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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení Poradna pro uprchlíky za rok 2005. Dvanáctý rok existence poradny přinesl řadu významných změn 
v její práci. Jednalo se o změny vnější, podmiňující aktivity a zaměření poradny, jako např. restrukturalizace azylových zařízení, změny v azylové legislativě 
související se zaváděním evropských standardů v této oblasti, snížení počtu a změna národnostního složení osob, které k nám přicházejí s úmyslem ucházet 
se o azyl. Ke změnám vnitřním lze počítat personální a organizační obměnu poradny, ke které došlo v průběhu roku 2005
Přes všechny tyto změny zůstává Poradna pro uprchlíky věrna svému původnímu poslání, kterým bylo a doufáme, že nadále bude, poskytování všestranné 
podpory lidem z tzv. neprivilegovaných částí světa, kteří z nejrůznějších důvodů opouštějí svou zemi a snaží se nalézt nový domov v České republice.  
Mgr. Jaroslav Gramel / ředitel Poradny pro uprchlíky, o. s.

INTRODUCTION

Dear friends!
We present you the annual Counselling Centre for Refugees report for the year 2005. The twelfth year of its existence has brought a number of signifi cant 
changes to our work. The external changes determined the CCR’s activities and its general direction – such as restructuring of the asylum facilities, changes 
in asylum legislation, implementing of EU regulations in this area, decreases in numbers of asylum seekers and changes of nationalities of those who come 
with the intention of claiming asylum. The internal changes – which happened in the course of 2005 – included mainly staff and organizational changes.
Despite all the changes, the Counselling Centre for Refugees remains devoted to its original cause, which has always been, and hopefully always will be, 
providing all-round support to people from underprivileged parts of the world who, for various reasons, leave their home countries and try to fi nd a new 
home in the Czech Republic.
Jaroslav Gramel, M. A. / The Director of Counselling Centre for Refugees

KDO JSME

Poradna pro uprchlíky, o. s., (PPU) vznikla v roce 2002 jako nástupce Poradny pro uprchlíky Českého helsinského výboru, existující již od roku 1993. 
Poskytuje právní, sociální a psychologickou pomoc těm osobám, které z různých příčin musely opustit zemi svého původu a žádají ochranu na území České 
republiky. Pracovníci PPU navštěvují žadatele o azyl v pobytovém středisku MV ČR Kostelec nad Orlicí a v zařízeních pro zajištění cizinců Bálková a Velké 
Přílepy. Regionální spolupracovníci působí dále v přijímacím středisku Vyšní Lhoty, v pobytových střediscích Zastávka u Brna a Bělá-Jezová a v Multikulturním 
centru v Teplicích. Někteří žadatelé o azyl přicházejí přímo do naší pražské kanceláře. 
Souběžně s žadateli o azyl se na pracovníky PPU obracejí cizinci, kteří požadují informace či rady, týkající se zákonů o azylu a o pobytu cizinců, předpisů 
platných v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, možnosti zaměstnání a vzdělávání. Veškerá poradenská činnost je poskytovaná bezplatně.
Nedílnou součástí činnosti Poradny pro uprchlíky je působení na širokou veřejnost s cílem rozvíjet toleranci a potírat xenofobii a rasismus. Pracovníci 
poradny se také snaží ovlivňovat koncepční prací legislativu v oblasti migrace a uprchlického práva.
Poradna pro uprchlíky je zakládajícím členem Konsorcia nevládních organizací zabývajících se uprchlíky.  Dále jsme členy mezinárodních organizací 
European Council on Refugees and Exiles (ECRE) a Separated Children in Europe Program (SCEP).

WHO WE ARE

The Counselling Centre for Refugees (CCR) was founded in 2002 as the successor of the Counselling Centre for Refugees of the Czech Helsinki Committee, 
which has been in existence since 1993. It offers legal, social and psychosocial assistance to persons who have had to leave their country of origin for 
various reasons and who are applying for protection in Czech Republic. Members of the staff of the Centre visit the asylum seekers in residential centres 
set up by the Ministry of the Interior such as Kostelec nad Orlicí as well as in detention facilities for foreign nationals at Bálková and Velké Přílepy. Regional 
offi cials also work at the reception centre at Vyšní Lhoty and in residential centres at Zastávka near Brno, Bělá-Jezová and in the Multicultural Centre in 
Teplice. Some asylum seekers come directly to our offi ce in Prague.
In addition to helping asylum seekers, members of the staff of the Counselling Centre are regularly approached by foreign nationals needing information 
or advice on asylum and alien laws, regulations applicable in the area of social security, health insurance, possibilities of entering the labour market and 
receiving education. All advice is offered free of charge.
Another major aspect of the CCR work is to promote tolerance among the public at large and to fi ght xenophobia and racism. Members of the staff 
furthermore seek to infl uence the conceptual work of legislative bodies in the area of migration and refugee rights.
The Counselling Centre for Refugees is a founding member of the Consortium of non-governmental organizations dealing with refugees. We are also 
members of the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and The Separated Children in Europe Programme (SCEP).
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AKTIVITY PORADNY PRO UPRCHLÍKY

