MPSV
PROJEKTY na podporu integrace cizinců dotované z prostředků
Evropského sociálního fondu (ESF) realizované v roce 2015
Projekty podpořené z finančních prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
1. Oblast podpory 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb
zaměstnanosti a jejich rozvoj
Prostřednictvím této oblasti podpory jsou financovány především činnosti a aktivity vedoucí
ke vzdělávání pracovníků, rozvoji nástrojů a opatření a rozvoji institucí služeb zaměstnanosti.
Cílem je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu
práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky
zaměstnanosti a dále zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných
institucemi služeb zaměstnanosti.
V roce 2015 probíhal následující projekt ve výzvě 11:
Název
realizátora

Název projektu

Trvání projektu
od

Trvání projektu
do

Fond dalšího
vzdělávání

Rozvoj poradenství
poskytovaného ÚP pro
cizince

1. 11. 2013

30. 11. 2015

Náklady celkem

9 170 199, 48 Kč

Anotace projektu:
Cílem projektu je rozšířit a zmodernizovat služby poskytované Úřadem práce ČR (dále jen
„ÚP“). Projekt je zaměřen na zvýšení a prohloubení kvalifikace pracovníků krajských
poboček (KrP) ÚP a současně na modernizaci a rozšíření poskytovaných služeb v oblasti
zahraniční zaměstnanosti a poradenství poskytovaném ÚP prostřednictvím zaměstnanců
agendy zprostředkování a poradenství. Zvýšení kvalifikace pracovníků KrP bude probíhat
formou prezenčního vzdělávání a bude mít dopad na zvýšení efektivity jejich práce. V rámci
projektu bude zpracován metodický materiál cizinecké problematiky pro ÚP.
Modernizace a rozšíření poskytovaných služeb v oblasti zahraniční zaměstnanosti
a poradenství poskytovaném zaměstnanci agendy zprostředkování a poradenství budou
realizovány pilotním využitím služeb sociálních tlumočníků na KrP, revizí obsahu sekce
zahraniční zaměstnanosti na portálu MPSV a vytvořením mobilní aplikace a interaktivní
mapy životních situací.
Aktivity budou doplněny o semináře určené pro zaměstnavatele zahraničních pracovníků
s cílem zajistit publicitu modernizovaných služeb poskytovaných ÚP.

2. Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Prostřednictvím této oblasti podpory jsou financovány především činnosti a aktivity
umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc s důrazem především na
programy prevence sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality, programy
získávání základních sociálních a profesních dovedností, programy finanční gramotnosti pro
osoby ohrožené předlužeností (včetně poradenství), programy zaměřené na výuku českého
jazyka pokud je bariérou pro vstup nebo udržení se na trhu práce.
V roce 2015 pokračovala realizace následujících projektů, podpořených v rámci výzvy 86,
jež byla vyhlášena v roce 2012:
Název žadatele

Název projektu

Trvání projektu
od

Trvání projektu
do

Evropská kontaktní
skupina

Na cestě do práce

01.02.2013

30.06.2015

5 527 808,80 Kč

Poradna pro
integraci, občanské
sdružení

Legální a kvalifikované
práce pro cizince ve
Středočeském kraji

01.01.2013

30.06.2015

4 698 706,44 Kč

Náklady celkem

Anotace jednotlivých projektů:
Evropská kontaktní skupina: Na cestě do práce
Cílem projektu je odstranit bariéry cizinců v integraci a rovnoprávné účasti na pracovním trhu
v Plzeňském a Středočeském kraji. Služby jsou zaměřeny na osamostatnění cizinců od
závislosti na "klientském" systému, k posílení schopnosti aktivně si hledat práci, zvýšení
informovanosti v oblasti měnící se legislativy, osvojení si sociálních dovedností
a komunikačních kompetencí v češtině. Jde o komplexní nabídku praktických nácvikových
kurzů doplněných o kariérové a osobní poradenství. Kurzy jsou rozděleny do 4 kategorií
podle vzdělání, znalosti češtiny, sociálních potřeb a šancí na uplatnění.
Poradna pro integraci, občanské sdružení: Legální a kvalifikované práce pro cizince ve
Středočeském kraji
Cílem projektu je pomoci cizincům najít uplatnění na trhu práce. Aktivity projektu jsou
přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a zaměřují se buď na podporu nelegálně pracujících
cizinců při jejich vstupu na legální trh práce, nebo na podporu cizinců pracujících výrazně
pod svoji kvalifikaci při získávání zaměstnání, které odpovídá jejich kvalifikaci, nebo je na
přiměřené úrovni.

3. Oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
V oblasti podpory 3.3 OP LZZ se jedná o grantové projekty s maximální dobou trvání 2 roky
a maximální výší podpory do 6 milionů Kč včetně. Projekty mohou být svým charakterem
regionální i nadregionální (zaměřeny na více krajů) a mohou být realizovány na celém území
ČR s výjimkou Prahy.

V roce 2015 žádné nové projekty zacílené na cizince vzhledem k ukončování OP LZZ
k realizaci vybrány nebyly. Dobíhala realizace projektů zaměřených na imigranty a azylanty
v rámci výzvy 96:
Název žadatele

Název projektu

Trvání projektu
od

Trvání projektu
do

KLUB HANOI

Vznik širší sítě českovietnamských asistentů
v Karlovarském kraji

01.11.2014

31.10.2015

3 698 049,20 Kč

Organizace pro
pomoc uprchlíkům,
o.s.

Uplatnit se bez překážek

15.04.2013

15.04.2015

5 674 308,90 Kč

Contact Line o.p.s.

Vzdělávání - příležitost
pro nezaměstnané Zlepšení zaměstnávání
cizinců v Ústeckém kraji
prostřednictvím
vzdělávání

01.11.2014

31.10.2015

3 851 657,04 Kč

Náklady celkem

Anotace jednotlivých projektů:
KLUB HANOI: Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji
Cílem projektu je realizace programu pro cílovou skupinu mladých Vietnamců. Jedná se
o cizince, kteří jsou vzdělaní českým systémem a odlišné sociokulturní prostředí tvoří jejich
komunita, hlavně rodina a právě ambivalence obou kultur. Cílová skupina je složena z osob
ohrožených ztrátou sociální identity, která může vést k jejich úplnému sociálnímu vyloučení
jak ze společnosti, tak trhu práce, pokud se pro ně nevytvoří odpovídající odborné zázemí
a nebude jim zprostředkován zájem zaměstnavatelů s cílem je trvale integrovat a následně
udržet na trhu práce. Projekt má i druhotnou cílovou skupinu, se kterou budou vyškolení
asistenti pracovat - obecně Vietnamce v České republice, kde je zájmem státu, aby se
nezařadili do „šedé či černé ekonomiky“.
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.: Uplatnit se bez překážek
Cílem projektu je poskytnout čtyřiceti žadatelům o udělení mezinárodní ochrany
individualizovanou podporu při jejich přípravě na vstup na trh práce a při vstupu na trh práce.
V městech, kde žadatelé o mezinárodní ochranu žijí v Pobytových střediscích, budou mimo
tato střediska vytvořeny job-cluby, ve kterých bude klientům projektu nápomocný kontaktní
pracovník; ten jim bude pomáhat se sestavením CV a hledáním pracovního uplatnění. Klienti
projektu projdou individualizovaným kurzem českého jazyka zaměřeným na profesní jazyk,
podle potřeby kurzem PC a kurzem Sebeprezentace, klienti budou moci absolvovat
rekvalifikační a kvalifikaci zvyšující kurzy a 5 klientům budou uhrazeny 4 měsíční mzdové
náklady na plný úvazek v rámci míst na zkoušku.
Contact Line, o.p.s.: Vzdělávání - příležitost pro nezaměstnané - Zlepšení zaměstnávání
cizinců v Ústeckém kraji prostřednictvím vzdělávání
Hlavním cílem projektu je podpora zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti cizinců z
regionu Ústeckého kraje, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo jsou sociálně
vyloučeni. Nabízí komplexní program, který povede k získání zaměstnání nebo zahájení
samostatné výdělečné činnosti, poskytne CS chybějící pracovní návyky. Individuální
podporu účastníků projektu doplní systematické poradenské a asistenční aktivity. Dílčími cíli
projektu je vytvořit u účastníka reálnou představu o pracovním uplatnění, prostřednictvím
nabízených vzdělávacích aktivit minimalizovat osobní znevýhodňující bariéry, zvýšit

