

společenských	vrstev,	mají	odlišnou	úroveň	vzdělání	a	vykazují	
různé	demografické	charakteristiky.	Každý	má	zcela	jiné	důvody,	
proč	svou	zemi	opustil.
Řízení	o	udělení	mezinárodní	ochrany	trvá	různě	dlouho	–	od	

několika	týdnů	po	několik	let.	Pro	žadatele	je	dlouhé	čekání	na	
rozhodnutí	provázeno	úzkostmi,	stresem	a	únavou	a	adaptačními 
potížemi	nebo	kulturním šokem.	V	prvním	roce	řízení	nesmí	
legálně	pracovat,	což	je	v	podstatě	nutí	žít	v	pobytovém	středisku.	
Tento	jev	provází	změna sociálního statusu a rolí.	Změna	
společenských	rolí	a	statusu	není	zřetelná	jen	v	postavení	
ve	společnosti,	ale	také	v	rámci	menších	skupin,	například	
rodiny.	Děti	snadněji	překonávají	jazykovou	bariéru,	stávají	se	
tlumočníky,	později	mluvčími	a	následně	mohou	přebírat	funkci	
hlavy	rodiny.	To	může	vést	k	frustraci	původní	hlavy	rodiny.	
Po	několikaměsíčním	pobytu	v	pobytovém	středisku	se	může	
u	klientů	vyvinout	táborový syndrom.
Žadatele	provází	nejistota,	obavy	a	strach	z	budoucnosti.

SPECIFIKA PRÁCE S ŽADATELI 
O MEZINÁRODNÍ OCHRANU
Pracovník	výtvarné	dílny	by	měl	absolvovat	pedagogické	

vzdělání,	zároveň	však	spadá	pod	oddělení	sociální	služby.	Spolu	
se	sociálními	pracovníky	by	se	měl	snažit,	například	vhodně	
zvolenou	výtvarnou	činností,	přispět	k	tomu,	aby	klient	zvládl	
širší	škálu	výše	zmíněných	bariér.	Ideální	stav	je	ten,	kdy	oddělení	
práce	se	žadateli	srozumitelně	a	cíleně	spolupracuje.

Každý,	kdo	je	v	přímé	práci	s	klienty,	řeší	mnoho	dilemat	–	
množství	klientů,	tendence	upřednostňovat,	usměrňovat	klienty	
podle	svých	představ,	pracovat	podle	zaběhnutých	pravidel	ne	
podle	vzniklé	situace,	vymezovat	vlastnosti	klientů,	podle	nichž	
je	rozlišují	do	kategorií	a	na	základě	toho	jim	poskytují	rozdílnou	
pozornost	atd.
Pokud	však	pracovník	nezvládne	roli	zprostředkovatele,	

velmi	snadno	se	stane,	že	dojde	k	selhání,	buď	že	se	identifikuje	
s	klientem	nebo	dojde	k	vyhoření.	Adekvátně	zacházet	
s	emocemi,	vcítit	se	do	druhé	osoby,	být	oporou	a	udržet	si	
hranice	a	odstup	jsou	základní	metody	práce.
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Příčiny	útěků	lidí	z	domovských	zemí	či	ze	své	komunity,	
kultury	nebo	místa	bydliště	můžeme	rozdělit	do	několika	
obecných	rovin:
1.	 socioekonomické	rozdíly
2.	 válečné	konflikty
3.	 politické	pronásledování
4.	 náboženské	boje	nebo	náboženská	diskriminace
5.	 ekologické	katastrofy
6.	 kmenové	genocidy

Zkuste	si	představit,	co	prožívá	člověk,	který	je	nucen	odejít	
ze	své	země,	ze	svého	domova,	co	pociťuje,	když	se	dostane	do	
zcela	nového,	neznámého	prostředí	vzdáleného	tisíce	kilometrů	
od	původního	zázemí,	v	němž	se	narodil	a	kde	má	své	kořeny.	
Před	odchodem	do	emigrace	se	zbavuje	svého	majetku,	aby	
jej	směnil	za	finance,	za	které	si	obstará	cestu	za	„nadějnějším	
životem“.	V	lepším	případě	si	zaplatí	vízum	a	letenku,	v	horším	
případě	musí	dát	vysokou	apanáž	převaděčům.	Vezme	
s	sebou	svou	rodinu,	nebo	jen	její	část,	anebo	se	vydá	na	cestu	
sám.	Sbalí	si	minimum	osobních	věcí,	těch	nejdůležitějších.	
Neoficiální	odchod	ze	země	původu	prostřednictvím	převaděčů	
bývá	provázen	nepříjemným	až	traumatizujícím	zážitkem	
z	nepohodlného	cestování,	většinou	v	uzavřeném	prostoru	
nákladního	auta	s	dalšími	cestujícími.	Po	příchodu	do	nové	země	
se	může,	než	se	zorientuje,	i	několik	dní	bezprizorně	a	zmateně	
pohybovat	po	novém	a	zcela	cizím	území,	bez	znalosti	jazyka,	
zcela	znejistěn	a	úzkostný.	Stává	se,	že	země,	do	níž	ho	ilegálně	
transportoval	převaděč,	není	cílovou	zemí,	kterou	si	žadatel	
„objednal“	a	zaplatil	–	byl	podveden.	Rozhodne-li	se,	že	bude	
žádat	o	azyl,	jeho	azylová	procedura	začíná	v	tzv.	přijímacím	
středisku,	které	je	uzavřené,	bez	možnosti	pohybu	za	branami	
a	plotem	střeženým	uniformovanými	hlídači.	Tato	první	fáze	je	
důležitá	pro	azylové	úředníky,	kteří	mají	žadatele	k	dispozici	
ke	zjištění	jeho	identity	a	k	vyslechnutí	důvodů	žádosti	o	azyl	
či	o	jinou	formu	legálního	pobytu	na	území	státu.	Žadatel	tak	
zahajuje	životní	epizodu	zoufalé	nečinnosti	a	sžíravého	pocitu	
nejistoty.	Nemá	možnost	svobodného	rozhodování,	je	významně	
limitován	malým	prostorem,	který	provizorně	a	dočasně	
obývá	společně	se	svou	rodinou,	nebo	je-li	sám,	tak	i	s	cizím	
dalším	žadatelem.	Nemůže	se	svobodně	rozhodovat	a	v	mysli	
vytvářet	plány,	jak	naloží	se	svou	budoucností,	protože	jeho	
blízká	i	vzdálenější	budoucnost	je	více	než	nejistá,	spíš	vyvolává	
v	představách	katastrofické	scénáře.	Většinu	svých	kulturních	
rituálů,	ale	i	osobních	zvyklostí	nemůže	v	azylovém	zařízení	
praktikovat.	Nejtíživější	pro	žadatele	o	azyl	je	ztráta	jeho	širšího	
vztahového	rámce	(rodina,	přátelé),	mnohdy	i	nemožnost	s	nimi	
navázat	jakýkoli	kontakt.	Tato	situace	je	o	to	dramatičtější,	když	
člověk	utíká	ze	země	zmítané	válkou	a	neví,	jak	se	daří	jeho	
rodině,	zda	jsou	její	členové	v	pořádku	a	jestli	jsou	vůbec	naživu.	
Azylant	se	cítí	zcela	vykořeněný,	silné	jsou	pocity	ztráty	vlastní	
identity,	hlavně	pocity	ztráty	své	hodnoty.	Všechny	tyto	aspekty	
ho	nutně	vedou	k	závislosti	na	druhých,	kteří	o	něho	pečují	
a	rozhodují	o	jeho	budoucnosti.	Ti	odolnější	jsou	schopni	navenek	
projevovat	vděčnost,	ale	jejich	prožívání	je	zahlceno	pocity	
frustrace,	hněvu	a	bezmoci.	Ti	méně	„psychicky	zdatní“	na	svou	
situaci	reagují	depresivními	epizodami	v	prožívání	(nespavost,	
nechutenství,	poruchy	krátkodobé	paměti	a	pozornosti,	snížené	
sebevědomí	a	sebedůvěra,	pocity	bezcennosti,	pesimistické	
nahlížení	na	budoucnost,	sebevražedné	myšlenky).	Mnozí	klienti	