PRÁVNÍ ASISTENCE

Žadatelům o azyl poskytujeme obecné informace o právech a povinnostech, které na území České republiky mají (zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, 
v platném znění) a s tím souvisejících právech a povinnostech v oblasti cizinecké problematiky (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, 
v platném znění). Ve vybraných případech pak právníci poskytují individuální asistenci a pomoc po celou dobu řízení o udělení azylu. Právní poradenství pro 
klienty znamená v praxi jednodušší a včasné řešení možných problémů a snadnější orientaci v novém prostředí. Předchází se tak krizovým a konfl iktním 
situacím, které by mohly vyplývat z neznalosti právní úpravy uprchlické problematiky. Právní poradenství poskytujeme jak v naší pražské kanceláři, tak 
i ve vybraných pobytových střediscích MV ČR. V průběhu roku 2005 bylo uzavřeno Pobytové středisko v Červeném Újezdu a tudíž jsme byli nuceni přenést 
aktivity z tohoto zařízení do Pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí.
Za rok 2005 požádalo o azyl na našem území 4 021 osob, což je ve srovnání s rokem 2004 pokles více než o čtvrtinu. Ačkoliv byl azyl za loňský rok udělen 
pouze 251 osobám, je to oproti předchozím letům znatelný nárůst a společně s rokem 1992, kdy byl udělen stejný počet azylů, je to nejvíce za dobu 
existence České republiky. Dále je zapotřebí zmínit ještě dalších 79 případů osob, jimž sice nebyl azyl udělen, ale u nichž bylo zároveň rozhodnuto o udělení 
překážky vycestování. Pokud dojde k udělení překážky vycestování u konkrétní osoby, má tato osoba nárok na udělení víza za účelem strpění pobytu, tedy 
na jakousi subsidiární formu ochrany. 
Pokles žadatelů o azyl souvisí s Nařízením Rady ES č. 343/2003, kterým se stanovují kritéria a mechanismy pro určení členského státu odpovědného 
za posouzení žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v jednom z členských států (tzv. Dublin II). Nařízení by mělo zamezit tomu, aby cizinec 
požádal o azyl ve více než jedné zemi EU a putoval tak prostorem EU jako žadatel o azyl. V roce 2005 prošlo v České republice tímto tzv. dublinským řízením 
1 168 osob, což je oproti předchozímu roku nárůst o více než 60 %. 
V roce 2005 jsme poskytli 1 453 právních konzultací žadatelům o azyl a cizincům. Úbytek žadatelů o azyl se v minulém roce projevil i v počtu klientů, kteří 
vyhledali naši pomoc, což však mělo pozitivní důsledek v tom, že jsme jednotlivým případům mohli věnovat obsáhlejší péči. Navštěvovali jsme také zařízení 
pro zajištění cizinců, která se vyznačují zcela specifi ckými problémy a cizinci (bez ohledu na to, zda požádali o azyl či nikoliv) zde mohou být zajištěni až na 
180 dnů. Tato skupina osob je ohrožena nedostatkem informací a celkovou izolací od okolního prostředí. Naši pracovníci ve spolupráci s Organizací pro 
pomoc uprchlíkům pravidelně dojížděli do zajišťovacích zařízení Bálková a Velké Přílepy, kde poskytovali právní a sociální poradenství, a dále monitorovali, 
zda jsou dodržována lidská práva. V průběhu roku jsme přivítali přijetí novely cizineckého zákona, která alespoň částečně upravuje podmínky zajištění 
cizinců v těchto zařízeních. 
Problémy našich klientů řešíme ve spolupráci se státními subjekty, především s MV ČR, s MPSV, Úřady práce a různými zdravotnickými a školskými 
zařízeními. Spolupracujeme také s ostatními nestátními subjekty (Centrum pro otázky migrace, Sdružení občanů zabývajících se emigranty, Organizace pro 
pomoc uprchlíkům, Poradna pro integraci, Centrum pro integraci cizinců, IOM Praha, Česká katolická charita, La Strada nebo Člověk v tísni).