kvalifikaci klienta a zprostředkovat klientům odpovídající pracovní uplatnění nebo
seberealizaci jako OSVČ.
4. Oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění
pracovního a rodinného života
Tato oblast podpory přispěje k odstraňování stále přetrvávající nerovnosti obou pohlaví,
zejména žen, na trhu práce. Prioritní osa se zaměří i na osvětu a propagaci principu rovných
příležitostí, zlepšení přístupu žen ke vzdělávání a zaměstnání, zvýšení účasti žen
v podnikání a motivaci zaměstnavatelů využívat nové formy zaměstnání.
V roce 2015 byl v oblasti podpory 3.4, v rámci výzvy 76, realizován následující projekt,
zaměřený na imigranty a azylanty:
Název žadatele

Název projektu

Trvání projektu
od

Trvání projektu
do

Poradna pro
integraci, z.ú.

Podpora zaměstnanosti
a samostatné výdělečné
činnosti žen z tradičních
muslimských komunit
žijících v ČR

1. 4. 2012

31. 1. 2015

Náklady celkem

7 118 568,00 Kč

Anotace projektu:
Projekt je specifický tím, že pracuje s cílovou skupinou žen z tradičních muslimských komunit
žijících v ČR, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, mají základní vzdělání a nízkou
kvalifikaci a/nebo se vracejí po rodičovské dovolené. Ve velkém počtu případů jsou
u muslimek bariéry při vstupu na trh práce kumulovány. Hlavním cílem projektu je integrovat
na trh práce tyto ženy, které jsou výrazně ohrožené na trhu práce. Projekt se zaměří na
podporu zaměstnání a podporu podnikání. Nabízí komplexní sadu opatření, které zlepší
přístup žen na trh práce. Projekt podpoří celkem 40 žen z tradičních muslimských komunit
žijících v ČR při jejich vstupu na trh práce.

5. Oblast podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce
V rámci této prioritní osy jsou financovány aktivity zaměřené na podporu mezinárodní
spolupráce mezi projekty v různých členských státech, mezi skupinami aktérů zaměřených
na specifickou problematiku, mezi aktéry ze společné regionální oblasti s aktéry v dalších
oblastech a mezi národními organizacemi v několika členských státech. Podpora cílové
skupiny imigranti a azylanti není sice v této oblasti primárním záměrem, nicméně několik
žadatelů/příjemců zabývajících se problematikou migrace využilo příležitosti začlenit
mezinárodní spolupráci do svých projektů. Vzhledem k tomu, že jde primárně o partnerství,
zahrnujeme i názvy zahraničních partnerů jednotlivých projektů.

Následující projekty byly podpořeny v rámci 3. kola výzvy 77:
Název
žadatele

Název projektu

Multikulturní
centrum
Praha

Integrace cizinců
na trhu práce v
ČR: posílení role
českých měst

Educa
International,
o.p.s.

Škola druhé
šance

Partneři
Centre Bruxellois
d'Action
Interculturelle asbl CBAI; Humanity in
Action Deutschland
e.V.;
Landeshauptstadt
Dresden,
Integrations - und
Ausländerbeauftrag
te; Rejs e.V.
Hagagymnasiet;
Komvux;
Naringslivskontoret;
Středočeský kraj