mají	i	somatické	(tělesné)	příznaky	neurologického	charakteru:	
bolesti	hlavy	a	pohybového	ústrojí,	bolesti	žaludku,	subjektivně	
prožívají	potíže	s	oběhovým	systémem	–	pocit	zhoršené	činnosti	
srdce,	dušnost	atd.	V	průběhu	pobytu	v	přijímacím	zařízení,	
který	dnes	již	není	zdlouhavý	(2-3	týdny),	azyloví	úředníci	po	
získání	a	zjištění	informací	o	identitě	žadatele	rozhodují,	zda	se	
může	klient	stát	čekatelem	na	definitivní	rozhodnutí	nebo	mu	
s	nezvratnou	platností	oznámí,	že	nejsou	objektivní	důvody	k	jeho	
přesídlení	do	nové	země;	žadatel	pak	musí	opustit	zařízení	a	podle	
zákona	i	území	státu.	Ti	nadějnější	čekatelé	jsou	z	přijímacího	
střediska	přemístěni	do	tzv.	pobytového	střediska.	Tady	bývá	
pobyt	dlouhodobější	(i	několikaletý!)	–	žadatel	zde	setrvá	do	
okamžiku,	kdy	obdrží	rozhodnutí	azylových	úředníků,	proti	němuž	
se	může	podle	zákona	odvolat	a	tím	se	jeho	pobyt	dále	prodlužuje.	
V	pobytových	střediscích	dostávají	klienti	více	„svobodného“	
prostoru:	sami	si	vaří,	podle	potřeby	a	chuti	opouští	zařízení,	
mohou	si	najít	práci,	pokud	mají	štěstí,	obývají	početnější	rodiny	
více	místností,	atd.
Někteří	klienti	jsou	novou	situací	deprimovaní,	druhé	

překonávání	problémů	mobilizuje.	Jsou	rádi,	že	se	jim	podařilo	
emigrovat	a	jsou	odhodlaní	k	vytvoření	si	nové	identity,	
k	vybudování	nového	zázemí.	Jiní	mají	ke	svému	odchodu	
z	domova	ambivalentní	vztah.	Chtěli	odejít,	ale	nedaří	se	jim	
v	novém	prostředí	tak,	jak	si	představovali,	a	stále	si	nesou	v	sobě	
vnitřní	rozpor.	Fixují	se	na	svou	etnickou	skupinu,	více	důvěřují	
jen	sobě	mezi	sebou,	jsou	přecitlivělí	na	jakékoli	poznámky	
hostitelů	(personálu	zařízení),	i	když	jsou	míněny	neutrálně.	
Ambivalentní	vnitřní	konflikt	nepříznivě	utváří	jejich	jednání,	které	
přestává	být	účinné.	Nezapojují	se	do	okolního	dění,	cítí	se	cizí	
a	nepřijímaní.	Pobytové	středisko	poskytuje	nezbytné	minimum	
pro	život,	nenabízí	žádný	materiální	luxus.	Na	druhou	stranu	mají	
klienti	možnost	využít	bezplatný	servis	advokátů	specializujících	
se	na	azylové	právo,	mohou	hovořit	s	psychologem,	který	je	
jim	po	dohodě	k	dispozici,	mohu	svůj	čas	trávit	ve	výtvarných	
dílnách	či	sportovními	aktivitami,	pro	něž	bývají	v	pobytových	
zařízeních	také	vyhrazené	prostory.	Počáteční	radost,	že	mají	
zajištěny	základní	životní	potřeby,	je	následována	zvyšováním	
nároků	na	lepší	životní	standard	a	mnohdy	jsou	některá	očekávání	
a	požadavky	na	personál	zařízení	nerealistická.	Čím	více	jsou	
klienti	traumatizovaní	z	předchozích	stresů	doma	a	po	cestě,	
tím	více	jsou	kritičtí,	nervózní	a	mnohdy	i	konfliktní.	I	když	je	
uprchlický	tábor	sebevíc	komfortní,	je	to	pro	člověka	omezení,	
je	to	řád.	Jakékoli	omezení	působí	na	člověka	negativně,	někteří	
azylanti	se	s	ním	těžko	vyrovnávají.	V	kombinaci	s	nejistou	
budoucností	se	pocit	zátěže	a	stresu	stupňuje,	psychické	potíže,	
které	klient	doposud	neřešil,	se	začínají	prohlubovat.
Ženy	samotné	nebo	ženy	s	dětmi	bez	partnerů	jsou	

automaticky	zařazeny	do	„ohrožené“	skupiny,	mají	oddělené	
bydlení	s	ostrahou.	Osamocené	ženy,	které	pochází	z	kultur,	kde	
je	partnerství	založené	na	patriarchálním	modelu	fungování,	
ztrácí	svou	jistotu,	cítí	se	ohrožené,	nemají	svého	ochránce,	
příslušníci	jejich	etnika	je	zpravidla	z	komunity	vyčlenili,	protože	
jimi	pohrdají.	Ženy	s	dětmi	bez	partnerů	jsou	silně	zúzkostněné	
strachem	o	své	potomky,	obavami	o	vlastní	schopnosti	
zvládnout	zodpovědnost	za	děti	i	za	sebe	bez	podpory	partnera.	
Manželské	nebo	partnerské	páry	fungují	do	té	doby,	dokud	jsou	
muži	schopni	najít	si	práci	a	tak	se	postarat	o	rodinu.	Když	muž	
nepracuje,	vyvolává	to	v	něm	pocit	méněcennosti	a	následně	
deformuje	vztahy	v	rodině.	Řešení	rodinných	problémů	bývá	také	
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2. předmětem	práce	psychologů.	(V	mnohých	kulturách	jsou	ženy	
muži	podřízené.	Manželský	pár	je	odtržený	od	svého	sociálního	
prostředí,	od	příbuzných,	od	rodičů,	přátel	a	od	církve,	které	mají	
vliv	na	muže	v	jejich	vztahu	k	ženám.)	Muž,	který	byl	živitelem	
rodiny,	je	najednou	„nikdo“,	protože	je	závislý	na	tom,	co	mu	
poskytuje	tábor,	nemůže	se	realizovat.	Pro	muže	je	nejdůležitější,	
aby	měl	zaměstnání.	Velmi	bolestivě	vnímá	různé	podněty	ze	
strany	ženy,	i	když	jsou	míněny	bez	výčitek,	bez	agrese.
Děti	se	na	novou	situaci	adaptují	daleko	lépe.	V	zařízeních	jsou	