ACTIVITIES OF THE COUNSELLING CENTRE FOR REFUGEES          

LEGAL ASSISTANCE

We offer asylum seekers general information on their rights and duties on the territory of the Czech Republic (Law No. 325/1999 on asylum, as amended) 
and their rights and duties in the area of alien laws. (Law No. 326/1999 on sojourn of foreign nationals on the territory of the Czech Republic, as amended). 
In some cases lawyers provide individual assistance and help throughout the duration of the procedure of granting asylum. Legal advice to clients means 
more straight-forward and timely solutions of possible problems and an easier orientation in the new environment. In this way it is possible to forestall crises 
and confl ict situations which could arise as a result of a lack of knowledge of the legal provisions and problems which the refugees confronted with. Legal 
advice is provided in our Prague offi ce as well as in selected residential centres of the Czech Ministry of Interior. In 2005 the residential facility in Červený 
Újezd was closed thus forcing us to transfer the activities from this institution to the residential facility in Kostelec nad Orlicí.
In 2005 the number of asylum seekers on our territory amounted to 4 021, which was a drop by more than 25% compared to 2004. The asylum was 
granted to a mere 251 persons, which is a considerable increase in comparison with the previous years and together with the year 1992, when the 
same number was granted; this year’s number is the highest during the history of the independent Czech Republic. It is necessary to mention further 79 
persons who while not being granted asylum were issued a ban on departure. When a ban on departure travel is issued to a person, he or she is entitled 
to a toleration visa.
The decrease of the number of asylum seekers is closely connected to the Decree of the ES Council No. 343/2003, which specifi es the criteria and 
mechanisms in determining the member state responsible for the assessment of an asylum application, submitted by a national of a third country in one of 
the member states (so-called Dublin II.) The cornerstone of this regulation is that every asylum application submitted by a third country national in one of 
the EU member states must be assessed solely by one state. The regulation is thus intended to prevent a foreign national extending and legalizing his or her 
sojourn in the EU. In the last year 1 168 persons completed the so-called Dublin II procedure in the Czech Republic which is an increase by more that 60 %.
In 2005 we offered 1 453 legal consultations to asylum seekers and to foreign nationals. The drop in the number of applicants for asylum could also be 
seen in the number of clients who sought our help. This had a positive result in us being able to give more extensive care to individual cases. We also 
visited detention facilities for foreign nationals; these have their own specifi c problems. Foreigners can be detained here (irrespectively of whether they 
asked for asylum or not) for up to 180 days. These people feel a real shortage of information and a general isolation from their surroundings. Our workers 
co-operating with The Organization for Aid to Refugees regularly visited the detention centres in Bálková and Velké Přílepy and offered legal and social 
assistance. They also monitored whether human rights issues are being respected. We are dealing with the problems of our clients in cooperation with state 
institutions, mainly the Ministry of the Interior and labour offi ces, the Centre for Migration, the Organization for Aid to Refugees, the Counselling Centre for 
Integration, IOM Prague, the Czech Catholic Charity, La Strada and People in Need.
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PSYCHOSOCIÁLNÍ ASISTENCE

Sociální poradenství je jednou ze základních činností naší organizace. Poradenství poskytují naši pracovníci v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotní péče, 
dávek státní sociální podpory, vzdělávání a zaměstnávání. Sociální poradenství je bez rozdílu poskytováno všem cizincům a jejich rodinným příslušníkům. 
Při poskytování poradenství v naší organizaci dbáme na respektování člověka jako jedince bez rozdílu původu.
Rok 2005 byl specifi cký, a to v mnoha ohledech. Správa uprchlických zařízení pokračovala v optimalizaci pobytových středisek. Na podzim také nastala 
účinnost novely zákona o azylu, který upravuje pobyt žadatelů o azyl, a zákona o zaměstnanosti. Tyto změny ovlivnily celou řadu oblastí, a to například oblast 
poskytování zdravotní péče, a v souvislosti s nimi podala Poradna pro uprchlíky několik podnětů, jimiž se pokusila vyřešit některé problémy, které nová 
právní úprava, resp. praxe přinesla. 
Nejpalčivějším problémem zůstává možnost získání zaměstnání. Žadatelé o azyl a cizinci s vízem za účelem strpění pobytu (tzv. „strpitelé“), kteří by 
se chtěli sami o sebe postarat a nebýt závislí na péči, která je jim poskytována v Pobytových střediscích MV ČR, mají velký problém získat zaměstnání. 
Zaměstnavatelé často nechtějí vyřizovat pracovní povolení nebo čekat na jeho vydání. Na poradenství a asistenci v souvislosti se získáváním zaměstnání 
a s pracovněprávními vztahy cizinců bychom se rádi ještě více specializovali a zaměřili, jelikož této oblasti se týkají i časté problémy, s nimiž se naši klienti 
potýkají. Při dlouhodobé absenci pracovní činnosti dochází ke ztrátě pracovních návyků a objevuje se riziko vzniku sociálně-patologických jevů.
Mnoho z našich klientů k nám přichází z válečných oblastí, často si nemohou zvyknout na změnu svého postavení a na to, že byli nuceni opustit své blízké 
a svůj domov. Často také během své cesty prožijí určitá traumata, která se pak odrážejí na jejich jednání, aniž by si to z počátku sami uvědomovali. Těmto 
klientům je pak určeno psychologické poradenství. Psychologické poradenství je v současné době poskytováno v pražské kanceláři a v MKC Teplice.
Jak již bylo dříve uvedeno, poklesl počet žadatelů o azyl a naopak se zvýšil počet dlouhodobých klientů a více problematických a obtížně řešitelných případů 
a situací. Během intervencí, které byly dlouhodobým klientům poskytovány, jsme se snažili vyloučit vznik závislosti klienta na naší organizaci. Aby se klienti 
postupně stávali samostatnými a učili se většinu problematických situací zvládnout sami, snažíme se zapojit klienta do samotného řešení problému. Více 
informací o aktivitách realizovaných v oblasti sociálního poradenství naleznete v kapitole Přehled projektů na straně 12.