Trvání
projektu od

Trvání
projektu do

Náklady
celkem

01.05.2012

30.04.2015

8 291 858,40 Kč

01.07.2012

30.06.2015

5 378 177,60 Kč

Anotace projektů:
Multikulturní centrum Praha: Integrace cizinců na trhu práce v ČR: posílení role českých
měst
Obsahově je projekt zaměřen na je posílení role českých měst při podpoře integrace cizinců
na trhu práce ČR, a to prostřednictvím vypracování metodiky a realizace integračních
workshopů a simulace pro zaměstnance úřadů městských částí hl.m.Prahy, Magistrátu
hl.m.Prahy a krajských úřadů. Cílem je posílení role českých měst při podpoře integrace
cizinců na trhu práce ČR, a to konkrétně sdílení zkušeností západoevropských měst
s českými městy v politice lokální integrace cizinců, vzájemné učení se ze zkušeností
českých a západoevropských měst (Berlín, Drážďany, Brusel), šíření dobré praxe, posílení
networkingu a spolupráce mezi hl. m. Prahou a západoevropskými městy, zvýšení efektivity
komunikace a spolupráce mezi místní samosprávou a ekonomicky aktivními cizinci v daném
městě, zlepšení orientace cizinců na trhu práce v ČR, zvýšení kvalifikace zaměstnanců
české místní samosprávy a státní správy v oblasti integrace cizinců na trh práce a prevence
negativních společenských jevů spojených s nezaměstnaností a nedostatečnou integrací
cizinců.
Educa International, o.p.s.: Škola druhé šance
Projekt má za cíl pomoci mladým lidem bez potřebné kvalifikace, kteří nepokračovali
v přípravě na budoucí povolání po ukončení povinné školní docházky nebo tuto odbornou
školu neukončili (vyloučeni, dobrovolný odchod). V současné době se problematikou, jak
zajistit odborné znalosti jinou formou než studiem ve škole, nikdo v České republice
nezabývá. Studenti, kteří neplní své školní povinnosti, jsou mnohdy ze škol vylučováni, nebo
sami školy opouštějí. Těmto mladým lidem je nabízena pomoc k získání profesních
dovedností pouze výjimečně a žádná organizovaná forma, jak získat odborné znalosti
a pracovní návyky, neexistuje. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro získání profesních
dovedností mladých lidí (mladých mužů i mladých žen), kteří nezískali odborné vzdělání
a jejichž postavení na trhu práce je výrazně horší ve srovnání s ostatním mladými lidmi
s odbornou kvalifikací. Tyto podmínky by měla přinést tzv. škola druhé šance, která
představuje sociální program pro mladé lidi bez vzdělání.

Následující projekt, jehož zadavatelem bylo Ministerstva práce a sociálních věcí, byl
podpořen v rámci výzvy 81.
Název žadatele

Název projektu

Trvání projektu
od

Trvání projektu
do

Náklady celkem

MPSV

Inovacemi k prevenci
pracovního vykořisťování EU
občanů

01.01.2014

31.10.2015

4 474 284, 00 Kč

Anotace projektu:
Hlavním cílem projektu je zavedení inovativních opatření v oblasti prevence pracovního
vykořisťování a obchodování s lidmi občanů z nových zemí EU. Z dostupných zdrojů vyplývá,
že tyto negativní jevy se týkají především občanů Bulharska. Dílčí cíle:
1) Identifikace funkčních nástrojů a mechanismů prevence pracovního vykořisťování v zemi
původní EU 15.
2) Systémové zavedení a aplikace zkušeností rakouských mechanismů a dobrých praxí na
situaci pracujících občanů Bulharska v ČR, v součinnosti s bulharským partnerem.
Projekt reaguje na fakt, že v posledních několika letech se kvůli pracovní příležitosti stává
ČR zemí cílovou pro občany z nových EU zemí. Tento trend doprovází negativní jevy, např.
pracovní vykořisťování, které mohou mít negativní vliv na trh práce jako celek. Projekt se
zaměří na inovativní opatření v oblasti prevence pracovního vykořisťování občanů Bulharska
a bude těžit ze zkušenosti země původní EU 15 v oblasti mechanismů a nástrojů prevence
pracovního vykořisťování. Současně se zaměří na systémová opatření, která bude aplikovat
v součinnosti s bulharským partnerem na situaci pracujících občanů Bulharska v ČR.