pro	děti	tzv.	„dětská	centra“	–	obdoba	mateřské	školky,	kde	se	
dětem	věnují	instruktorky.	Děti	školního	věku	jsou	ihned	zařazeny	
do	školního	vyučování,	nový	jazyk	si	osvojí	daleko	rychleji,	než	
jejich	rodiče,	kteří	se	třeba	nenaučí	novou	řeč	nikdy	a	zůstávají	tak	
závislí	na	svých	dětech.
Adaptace	starších	lidí	bývá	mnohem	problematičtější,	někdy	

se	zdá,	že	téměř	nemožná.	Mívají	pocit,	že	se	obětují	kvůli	dětem,	
vnukům,	ale	chtěli	by	se	vrátit.	Pokud	se	jim	podaří	získat	nějaký	
sociální	příspěvek,	mohou	rodině	poskytnout	nějaké	peníze	a	mají	
pocit	důležitosti.	A	to	pro	ně	může	být	důvodem,	proč	neodejít	
zpátky.	Pro	starší	lidi	je	problém	naučit	se	jazyk.	Cítí	se	daleko	
víc	izolovaní,	nejen	v	novém	prostředí,	mnohem	hůře	se	integrují,	
těžko	najdou	práci.	Hlavně	se	nesmíří	s	izolací	od	svých	blízkých,	
od	své	kultury,	od	svých	celoživotních	zvyklostí.	Starší	lidé	v	azylu	
bývají	velmi	často	depresivně	laděni.
Je	nesprávné	vnímat	žadatele	o	azyl	jako	objekt	pomoci,	který	

nemá	svoji	identitu,	nemá	nic,	ale	jako	činorodý	subjekt,	který	je	
také	schopen	sám	pro	sebe	něco	vytvořit.	Lepší	je	poskytovat	mu	
takové	možnosti,	aby	se	mohl	realizovat.
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Holčička	Kim	přijela	za	rodiči	z	Vietnamu.	Rodiče,	kteří	v	České	
republice	pracovali	už	dva	roky,	jsou	účastníky	řízení	o	udělení	
azylu.	Bydlí	na	ubytovně	společně	s	dalšími	krajany.	Kim	dovršila	
šest	let	a	musí,	podle	zákona,	začít	chodit	do	školy.	Povinná	
školní	docházka	v	České	republice	platí	pro	všechny	děti	od	6	roků	
(nemají-li	odklad)	do	17	let	(včetně),	pokud	pobývají	v	zemi	déle	
než	90	dnů.	Právo	na	bezplatné	základní	vzdělávání	zaručuje	
všem	dětem	bez	rozdílu	Úmluva	o	právech	dítěte	a	školský	
zákon.	Toto	platí	samozřejmě	i	pro	děti	cizinců,	kteří	jsou	v	zemi	
tzv.	neoprávněně,	nemají	povolení	k	pobytu	apod.	Rodiče	v	této	
situaci	se	často	bojí,	že	posláním	dítěte	do	školy	se	zvyšují	šance	
cizinecké	policie	na	jejich	odhalení,	a	proto	děti	do	školy	raději	
neposílají.	Cizinci	však	už	od	roku	2008	nemusí	škole	prokazovat	
legalitu	svého	pobytu	a	také	škola	nemá	žádnou	povinnost	
nelegální	migranty	hlásit.	Pokud	by	tak	učinila,	bránila	by	tak	
svým	opatřením	dítěti	v	právu	na	vzdělání,	které	deklarují	závazné	
právní	dokumenty.	Dalším	důvodem,	proč	rodiče	často	děti	do	
školy	neposílají,	je	také	ten,	že	o	svých	právech	a	povinnostech	
mnoho	nevědí	nebo	prostě	zmeškají	školní	zápis	(probíhá	každý	
rok	od	15.	ledna	do	15.	února).	
Rodiče	přihlásili	Kim	do	školy	v	místě	jejich	bydliště.	Kim	má	

povinnost	chodit	do	školy	a	zároveň	právo	na	vzdělávání,	jehož	
obsah,	formy	a	metody	odpovídají	jejím	vzdělávacím	potřebám	
a	možnostem,	tak	jako	každé	jiné	české	dítě.	Ale	na	rozdíl	od	
ostatních	dětí	ve	třídě	to	ve	škole	nebude	mít	lehké,	hlavně	na	
začátku.	Čeká	ji	řada	nesnadných	úkolů:	musí	se	zapojit	do	výuky,	
přizpůsobit	se	sociálním	normám	ve	třídě,	které	mohou	být	jiné,	
než	zná	ze	svého	prostředí	a	hlavně	–	musí	se	začlenit	mezi	děti,	
začít	s	nimi	komunikovat	v	jazyce,	který	se	teprve	učí.
Popovídat	si	s	ostatními	dětmi	Kim	dokáže	velmi	brzo,	

už	třeba	i	za	půl	roku.	Začíná	rozvíjet	jazyk	na	základě	svých	
komunikačních	potřeb,	které	jsou	založeny	na	konverzačních	
schopnostech.	Rozvinout	jazyk	tak,	aby	byl	prostředkem	
k	získávání	informací,	vědomostí,	ke	školní	úspěšnosti,	trvá	však	
mnohem	déle.	Jazyk	je	základním	prostředkem,	který	slouží	
k	osvojování	učiva.	Většinu	důležitých	představ	a	myšlenek	
získávají	děti	právě	skrze	znalost	jazyka,	ale	Kim	zde	svoji	
mateřštinu	nemůže	využít.	Bude	potřebovat	soustavnou	podporu	
při	osvojování	nového	jazyka.	Přesto	její	čeština	nebude	ani	na	
konci	druhé	třídy	kompletní	a	stále	bude	potřeba	obohacovat	
slovní	zásobu,	zdokonalovat	se	v	mluvnici	a	pravopisu.	Průměrně	
potrvá	pět	až	sedm	let,	než	dohoní	svoje	spolužáky	v	kognitivních	
a	akademických	jazykových	znalostech	a	dovednostech.	
Schopnost	číst	komplexnější	texty,	které	obsahují	(pro	cizince)	
neznámé	kulturní	souvislosti	a	používají	akademický	jazyk	a	které	
jsou	zároveň	důležité	pro	úspěšnost	ve	zkouškách	různých	úrovní	
(např.	přijímacích	zkouškách	na	střední	školy),	trvá	žákům	velice	
dlouho.
Vietnamská	dívka	Kim	patří	mezi	žáky	se	speciálními	

vzdělávacími	potřebami	(SVP),	neboť	spadá	do	kategorie	
dětí	azylantů	či	žadatelů	o	azyl.	Tito	žáci	mohou	být	kvůli	
svému	znevýhodnění	ohroženi	vyloučením	z	výuky,	ale	hlavně	
ze	společnosti	svých	vrstevníků.	Krajský	úřad	společně	se	
zřizovatelem	školy	má	povinnost	zajistit	bezplatnou	přípravu	k	
začlenění	žáků	se	SVP	do	základního	vzdělávání,	zahrnující	výuku	
českého	jazyka	přizpůsobenou	jejich	potřebám.	Škola	může	
pomáhat	žákům-cizincům	zřízením	vyrovnávací	třídy,	třídy	pro	
jazykovou	přípravu,	posílením	českého	jazyka	v	nižších	ročnících,	