PSYCHO-SOCIAL ASSISTANCE 

Social consultancy is the cornerstone of our organization’s work. Consultancy is given by our workers in the area of social security, medical services, social 
benefi ts, education and employment. Assistance is offered to all foreigners and their family members regardless of their origin. The same principle is 
applied when giving advice – we respect each person as an individual no matter what his or her origin.
The year 2005 was remarkable in many aspects; the Administration of Refugee Facilities continued in improving facilities and in the autumn of 2005 
amendments to employment and asylum law, which governs the overall application process, came into force. The changes infl uenced many areas; (such as 
providing health care) and the CCR submitted several ideas through which we tried to solve problems brought on by the new legislation.
However, the possibility of gaining employment still remains a thorny issue. The asylum seekers and foreigners with a ban on departure, who are willing to 
work, provide for themselves and want to be independent of the care that is provided in the detention centres of the Ministry of Interior. Yet they are faced 
with the diffi cult task of getting employment. The employers often do not want to deal with the process of getting their work visa or are unwilling to wait until 
such visa arrives. In the near future The Counselling Centre for Refugees would like to concentrate on consultancy and assistance with labour-law related 
issues as problems like these are very frequent among our clients. In the long-term absence of work related activities the habit of working is being lost and 
a risk of unwanted social and pathological behaviour is becoming far greater.
Large numbers of our clients come to the Czech Republic from war-torn areas and were forced to leave their homes and relatives. They inevitably suffer from 
various psychological traumas and cannot get used to the change of their social status. The traumas sometimes manifest themselves in their behaviour 
without them even being aware of it. These clients are offered psychological consultancy in the Prague offi ce and in the Multicultural Centre in Teplice.
As mentioned above, the number of asylum seekers decreased, on the other hand the number of long-term clients with more problematic and complicated 
issues has been increasing and so have situations that are more diffi cult to solve. During our interventions given to our long-term clients, we tried to avoid 
them becoming over-dependent on us. In order for the client to become more independent and learn to cope by him/herself we try to include them in the 
solution of the problem itself. More information on the activities in the fi eld of social consultancy can be found in the chapter Projects on page 12.
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ASISTENCE NEZLETILÝM ŽADATELŮM O AZYL BEZ DOPROVODU

Nezletilí a mladiství bez doprovodu zákonného zástupce jsou specifi ckou a nejvíce ohroženou skupinou, které se v rámci činnosti naší organizace věnujeme. 
Jedná se o osoby mladší 18 let (dále děti), které se na našem území nacházejí bez doprovodu zákonných zástupců a nebo se jejich zákonní zástupci o ně 
nemohou či nechtějí postarat. Příčiny, pro které nezletilí opouštějí svou zemi původu, jsou různé. Mezi nejčastější patří nedostatek ochrany ze strany státu, 
rozpad rodiny, strach vyvolaný válečným konfl iktem nebo chudoba. Děti bez doprovodu jsou v takovém případě umístěny do Zařízení pro děti cizince Modrá 
škola v Praze a Permon u Příbrami. V mnoha případech vystupujeme jako jejich opatrovníci k ochraně jejich práv a zájmů. Děti, které dovršily plnoletost 
a jsou stále žadateli o azyl, zastupujeme v azylové proceduře. Zvláštní péče je věnována asistenci nezletilých žadatelů o azyl v detenčním zařízení Velké 
Přílepy. Při naší činnosti spolupracujeme především s místně příslušnými Orgány sociálně právní ochrany dětí a dalšími institucemi. Pravidelně pořádáme 
setkání všech subjektů, které jsou v této oblasti zainteresovány.
V roce 2005 podalo v České republice žádost o azyl 100 nedoprovázených dětí. Více jak polovina žádostí byla podána v zajišťovacích zařízeních pro cizince, 
celkem 58. 32 žádostí bylo podáno v Přijímacím středisku ve Vyšních Lhotách a 5 v Přijímacím středisku v prostoru mezinárodního letiště Praha – Ruzyně. 
Převážná většina žadatelů byla z Indie (32) a Číny (28). Další početnější skupiny pak tvořili žadatelé z Ruské federace (4), Vietnamu (4) a Ukrajiny (4). 
Poradna pro uprchlíky se problematikou nezletilých dětí bez doprovodu systematicky zabývá již více než 10 let, tedy téměř od počátku své činnosti. Důležitá 
je snaha o zlepšení postavení této skupiny žadatelů o azyl a o odstranění legislativních překážek a nedostatků, které se k pobytu dětí – cizinců v České 
republice pojí. Významná byla v tomto směru dlouhodobá snaha odstranit ta ustanovení zákona o pobytu cizinců, která umožňují umístit děti ve věku 15–18 
let do zajišťovacích zařízení pro cizince. V roce 2005 byla novelou zákona o pobytu cizinců zkrácena maximální možná doba, na kterou mohou být nezletilí 
bez doprovodu umístěni v těchto zajišťovacích zařízení, ze 180 na 90 dnů. 
Od roku 1999 je Poradna členem mezinárodní aliance nevládních organizací pracujících s nezletilými bez doprovodu, Separated Children in Europe 
Programme (SCEP). Aliance SCEP připravila v roce 2005 vydání příručky Vhodné postupy, která má sloužit jako přehledný výčet modelů a postupů, 
které se týkají zajištění ochrany práv nezletilých bez doprovodu v Evropě. Opírá se především o Úmluvu o právech dítěte, Příručku UNHCR o přístupech 
a procedurách v záležitostech týkajících se nezletilých bez doprovodu, kteří žádají o azyl (UNHCR, únor 1997) a Vyjádření Evropské rady pro uprchlíky 
a exulanty k problematice dětí-uprchlíků (listopad 1996, ECRE). Jedná se o třetí vydání Vhodných postupů SCEP, které je poprvé přeloženo do českého 
jazyka. Příručka je určena všem zainteresovaným osobám, které se zapojují do péče o nezletilé na území České republiky, ať již se jedná o soudce, 
pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, pracovníky Ministerstva vnitra ČR, kteří posuzují žádosti o azyl, pracovníky neziskových organizací, učitele, 
vychovatele atd. Tato příručka totiž zakotvuje základní principy a postupy, kterými by se měl řídit každý profesionál, který s těmito dětmi pracuje.

ASSISTANCE TO UNACCOMPANIED MINOR ASYLUM SEEKERS

Unaccompanied minor asylum seekers without a parent or a close relative are a specifi c and the most endangered group which CCR deals with. These 
persons of 18 years or less (children), fi nd themselves in our country alone. This may be caused by the fact that their guardians are unable or unwilling to 
care for them but the reasons why they leave their homeland vary from case to case. The most common reasons are insuffi cient protection from the state, 
family disintegration, fear caused by war confl ict or poverty. 
In the last year 100 unaccompanied children asked for asylum in the Czech Republic. More than half of the applications (58) were submitted in the 
detention centres for foreign nationals. 32 applications in the admission centre in Vyšní Lhoty and 5 in the admission centre at the international Ruzyně 
airport in Prague. The great majority of these applicants came from India (32) and China (28). Another signifi cant amount came from the Russian 
federation (4), Vietnam (4) and the Ukraine (4).
The Counselling Centre for Refugees has been systematically dealing with the problem of unaccompanied minors for more than 10 years, in other words, 
since the beginning of its activity. The main task is to provide qualifi ed legal advice to these minors in the course of the asylum procedure but also offer help 
and, what is no less, to make every effort to improve the position of this group of asylum seekers and the abolition of legislative obstacles and shortcomings, 
which accompany the journey of these children as foreign nationals in the Czech Republic. Long-term effort to abolish provisions of law providing for placing 
children between 15 and 18 in detention centres for foreign nationals was of special importance in this respect. In 2005 an amendment was made that 
reduces the number of days for which the minors can be placed in such detention centres from 180 to 90 days.
Since 1999, CCR has been a member of the international alliance of non-governmental organizations working with unaccompanied minors, the Separated 
Children in Europe Programme (SCEP). In 2005 the SCEP alliance issued a manual called “Appropriate Approaches”, which should serve as a summary 
of model behaviour and approaches to ensure legal protection of unaccompanied minors in Europe. It mainly follows the Children Rights Convention, the 
UNHCR directives on approaches and procedures in matters connected with unaccompanied minors asking for asylum (UNHCR, February 1997) and the 
Statement of the European Council for Refugees and Exiles about the problems of child refugees (ECRE November 1996). This is the third edition of the 
“Appropriate Approaches” by SCEP, which has been translated to Czech for the very fi rst time. The manual is for those who are dealing with the issue in 
the Czech Republic such as; judges, social workers, legal aid workers, workers of the Ministry of Interior (who consider the applications), the NGO workers, 
teachers and educators. This manual contains basic principles and procedures of every professional who works with such children.
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LEGISLATIVNÍ ČINNOST