sestavením	individuálního	vzdělávacího	plánu,	zřízením	pozice	
asistenta	pedagoga	a	doučováním.	Třídy	se	žáky	se	SVP	by	měly	
mít	menší	počet	žáků,	specifické	učebnice,	pomůcky,	formy	
a	metody	výuky.	Žáci	mají	také	právo	na	pomoc	poradenského	
zařízení	(SPC,	PPP).	Toto	se	však	vztahuje	hlavně	na	žáky,	kteří	
jsou	dětmi	osoby	se	státní	příslušností	jiného	členského	státu	
Evropské	unie	s	právem	pobytu.	Na	děti	cizinců	z	tzv.	třetích	zemí	
se	tato	práva	vztahují	omezeně,	např.	škola	nemá	ze	zákona	
povinnost	pro	něj	bezplatně	zajistit	doučování	češtiny	a	podpořit	
jejich	jazykovou	přípravu.	Jazyková	příprava	také	nemůže	
přesáhnout	70	vyučovacích	hodin	za	pololetí,	což	není	dostatečné.	
Současná	právní	legislativa	je	tedy	v	oblasti	vzdělávání	nastavená	
zatím	takto:	žáci	občanů	z	tzv.	třetích	zemí	mají	bezplatný	přístup	
k	základnímu	vzdělávání	a	školským	službám,	včetně	vzdělávání	
při	výkonu	ústavní	a	ochranné	výchovy,	pokud	pobývají	na	území	
České	republiky	(a	to	i	neoprávněně).	V	mateřských	školkách	
a	na	základních	uměleckých	školách	se	mohou	děti	těchto	cizinců	
vzdělávat,	mají-li	povolení	k	pobytu	na	více	než	90	dní.	K	dalšímu	
vzdělávání	(střednímu	a	vyššímu)	mají	přístup	pouze	v	případě	
oprávněného	pobytu	na	našem	území.	Zvláštní	skupinu	cizinců	
tvoří	děti	azylantů,	osob	požívajících	doplňkové	ochrany,	žadatelů	
o	udělení	mezinárodní	ochrany	nebo	osob	požívajících	dočasné	
ochrany.	Ti	se	řadí	svým	sociálním	znevýhodněním	právě	mezi	
tzv.	žáky	se	speciálními	vzdělávacími	potřebami.	Základní	školy,	
kde	se	vzdělávají	děti	těchto	cizinců	žijící	v	azylových	zařízeních	
i	mimo	ně,	zabezpečují	i	základní	jazykovou	přípravu	těchto	dětí,	
poradenství,	individuální	vzdělávací	plán,	asistenta	pedagoga	
apod.	Zřízení	tříd	pro	jazykovou	přípravu	dětí	cizinců	z	tzv.	třetích	
zemí,	kteří	již	nespadají	mezi	azylanty,	se	prozatím	řeší	dotačními	
projekty	MŠMT,	které	jsou	poskytovány	krajem	vybraným	školám	
(v	Brně	např.	ZŠ	a	MŠ	Staňkova).	Ty	pak	poskytují	zvýšenou	výuku	
jazyka,	individuální	vzdělávací	plán	a	usnadňují	dětem	postupné	
začleňování	do	výuky.	Bohužel	těchto	škol	není	mnoho	a	bývají	
často	mimo	reálný	dosah	cizinců.	Doučování	(nejen)	češtiny	
pro	žáky	-	cizince	ve	formě	tzv.	tutoringu,	kde	doučují	převážně	
dobrovolníci	z	řad	vysokoškolských	studentů,	nabízejí	některé	
neziskové	organizace.
Mezi	migranty	a	uprchlíky,	kteří	přicházejí	do	České	republiky,	

je	dětí	celá	řada.	Přicházejí	s	rodiči,	příbuznými,	ale	i	samy	za	
účelem	sloučení	s	rodinou,	která	už	v	Čechách	pobývá,	nebo	
samy	bez	doprovodu,	neboť	rodiče	ztratily	ve	válečném	konfliktu	
či	naopak	jsou	rodiči	vyslány,	aby	byly	před	válkou	uchráněny.	
Dětem,	bezbrannějším	a	zranitelnějším	než	dospělým,	je	potřeba	
věnovat	dostatečnou	péči	a	pomoc	v	novém	prostředí,	ve	kterém	
se	shodou	okolností	ocitly.	Mohou	být	pod	velkým	psychickým	
tlakem,	mohly	zažít	emocionální	trauma	v	zemi	původu,	zažívají	
kulturní	šok,	někdy	jsou	odloučeny	od	ostatních	členů	rodiny,	
vč.	vzdálenějších	rodinných	příslušníků	a	kamarádů.	Mohou	mít	
rodiče,	kteří	jsou	emocionálně	velice	frustrovaní,	nezajímají	se	
o	ně	nebo	se	naopak	o	své	děti	příliš	obávají.	Mohou	utrpět	propad	
ve	svém	životním	standardu,	mohou	žít	v	rodinách,	které	mají	
omezené	nebo	žádné	finanční	prostředky.	Jejich	rodina	může	
mít	pouze	dočasné	ubytování,	často	se	stěhuje	a	dítě	pořád	mění	
školu.	Nebo	mohou	také	žít	v	rodinách,	které	neznají	svá	práva,	
mají	těžkosti	v	přístupu	do	školy	a	ke	škole	a	v	komunikaci	s	ní.	
Tyto	děti	zažívají	velké	pocity	nejistoty	způsobené	předchozími	
i	současnými	zkušenostmi.
Mezi	takové	zkušenosti	patří	i	izolace	a	šikana.	Učitelé	tříd	
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3. s	takto	integrovanými	dětmi	by	na	to	měli	myslet	a	s	celou	třídou	
preventivně	pracovat.	A	nejen	oni.	Školský	zákon	předepisuje	
rovný	přístup	ke	vzdělávání	a	zároveň	deklaruje,	že	nikdo	
nesmí	být	diskriminován	kvůli	rase,	etnickému	původu,	jazyku,	
náboženství	ani	politickému	přesvědčení.	Pro	třídní	kolektiv	je	
možné	zorganizovat	tzv.	adaptační	program,	který	je	zaměřen	na	
práci	s	diverzitou	–	lidskou	rozmanitostí	a	nenuceně	tematizuje	
odlišnosti	sociokulturního	původu	dětí.	Učitelé	všech	základních	
škol	také	pracují	s	fenoménem	migrace	v	rámci	průřezových	
témat,	jako	jsou	např.	Multikulturní	výchova,	Výchova	k	myšlení	
v	evropských	a	globálních	souvislostech.	Zařazení	průřezových	
témat	je	obsahem	závazných	Školních	vzdělávacích	programů.	
Prevence	xenofobie	a	rasismu	společně	s	dalšími	sociálně	
patologickými	jevy	(závislosti,	záškoláctví,	šikana	apod.)	jsou	
náplní	tzv.	Minimálních	preventivních	programů	(MPP),	které	
každá	škola	uskutečňuje.	Výtvarné	projekty	se	mohou	stát	
významnou	součástí	všech	těchto	aktivit.	Svým	důrazem	na	
neverbalitu	a	podporu	komunikace	výtvarnou	cestou	pomáhají	
začleňovat	tyto	děti	do	kolektivu,	a	to	i	v	době,	kdy	ještě	plně	
neovládají	český	jazyk.	Výtvarný	projev	je	oblastí,	kde	má	
dítě	možnost	být	úspěšné	navzdory	tomu,	že	nemá	patřičnou	
jazykovou	obratnost	a	znalosti,	protože	schopnost	výtvarně	se	
vyjadřovat	je	vlastní	každému	dítěti	bez	rozdílu	a	rozvíjí	se,	pokud	
je	dítě	dobře	výtvarně	vedeno.	Děti	cizinců	často	prožívají	propad	
ve	školní	úspěšnosti.	Výtvarné	předměty	mohou	naopak	poukázat	
na	jedinečnost	jejich	prožívání,	mohou	v	dětských	výtvarných	
sděleních	„zhmotnit“	vizuální	podoby	a	zážitky	ze	světa	–	ze	země,	
z	níž	přicházejí,	vyprávět	řečí,	které	každý	snadno	porozumí.	
Výtvarné	projekty	formou	výtvarné	výchovy,	volnočasových	
kroužků,	kulturních	akcí	či	výtvarných	dílen	dokážou	podpořit	
jejich	sebevědomí	a	přispět	k	získání	většího	pocitu	jistoty.
Děti-cizinci	mohou	ve	třídě	zažívat	odmítavé	postoje	ze	strany	