Významnou část aktivit nevládní organizace poskytující pomoc cizincům tvoří práce na koncepčních změnách a lobbying. Proto se zaměřujeme na 
monitoring postavení cizinců na našem území a na změnu nevyhovujících, restriktivních či diskriminačních předpisů, stejně tak jako na změnu přístupu 
odpovědných osob k této skupině obyvatelstva.V průběhu roku 2005 jsme se vyjadřovali postupně ke třem novelám zákona o azylu Stejnou pozornost jsme 
však věnovali i změnám v oblasti zákona o pobytu cizinců.
Vypracovali jsme připomínky k (v pořadí osmé) novele citovaného zákona o azylu, (později zákon č. 57/2005 Sb.). Jednalo o tzv. euronovelu, jejíž přijetí 
souvisí s aplikací Nařízení Rady č. 343/2003, kterým se stanovují kritéria a mechanismy pro určení členského státu odpovědného za posouzení žádosti o 
azyl podané státním příslušníkem třetí země v jednom z členských států (tzv. Dublin II) i se Směrnicí Rady 2003/9/ES, stanovující minimální požadavky pro 
přijímání žadatelů o azyl. Následně jsme oslovili vybrané poslance a senátory a jako i další organizace jsme lobovali ve prospěch našich připomínek směrem 
ke zlepšení právního postavení současných i budoucích žadatelů o azyl. V průběhu legislativního procesu se nakonec podařilo prosadit (jen) dílčí změny 
navrhované právní úpravy. Pokoušeli jsme se ovlivnit legislativní proces i v případě další (v pořadí deváté) novely zákona o azylu (později zákon č. 350/2005 
Sb.), kde  se hlavní změna právní úpravy týkala především soudního přezkumu rozhodnutí ve věci azylu. V této souvislosti jsme se aktivně účastnili odborné 
debaty, byli jsme na jednáních se zástupci státních orgánů, lobovali jsme za změny navrhované právní úpravy u poslanců i senátorů, psali jsme články do 
nejrůznějších periodik vystupovali v médiích apod. Po značném úsilí se podařilo alespoň částečně zmírnit původní restriktivní návrh, který počítal mimo jiné 
se zrušením možnosti podání kasačních stížností. Věnovali jsme se také návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, který byl později 
přijat a ve Sbírce zákonů vyšel pod číslem 165/2006, jako desátá novela azylového zákona.
O změnu legislativy jsme se pokoušeli i v rámci aktivit projektu Proč mají zůstat stranou? – Komplexní posílení pracovního potenciálu žadatelů o azyl 
podpořeného z Programu Iniciativy společenství EQUAL (blíže viz anotace k projektu na str. 13).
Krom toho jsme vypracovali připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – (tento zákon byl následně vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 428/2005 
Sb.). Naše kritika se týkala především institutu správního vyhoštění, otázky jeho vztahu k překážce vycestování či zajišťování nezletilců (kategorie 15–18 let) 
v detenčních zařízeních, a také nově zaváděné možnosti policie stanovit, že cizinec musí žádost o vízum podat ve státě, jehož je občanem.
Stejné aktivity jsme podnikali i v případě další novely citovaného cizineckého zákona, později vyhlášené jako zákon č. 161/2006 Sb. V této souvislosti jsme 
mimo jiné dlouhodobě apelovali na to, aby byla zkrácena lhůta pro získání trvalého pobytu z 10 na 5 let, a zároveň aby bylo možné podat žádost o povolení 
k trvalému pobytu ve zvláštních případech po ukončení azylového řízení dříve než po 5 letech. Konečně je zapotřebí připomenout naše úsilí v otázce 
regularizace nelegální migrace, o které se podrobněji zmiňujeme v anotaci k projektu Regularizace nelegální migrace na str. 16.

LEGISLATIVE WORK 

Work on conceptual changes, lobbying, and communications with the media as well as informing the public-all this plays a major part of the activities 
performed by non-governmental organizations, which offer assistance to foreign nationals. That is why we concentrate on monitoring the position of foreign 
nationals in our country and on changing unsuitable, restrictive or discriminatory regulations, just as we focus on changing the attitude of responsible 
individuals towards this segment of the population. In the course of 2005, we expressed our opinion on three law amendments. The same attention was 
given to the changes of law concerning the residency of foreign nationals.
We commented on the amendment of the asylum law (Law No. 57/ 2005 on asylum, as amended). This was so called the “Euro-amendment” the 
acceptance of which is connected with the application of the EC Decree number 343/2003 (so called Dublin II as mentioned above) and with the EC 
Directive 2003/9/ES prescribing the minimal requirements for accepting asylum seekers. (JA2). We approached the senators and the members of the 
parliament and lobbied in favour of our recommendations for improving the legal status of current and future asylum seekers. In the course of the process 
at least some partial changes to the legislation were made.
In addition to this, we tried to infl uence the creation of Law No 350/2005, as amended, where the main changes are dealing with court investigation into 
asylum decisions. We actively participated in professional discussions, in negotiation talks with state representatives, lobbied for changes with senators and 
member of the parliament, wrote various articles and entered public debate in the media. After substantial effort we at least managed to partially moderate 
the original restrictive proposition. We also dealt with the law amendment that changes the Law No 325/1999 on asylum, which was later accepted and 
published as Law No 165/2006 (the tenth amendment to the asylum law.)
We also tried to achieve the change of the legislation through the so called “Why should they stay aside” project, which aims at strengthening the work 
potential of asylum seekers. This was done with the support of association called EQUAL (for more see page 13).
In addition to this, we submitted notes to a proposition to Law No 326/199 (dealing with the residency of foreign nationals in the Czech Republic – the 
Law was later accepted and became the Law No 428/2005. We mostly criticized the possibility of expulsion in connection with the ban on travelling and 
detention of minor asylum seekers in detention facilities and the newly introduced possibility for the police to prescribe that the foreign national must apply 
for the visa in the country where he or she resides.
The same action was taken in the case of another law concerning migrants – Law No 161/2006 as amended. In connection to this, we asked for the 
necessary duration for gaining permanent residency to be reduced from 10 to 5 years. We also required the possibility of permanent residency being 
granted on special occasions sooner than the 5 year waiting period. Lastly, we would like to mention our effort in the fi eld of illegal migration, which is 
mention in the Project section of the report on page 16.
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PŮSOBENÍ NA VEŘEJNOST

Nezbytnou aktivitou nevládní organizace činné na poli migrace je práce s českou veřejností s cílem rozvíjet toleranci a potírat xenofobii a rasismus. 
Pracovníci PPU proto vystupují v médiích, účastní se diskusí, seminářů a konferencí zaměřených na danou problematiku a přednášejí na základních, 
středních a vysokých školách po celé České republice. 
V roce 2005 se Poradna poprvé zapojila do kampaně „Oranžová stužka“, která upozorňuje na Mezinárodní den pro odstranění rasismu připadající 
na 31. březen. (V roce 1960 byla v tento den v jihoafrickém městě Sharpeville rozstřílena policií pokojná antirasistická demonstrace. Zahynulo 69 lidí, 
kteří protestovali proti zákonům apartheidu. Valné shromáždění OSN proto v roce 1966 ustavilo 31. březen Mezinárodním dnem za odstranění rasové 
diskriminace a zároveň vyzvalo mezinárodní společenství, aby posílilo úsilí o odstranění všech forem rasové diskriminace). Ve spolupráci s Multikulturním 
centrem Praha zajišťovala poradna dne 31. 3. 2005 informační stánek, kde byly zájemcům rozdávány informační materiály nevládních organizací aktivních 
v boji proti rasismu a samozřejmě také informace o Mezinárodním dnu pro odstranění rasismu. Dalším významným dnem, který PPU veřejnosti připomíná, 
je Světový den uprchlíků, který připadá na 20. 6. V roce jsme 2005 jsme se podíleli na akci UNHCR  pořádané k tomuto dni v prostorách klubu Rock Café. 
Velmi se nám osvědčila spolupráce s různými (nejen lidsko-právními) organizacemi, prostřednictvím kterých můžeme prezentovat migrační problematiku, 
ale také organizaci samotnou. Nejpřitažlivější formou propagace je prodej výrobků uprchlíků spojený s ochutnávkou etnických jídel. V roce 2005 jsme se 
takto prezentovali na akcích Amnesty International, ale třeba také Waldorfské školy či Domova Sue Ryder. A jako každým rokem jsme se opět zapojili do 
mezinárodního festivalu dokumentárních fi lmů o lidských právech Jeden Svět.
Naším nejvýznamnějším partnerem v oblasti práce s veřejností však zůstává Centrum pro otázky migrace. Ve spolupráci s centrem, Českým literárním 
fondem a Nakladatelstvím G plus G jsme vydali knihu Příchozí, která přináší příběhy uprchlíků, klientů PPU. Terapeutka Věra Roubalová vlastními pocity 
dokresluje vyprávění obyvatel uprchlických táborů z jejich cesty za svobodou. Příběhům dal konečnou podobu František Kostlán, člen PPU, který se 
dlouhodobě zabývá problematikou menšin v České republice. Druhá část knihy je věnována analýze neonacismu a rasismu v ČR a opět přináší pro lepší 
ilustraci několik příběhů o netoleranci české společnosti. Vyprávění lidí (cizinců i občanů ČR), kteří se na vlastní kůži setkali s rasismem a xenofobií, 
zaznamenala Tereza Günterová. Příběhy z této knihy ilustrují realitu, se kterou se v České republice může bohužel setkat každý, kdo trochu jinak vypadá 
či mluví s přízvukem. Věříme, stejně jako vypravěči těchto příběhů, že přečtení knihy přiměje čtenáře k zamyšlení a některé z nich třeba i k přehodnocení 
postojů vůči těm, kteří jsou zdánlivě „odlišní“. U příležitosti prezentace knihy jsme zahájili tradici menších koncertů, které slouží pro setkávání s našimi 
klienty, partnery a přáteli. 
V roce 2005 jsme si vyzkoušeli nový způsob oslovování veřejnosti za účelem získání fi nančních prostředků, kterým byla dárcovská sms (DMS). Propagace 
DMS vedla k navázání partnerství s novými (a pro nás atraktivními) subjekty. Reklama na DMS UPRCHLICI se objevila v propagačních materiálech fi lmového 
festivalu Film on Music – Music on Film anebo v klipu skupiny Monkey Business. Spolupracovali jsme také se studenty ateliéru ilustrace a grafi ky na VŠUP. 
Jedním ze zadání klauzurních prací studentů pedagoga Juraje Horvátha bylo vytvoření reklamy na DMS UPRCHLICI. Výsledné práce byly natolik nápadité, 
že jsme se rozhodli některé prezentovat na pohlednicích společnosti Boomerang Media. Další reklamy na DMS byly prezentovány v několika časopisech a 
v tramvajových vozech Dopravního podniku Praha. Banner inzerující DMS v němčině byl propagován na serveru www.tschechien-online.org, který poskytuje 
zpravodajství německy mluvícím občanům žijícím v Praze a obdobně anglická jazyková mutace byla prezentována na serveru www.prague.tv určeném 
anglickým mluvčím. Ve spolupráci s reklamní agenturou BI/Red Cell a Divadlem Archa jsme připravili rádiové spoty, které byly odvysílány na Radiu1. 
Záměrně jsme k propagaci DMS vybírali média mající nejblíže k mladé generaci, která posílá sms nejčastěji. Bohužel se nám (stejně jako dalším nevládním 
organizacím pracujícím s problematickou skupinou klientů) potvrdilo, že zajistit podporu české veřejnosti pro DMS s názvem UPRCHLICI je mnohem 
složitější než u méně konfl iktních témat. Kvůli nízkému obratu (z pohledu provozovatele DMS) nám byla tato služba zrušena. I přes tento pesimistický závěr 
nám však DMS přinesla novou zkušenost a poznání zajímavých partnerů pro další spolupráci.