ostatních	dětí	dané	předsudky	ohledně	jejich	původu,	barvy	pleti,	
národnosti	apod.	V	interakci	s	okolím	dochází	ke	konfrontacím,	
které	mohou	být	pro	děti	zraňující	ve	všech	obdobích	a	zvlášť	
v	době	dospívání,	kdy	je	mladý	člověk	více	citlivý	k	hodnocení	
vlastní	osoby.	Tyto	interakce	mohou	přinášet	silný	emoční	
prožitek	ovlivňující	vědomí	svébytné	totožnosti	a	vztahovat	se	
k	identifikaci	jednotlivce	s	nejrůznějšími	skupinami,	např.	s	vlastní	
etnickou	komunitou.	Zmiňovaným	prožitkem	může	být	i	pocit	
vyloučení,	nepřijímání,	ale	i	určitý	pocit	rozpolcenosti,	kterou	
mohou	zažívat	děti-cizinců	ve	svém	vztahu	k	majoritní	společnosti	
a	k	vlastní	rodině.	Děti,	které	vyrůstají	na	pomezí	odlišných	
kultur,	mohou	prožívat	rozporuplné	pocity,	které	jsou	způsobeny	
„tlakem“	nového	prostředí	k	přizpůsobení	a	přijetí	nových	zvyků	
a	souběžným	vztahem	k	tradicím	a	hodnotám	vlastní	rodiny.	
Zdravá	identita,	která	je	chápána	ve	smyslu	vědomí	jedinečnosti,	
směřuje	k	osobnostní	integritě,	aktivitě,	autenticitě	osobnosti,	je	
hodna	respektu	bez	ohledu	na	sociokulturní	zázemí	a	jako	taková	
může	významně	směřovat	výtvarné	projekty	a	sama	se	stát	
tématem	zpracovávaným	výtvarnou	cestou.
Některé	děti	z	válečných	zón	mívají	přerušené	nebo	žádné	

vzdělávání	v	zemi	svého	původu.	Při	přijímání	těchto	dětí	je	
důležité	správné	zařazení	do	ročníku	tak,	aby	měly	šanci	ukončit	
základní	vzdělání	včas	(do	18	let).	V	praxi	se	ukazuje,	že	i	přes	
neznalost	češtiny	není	dobré	zařadit	dítě	do	ročníku,	který	
neodpovídá	jeho	věku,	ale	naopak	umístit	žáka	do	třídy	podle	
jeho	věku	a	již	absolvovaných	ročníků,	zřídka	maximálně	o	jeden	
ročník	níže.	Mezi	příliš	mladšími	spolužáky	se	starší	žák	nemusí	
cítit	dobře,	což	prohlubuje	jeho	izolaci	a	sociální	vyloučení.	
Neuspokojivé	interakce	s	mladšími	dětmi	na	jiné	vývojové	
úrovni	mohou	vést	k	pasivitě,	nebo	naopak	k	dominantnímu	
až	agresivnímu	chování.	Alternativou	může	být	zřízení	
tzv.	vyrovnávací	třídy.	
Postupné	začleňování	žáků-cizinců	by	mělo	být	ideálně	řešeno	

současným	trendem	v	podobě	tzv.	inkluzivního	vzdělávání.	

Inkluzivní	vzdělávání	je	takové	vzdělávání,	do	kterého	jsou	
zapojeni	všichni	žáci	bez	ohledu	na	jejich	speciální	vzdělávací	
potřeby	a	možnosti.	Na	tyto	potřeby	a	možnosti	škola	odpovídá	
prostřednictvím	různé	podpory.	Individuální	integrace	žáků	
je	považována	za	jeden	z	nejsilnějších	nástrojů	moderního	
vzdělávání.	Další	podrobné	údaje,	praktická	doporučení,	výukové	
materiály	i	konkrétní	případy	dětí	se	zkušeností	s	migrací	najdete	
na	webovém	portálu	www.inkluzivniskola.cz.	Většina	informací	
v	tomto	textu	čerpá	právě	z	těchto	webových	stránek.	Školy,	
které	slouží	jako	příklad	funkční	praxe,	naleznete	na	serveru	
http://www.ferovaskola.cz/.	Jsou	zde	prezentovány	školy,	které	
vytvářejí	spravedlivé	prostředí	pro	všechny	děti,	přistupují	se	
samozřejmostí	k	rozličnému	složení	žáků	ve	třídě	a	ke	každému	
z	nich	přistupují	individuálně.	Široké	služby	pro	cizince	i	pedagogy	
nabízí	META	–	Sdružení	pro	příležitosti	mladých	migrantů	(http://
www.meta-os.cz).	Na	jejich	webových	stránkách	naleznete	
konkrétní	informace	o	jazykových	zkouškách,	doučování,	
vyrovnávacích	zkouškách	apod.	Příklady	programů	a	témat	
zpracovaných	jako	podklad	pro	multikulturní	výchovu	naleznete	
na	http://www.lidejednezeme.cz/	a	http://www.czechkid.cz/index.
html.	Multikulturní	fórum	centra	Praha	spravuje	specializovaný	
web	pro	kritickou	diskuzi	o	migraci	v	ČR	a	v	zemích	střední	
a	východní	Evropy	-	http://migraceonline.cz/.	Na	těchto	webových	
stránkách	najdete	zprávy	o	výzkumu,	vývoji	legislativy,	migrační	
a	azylové	politice	a	činnosti	vládních	i	nevládních	organizací	v	této	
oblasti.



VNITŘNÍ ORGANIZACE
Osoba	pracující	ve	výtvarné	dílně	v	pobytovém	středisku	

ve	Správě	uprchlických	zařízení	MVČR	je	vedena	jako	pedagog	
volného	času	a	spadá	pod	sociální	službu	oddělení	práce	se	
žadateli	o	azyl.
Žadatelé	o	udělení	mezinárodní	ochrany	již	při	vstupním	

pohovoru	dostanou	od	sociální	služby	informaci,	že	každý	všední	
den	mají	k	dispozici	výtvarnou	dílnu,	kde	mohou	trávit	svůj	
čas.	Pracovnice	sociální	služby	na	základě	sociálních	intervencí	
obvykle	výtvarnou	činnost	klientům	nabízejí	a	uznají-li	to	za	
vhodné,	doprovází	je	i	do	dílny.

PROSTOR VÝTVARNÉ DÍLNY
Prostor	výtvarné	dílny	nabízí	možnost	prožít	volný	čas,	zlepšit	

technologické	dovednosti,	ale	i	navázat	komunikaci	s	ostatními	
lidmi	žijícími	ve	středisku.	Často	je	to	první	místo,	kde	dochází	ke	
konfrontaci	nejen	vlastní	kultury	s	jinými,	ale	např.	náboženských	
zvyklostí,	které	se	mohou	z	mnoha	důvodů	i	změnit	(Např.	Tamila,	
osmiletá	dívka	z	Čečenska,	přestává	kreslit	figurám	oči,	protože	
zjišťuje,	že	to	nedovoluje	islám).
Ne	každý,	kdo	dílnu	navštíví,	má	výtvarné	ambice.	Většina	

klientů	přichází	sdílet	atmosféru	a	až	poté,	co	zhlédnou	
u	ostatních,	jak	zpracovávají	výtvarný	materiál,	zbaví	se	ostychu	
a	začnou	se	sami	výtvarně	vyjadřovat.	Kresba	se	rovněž	
spontánně	stává	prostředkem	komunikace,	protože	většina	
příchozích	nemluví	česky.
Nevyplácí	se	vnucovat	nějakou	činnost,	protože	návštěva	dílny	

je	dobrovolná.	Zároveň	by	mělo	být	všem	jasné,	že	jde	o	prostor	
vyhrazený	primárně	pro	práci,	že	důležitější	než	výsledný	objekt	je	
samotný	proces	tvorby.

VYBAVENÍ ATELIERU A PRÁCE 
S VÝTVARNÝM MATERIÁLEM
Ateliery	jsou	vybaveny	velmi	dobře.	Klientům	nabízí	grafický	lis	

a	grafické	barvy,	hrnčířský	kruh,	glazury,	engoby	a	keramickou	
pec,	malířské	potřeby.
Od	okamžiku,	kdy	byl	otevřen	první	výtvarný	atelier	

v	Zastávce,	počet	klientů	hodně	kolísal.	V	dobách,	kdy	nebylo	
možné	uspokojit	poptávku	klientů	po	výtvarné	činnosti,	mohl	
vedoucí	dílny	pevně	určovat,	s	čím	se	bude	pracovat,	jaké	bude	
téma.	Dopředu	bylo	jasné,	jaká	bude	použita	technika	a	jaký	
bude	maximální	počet	účastníků	dílny.	Kdo	svou	práci	dokončil,	
přenechal	pracovní	místo	dalšímu.
Když	je	klientů	málo,	tento	princip	není	příliš	vhodné	

uplatňovat.	Lepší	je	nechávat	klienty	vybírat	si	techniku,	kterou	se	
chtějí	zabývat.	Několik	dní	zaměřených	výhradně	jednostranně	se	
obvykle	volí	tak	jednou	za	měsíc.
V	dílně	si	svůj	čas	zpravidla	určují	sami	klienti;	sami	si	určují	

svůj	rytmus,	protože	dokážou	odhadnout,	kdo	přijde,	kdy	budou	
mít	na	práci	klid	apod.

4. VÝTVARNÁ DÍLNA V AZYLOVÝCH
 ZAŘÍZENÍCH SUZ MV ČR
 (Mgr.	Eva	Kaličinská,	lektorka)



4. SKUPINY KLIENTŮ, KTEŘÍ DÍLNU 
NAVŠTĚVUJÍ
Časový	rozvrh	v	dílně	by	měl	být	rozdělen	podle	skupin	klientů.	

Prostor	by	měly	dostat	samotné	ženy,	které	z	nejrůznějších	
důvodů	nechtějí	pracovat	v	místnosti	s	muži,	osoby	
handicapované,	kterým	by	pedagog	dělal	asistenci,	a	děti.
Takové	rozdělení	se	během	mého	působení	neosvědčilo.	

Spontánně	vyplynulo	ze	situace,	že	dopoledne	dílnu	navštěvovali	
většinou	dospělí,	odpoledne	děti,	protože	se	vrátily	ze	školy.	Bylo	
možné	intuitivně	vycítit	nebo	se	s	klienty	individuálně	domluvit,	
zda	třeba	žena	jednotlivec	chce	pracovat	sama	nebo	je	ve	
středisku	někdo,	kdo	potřebuje	pracovat	a	mít	klid.	Pro	takové	
případy	jsem	vymezila	individuální	hodinu	či	dvě,	zpravidla	od	
chvíle,	kdy	se	výtvarná	dílna	otevřela.

PRÁCE VE VÝTVARNÉM ATELIERU
Podstatou	vedení	výtvarné	dílny	je	respekt	k	individuálnímu	

přístupu	klientů.	Není	cílem	dílny,	aby	zde	vznikaly	„roztomilé,	
hezké“	objekty	bez	osobní	invence	naplňující	očekávání	vedoucího	
dílny	nebo	někoho	jiného,	kdo	by	účastníkům	za	zády	diktoval	
a	kontroloval	pracovní	postup.	Takový	typ	dílny	je	v	azylových	
zařízeních	také	-	jedná	se	o	dílny	šicí	nebo	řemeslné,	jejichž	chod	
zpravidla	několikrát	týdně	zajišťují	nevládní	organizace.
Díla,	která	vznikají,	mají	být	svobodná	s	projekcí	sebe	sama	

a	je	na	vedoucím	dílny,	jakou	metodu	zvolí,	aby	účastníkům,	kteří	
třeba	nikdy	nemalovali,	dopomohli	k	adekvátnímu	výsledku.	Na	
začátku	se	výtvarná	úroveň	účastníků	dílny	může	velmi	odlišovat.
Může	se	stát,	že	někdo	z	klientů	je	velmi	dobrý	malíř	nebo	

ovládá	hrnčířské	řemeslo,	proto	se	může	podělit	o	technologické	
dovednosti	s	ostatními.
(Např.	klient	z	Íránu	se	naučil	točit	na	kruhu.	Toto	řemeslo	pak	

zaujalo	patnáctiletého	Saida	natolik,	že	se	to	od	klienta	naučil.	
Said	zvládl	přijímací	zkoušky	na	střední	uměleckou	školu,	obor	
keramika).

NÁMĚTY PRO VÝTVARNOU 
ČINNOST
Námět,	který	zvolíme,	by	měl	motivovat	k	výtvarné	činnosti;	

musí	být	akceptovatelný	pro	všechny	zúčastněné,	přiměřený	
věku	i	náboženství	a	zároveň	citlivý,	protože	nevíme,	čím	vším	si	
žadatelé	o	azyl	prošli.	Není	vhodné	vyptávat	se	klienta	z	jakého	
důvodu	a	za	jakých	okolností	se	dostal	do	uprchlického	zařízení.	
U	lidí	pocházejících	z	různých	kultur	mohou	náměty	na	základě	
jejich	asociovat	úplně	jiná	témata	(Např.	vztah	k	lidskému	tělu	
a	sexualitě	je	jiný	u	lidí	pocházejících	z	Afriky	než	z	Blízkého	
Východu).	Pokud	v	sobě	klienti	nesou	trauma	např.	ze	země	
původu,	stává	se,	že	ho	nějaký	čas	verbálně,	ale	i	výtvarně	
zpracovávají	(Např.	jedenadvacetiletý	Muse	ze	Somálska,	kterému	
v	zemi	původu	unesli	otce	a	před	očima	zabili	tetu,	po	příchodu	
kreslil	nejčastěji	vojáky	se	zbraněmi,	v	náklaďácích	apod.	Obrázky	
měly	popisný	charakter,	byly	často	doplněny	textem.	Dvacetiletý	
Hamid	z	Íránu	byl	po	příjezdu	do	ČR	umístěn	v	Zařízení	pro	
zajištění	cizinců	v	Poštorné	-	po	nějaký	čas	kreslil	nejčastěji	
mříže).
Jako	inspirace	se	mi	v	praxi	nejvíce	vyplatilo	mluvit	

s	jednotlivými	aktéry	o	jejich	dílech.	Když	si	například	Barmánec	
dlouho	kreslil,	zjistila	jsem,	že	jde	o	vesnici	jeho	matky.	
Zaznamenal	rýžová	pole,	dům	a	v	dálce	pagodu	s	mnichy.	
Námět	„krajina“,	který	jsem	pak	používala,	se	obsahově	lišil	



4. v	závislosti	na	kulturním	prostředí	žadatelů	o	azyl	(národy	
z	Kavkazu	ztvárňovaly	hory,	Srílančani	moře	a	palmy,	Afričani	
obvykle	divoká	zvířata).	Na	základě	této	zkušenosti	jsem	pak	
s	jednotlivými	aktéry	obvykle	pokračovala	ve	výběru	dalšího	
námětu	z	vytvořeného	díla	(např.	jak	to	vypadá	v	pagodě,	jaká	
zvířata	v	Africe	ještě	máte,	jaké	jsou	na	Srí	Lance	domy	apod.).	
Ukázalo	se,	že	zvolit	jako	námět	ty	nejobyčejnější	věci	je	pak	
klíčem	k	svobodomyslné	tvorbě.

TYPY DÍLEN A KURZY
Kromě	práce	ve	výtvarné	dílně	se	někdy	realizovaly	i	výtvarné	

kurzy.	Ve	spolupráci	se	sociální	službou	byla	vybrána	skupina	lidí,	
např.	samotné	matky	s	dětmi,	a	odjelo	se	na	několikadenní	pobyt	
mimo	azylové	zařízení.	Pro	klienty	tento	výjezd	znamenal	vyrušení	
ze	zaběhnutého	rytmu	uprchlického	tábora,	mohli	se	rozhodovat,	
jaký	bude	jídelníček,	co	si	budou	vařit,	společně	se	stolovalo	
(v	dobách,	kdy	se	stravovalo	hromadně	v	jídelnách).	Pobyt	
pro	ně	měl	relaxační	účinek	a	působil	i	jako	prevence	sociálně	
patologických	jevů.
Několik	dílen	se	uskutečnilo	i	v	Zařízení	pro	zajištění	cizinců	

v	Poštorné.	Zde	nebyl	výtvarný	atelier,	takže	malá	skupinka	
klientů	(cca	7)	spolu	s	ostrahou	chodili	do	vyhrazeného	prostoru,	
kde	probíhala	výtvarná	činnost.
Tento	typ	dílny	je	náročný,	protože	musíte	realizovat	stejný	

program	třeba	pětkrát	za	sebou,	přičemž	je	nutno	respektovat	
zvýšená	bezpečnostní	pravidla	a	řád.	Protože	v	takovém	
typu	zařízení	není	dovoleno	mít	osobní	věci,	stávalo	se,	že	po	
opakované	návštěvě	klienti	ukazovali	např.	grafiku	zobrazující	
klientovu	rodinu,	která	sloužila	jako	fotka	–	vzpomínka.

OSOBNOST PEDAGOGA VE 
VÝTVARNÉ DÍLNĚ A SITUACE, 
KTERÉ MOHOU NASTAT
Pedagog	působící	ve	výtvarné	dílně	SUZ	byl	měl	být	otevřený,	

komunikativní,	pokorný,	měl	by	mít	pevně	stanovené	hranice	
toho,	co	si	klienti	mohou	a	nemohou	dovolit.	Žadatelé	o	azyl	jsou	
často	ve	velkém	stresu,	frustrováni	nejen	azylovou	procedurou,	
ale	i	předchozími	prožitky.	Proto	mají	tendenci	o	své	situaci	
mluvit	a	místo	ve	výtvarné	dílně	se	k	tomu	nabízí,	což	může	
pro	pedagoga	představovat	velkou	zátěž.	Zároveň	žadatelé	
pochází	z	odlišného	kulturního	prostředí,	dodržují	jiné	zvyky	
a	mají	rozdílný	způsob	života,	který	nám	může	nebo	nemusí	být	
sympatický.
Lišit	se	může	způsob	trávení	volného	času,	návyky	i	styl	

výchovy.	Zatímco	v	ČR	mají	rodiče	obvykle	přehled,	kde	a	co	dělá	
jejich	dítě	ve	volném	čase,	stává	se	poměrně	často,	že	rodiče	
v	pobytových	střediscích	jsou	zvyklí	spoléhat	na	dobře	fungující	
dětská	centra	či	výtvarné	ateliery	nebo	na	aktivity	občanských	
sdružení,	která	do	středisek	dochází.	Pedagogové	v	atelierech	
by	si	měli	uvědomit,	že	není	v	jejich	moci	„poskytovat	zábavu“	za	
všech	okolností,	a	pokud	cítí,	že	některé	děti	nebo	i	dospělí	jsou	již	
přesyceni,	neměli	by	se	ostýchat	je	z	atelieru	vykázat,	zvlášť	když	
narušují	činnost	ostatním.
Pedagog	volného	času	nemá	právo	zjišťovat	okolnosti,	za	

jakých	klienti	přišli	do	České	republiky	a	rovněž	důvody	tohoto	
počinu.	Měl	by	se	naučit	nevstupovat	do	rozhovorů,	které	jsou	
mu	nepříjemné	nebo	jsou	moc	osobní.	Pedagog	by	se	měl	chovat	
ke	všem	klientům	stejně	a	pokud	plánuje	nějakou	akci,	která	
má	danou	kapacitu,	měl	by	vždy	zdůvodnit	svůj	výběr,	proč	zvolil	
právě	tuto	skupinu	klientů	(ženy	bez	doprovodu,	klienti,	kteří	jsou	



4. v	pobytovém	středisku	více	než	rok	a	nepouští	je	na	propustky,	
děti	na	SŠ	atd.).
Velkou	zátěží	je	i	skutečnost,	že	lidé	do	středisek	přicházejí	

a	odcházejí	neočekávaně.	Stává	se,	že	se	třeba	s	klientem,	který	
svoje	dílo	ještě	nedokončil,	domluvíte	na	termínu,	ale	on	už	nikdy	
nepřijde.	Znamená	to	taky,	že	můžete	dlouhodobě	připravovat	
nějakou	akci,	která	z	kapacitních	důvodů	nevyjde	–	lidé	prostě	
odejdou.

INTERAKTÍVNA GOOGLE MAPA
(Mgr.	Katarína	Tuľaková)

Prvotným	zámerom	bolo	vymyslieť	výtvarnú	aktivitu	pre	
dospelých,	ktorých	je	v	azylovom	stredisku	v	Zastávke	u	Brna	
väčšina.	Pri	prvej	prehliadke	som	si	všimla,	že	medzi	ich	obľúbené	
činnosti	vo	voľnom	čase	patrí	internet	a	tak	sme	ho	zapojili	do	
výtvarnej	aktivity.	Vymysleli	sme	hrubý	plán,	ktorý	sa	nebránil	
obmenám,	podľa	toho,	ako	na	neho	budú	obyvatelia	strediska	
reagovať.
Hlavnými	časťami	je	teda	použitie	internetu,	konkrétne	google	

mapy	alebo	programu	Google	earth.	Ďalej	projektoru,	ktorým	je	
táto	mapa	premietaná	na	plátno,	a	potom	klasických	výtvarných	
pomôcok	podľa	individuálneho	výberu	tvorivcov.	A	to	či	už	farebné	
tužky,	fixy	alebo	štetec	a	farby.	Na	začiatku	prebiehal	rozhovor,	
kde	sme	sa	chceli	dozvedieť	niečo	viacej	o	krajine,	odkiaľ	ten	
ktorý	obyvateľ	strediska	pochádza.	Poprosila	som	ich,	aby	mi	
to,	čo	rozprávajú,	ukazovali	na	mape,	aby	som	to	mohla	vidieť	
a	ukázali	mi	zaujímavé	alebo	ich	obľúbené	miesta	v	ich	krajine.	
Všetko	sa	to	zároveň	premietalo	na	plátno,	kde	každý	individuálne	
po	istom	čase	toto	miesto	začal	zakresľovať.	Chceli	sme	docieliť,	
aby	sa	vytvorila	sieť	ciest,	preto	na	plátne	stále	figurovala	
poloha	Zastávky	u	Brna,	kde	sa	momentálne	nachádzali	a	toto	
miesto	a	miesto	ich	krajiny,	respektíve	konkrétne	ich	domova	
bolo	spájané	linkou	farby,	ktorú	si	samy	zvolili.	Pre	udržanie	
prehľadnosti	sme	koordinovali	len	to,	aby	každá	linka	bola	vždy	
inej	farby.	Chceli	sme	dosiahnuť	nie	len	sieť	liniek,	ale	tiež	aby	
na	konci	každej	linky	bola	zobrazená	iná	krajina	so	špecifickým	
miestom,	prípadným	textom	o	tom	mieste	a	niečím	špecifickým	
pre	ich	kultúru.	Spleť	národností,	tak	ako	sa	stretávajú	v	tomto	
stredisku.
Aktivita	bola	koncipovaná	tak,	že	umožňovala	a	nebránila	

sa	ďalšiemu	rozvinutiu.	Po	tom,	čo	sa	to	prenieslo	do	strediska	
v	Kostelci,	nabrala	iný	rozmer.	Aj	tým,	že	nápad	mapy	bol	
interpretovaný	inak,	čo	bolo	aj	zámerom,	aby	sa	nedržala	
striktných	pravidiel,	a	potom,	že	k	tvorbe	pristupovali	namiesto	
dospelých	deti,	ktoré	tvorili	spontánnejšie,	na	rozdiel	od	
dospelých,	ktorý	poväčšine	ako	keby	plnili	svoju	„povinnosť“,	
úkol,	o	ktorý	som	ich	požiadala,	aby	spravili	a	naozaj	zakreslili	
iba	to.	Deti	mapu	poňali	slobodnejšie.
A	kedže	poväčšine	je	teória	či	predstava	iná	ako	praktické	

prevedenie,	aj	v	tomto	prípade	to	bolo	tak.	Účastníci	boli	veľmi	
kreatívny	hlavne	v	slovnom	prejave	a	teda	kresleniu	a	maľovaniu	
predchádzali	dlhé	„prednášky“	o	ich	krajine	a	ku	kresbe	
pristupovali	potom	samostatne	a	individuálne,	keďže	mapa	
nedovoľovala	prácu	dvoch	naraz.



4.

Lorem ipsum, dolor sit amet

RECEPT:
digitální	fotaparát,	počítač,	tiskárna,	fotpapír,	grafický	lis,	
tiskařské	barvy,	nanášecí	váleček,	průhledné	folie	na	tisk	z	výšky,	
nůžky	nebo	řezák

Děti	se	rády	fotí	(pozor,	v	azylovém	zařízení	je	zapotřebí	
písemný	souhlas	rodičů).	Fotografie	hrubě	oříznete	(úspora	
tonerů	v	tiskárně),	vytisknete	na	formát	fotopapíru,	který	máte	
k	dispozici.	Na	základě	zadaného	tématu	si	děti	udělají	kresebnou	
přípravu	na	průhlednou	folii,	tu	mohou	rozestříhat	na	jednotlivé	
segmenty,	na	které	potom	nanáší	tiskařskou	barvu	válečkem.	
Po	položení	segmentů	folie	na	podkladovou	fotografii	tisknou	
z	výšky	v	grafickém	lisu.	Krása,	ne?

Zkusíme	zahrady.

KOMBINOVANÉ
TECHNIKY
(Mgr.	Petr	Kamenický)



4. Varianty	pro	starší?	 Vesmírné	bitvy,	čarovné	krajiny,	západy	slunce,	
dobrodružný	svět.



4.

Hyjééé.



RECEPT
hliníkový	plech	(nebo	měděný),	tiskařské	barvy,	nanášecí	váleček,	
grafický	lis,	technický	benzin,	fermež,	grafický	papír,	digitální	
fotoaparát,	počítač,	dataprojektor,	bílé	prostěradlo,	projekční	
plocha

Časté	téma:	děti	v	uprchlickém	táboře	myslí	na	domov.	Vytisknou	
grafiku	svého	pokoje	na	kvalitní	grafický	papír	(hlubotisk),	vyfotí	
ji	digitálním	fotoaparátem	a	promítnou	ji	dataprojektorem	na	
projekční	plochu.	Pokoj	je	připravený	na	návštěvu.	Pak	stačí	jen	
prostěradlo	a	výsledná	kvalitní	fotografie.
Výsledkem	je	radost.

Když	budeme	šikovní,	dostaneme	srdce...

4.



...a	odplujeme	na	lodi,	kam	budeme	chtít.	

S	dataprojektorem	se	dá	čarovat.

4.



RECEPT
plátno,	blindrám,	šeps,	barvy	(nejlépe	kvalitní	akrylové),	štětce

•			vlastní	výrazná	zkušenost	s	malbou
•			umění	dělit	se	o	své	příběhy
•			schopnost	respektovat	atmosféru	ve	skupině	klientů	
a	budovat	ji
•			být	k	dispozici,	umět	komunikovat	a	motivovat

Stejně	umí	malovat	líp,	než	my...

Malujeme	co	chceme,...

MALBA
(Mgr.	Petr	Kamenický)

4.



...třeba	kytky,...

4.



...nebo	zátiší	podle	Střížka,...

4.



...když	jsme	starší,	tak	trochu	jinak.

RECEPT
Abych	se	mohl	inspirovat	současným	uměním,	musím	ho	znát.	
Podstatné	zdroje	najdete	v	galeriích	a	výstavních	síních.
Antonín	Střížek	je	skvělý	malíř	(např.	www.artlist.cz).	Jděte	raději	
na	jeho	výstavu	než	do	internetového	vyhledavače.

4.



RECEPT
grafický	lis,	tiskařské	barvy,	grafický	papír,	fermež,	nanášecí	
váleček,	karton,	folie,	hlinikový	nebo	měděný	plech,	zástěra,	
raději	i	technický	benzin,	solvina,	ochranný	krém	na	ruce

Grafika	je	zázrak	otisku.	Nevadí,	že	nám	je	pět,	vyřežeme,	
vystříháme,	vytrháme,	naválíme,	otiskneme,	pak	se	nějak	
umyjeme.

GRAFIKA
(Mgr.	Petr	Kamenický)

Když	budeme	šikovní,	dostaneme	od	Gustáva	srdce.
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RECEPT
Když	jsme	starší,	zkusíme	to	hlubotiskem.
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Jsme	malíři,	zvládneme	velké	formáty.

Když	se	nám	to	povede,	vyplázneme	jazyk.
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