INFLUENCING THE PUBLIC   

One of the most essential activities of the CCR is working together with the Czech public with the aim of promoting tolerance and combating xenophobia 
and racism. Members and the staff of the Centre take part in discussions, seminars and conferences regarding specifi c issues; they also give lectures at 
elementary, secondary and high schools throughout the Czech Republic. 
In 2005, for the fi rst time, we participated in the campaign “Orange Ribbon”, which draws attention to March 31st – the International Day for Elimination 
of Racism. (In 1960, the South African police killed 69 people peacefully demonstrating against apartheid. The United Nations, in 1966, established the 
31st of March as the International Day for Elimination of Racial Discrimination and asked the international community to strengthen their efforts in order 
to remove all forms of racial discrimination). On March 31st 2005, in cooperation with the Multicultural Centre in Prague, the CCR provided an information 
point, where leafl ets of NGOs active in fi ght against racism were distributed. Another important date, which we try to remind to the public, is 20th of June –
the World Refugee Day. In 2005 we participated in an event organized by the UNHCR that took place in the Rock Café in Prague.
Most useful, was cooperation with various organizations, through which we can present the problem of migration as well as the CCR itself. The most 
attractive form of promotion is the sale of handicrafts made by the refugees themselves connected with sampling of ethnic food. In the course of 2005 
we presented ourselves in this manner at Amnesty International, Sue Ryder’s Home and Waldorf School events. We also participated in “One World”– 
the international documentary human rights fi lm festival.
However, our most important partner in the area of working with the public is the Centre for Migration. In cooperation with the Centre for Migration, the 
Czech Literary Fund and the G plus G Publishing House we published a book called “The Arrivals”, which shows stories of the refugees and asylum seekers, 
the CCR clients. The therapist Věra Roubalová describes the narratives of those who live in detention centres and tries to depict their journey to freedom. 
František Kostlán, a member of the CCR who is a long-term expert on minorities in the Czech Republic, created the fi nal version of the stories. The second 
part of the book deals with the analysis of Neo-Nazis and racism in the Czech Republic and brings a few stories to illustrate the levels of intolerance in 
Czech society. Tereza Günterová recorded the narratives of Czechs and foreign nationals, who met with racism and xenophobia. These short stories illustrate 
the harsh reality of life in our society, where anybody speaking with even a slight accent can be negatively affected and mistreated.
In 2005 we tried a new way of approaching the public in order to gain fi nances, the so-called DMS – Donors Message Service. The promoting of DMS lead 
us to establishing partnerships with attractive subjects (such as fi lm festival Film on Music or the band Monkey Business) We cooperated with students 
of graphic design and animation, who – under the guidance of Juraj Horváth – created the advertisement for REFUGEE DMS. Other advertisements were 
placed in various magazines and on trams around Prague. A banner advertising DMS for German speaking population was placed on www.tschechien-
online.org and for English speakers on www.prague.tv. Together with BI/Red Cell Advertising Company we created a campaign for the radio. Unfortunately, 
due to the lack of support from the Czech public, the campaign was cancelled. While overall it was a disappointing result, it brought invaluable experience 
and meeting of new partners for further cooperation.
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MEZINÁRODNÍ AKTIVITY PRACOVNÍKŮ PORADNY PRO UPRCHLÍKY

Poradna pro uprchlíky je členem mezinárodní organizace European Council on Refugees and Exiles (ECRE). ECRE zastřešuje 80 nevládních organizací, 
které se zabývají prací s uprchlíky v 30 zemích Evropské unie a východní Evropy. Členství v ECRE umožňuje nevládním organizacím přístup k důležitým 
informacím o právním a institucionálním vývoji v Evropské unii a  o aktivitách organizací zabývajících se uprchlíky v členských  zemích ECRE. Tyto informace 
jsou velmi důležité pro činnost Poradny pro uprchlíky i dalších nevládních organizací působících v této oblasti. 
Poradna pro uprchlíky od roku 2000 také členem sítě organizací pracujících s nezletilými žadateli o azyl bez doprovodu zákonného zástupce. Projekt 
Separated Children in Europe Programme (SCEP) je společnou iniciativou některých organizací mezinárodní aliance The International Save the Children 
Alliance a UNHCR (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky). Jeho smyslem je uplatnit práva a chránit zájmy dětí a mladých lidí, kteří přišli do Evropy a 
nejsou doprovázeny rodiči či jinými dospělými osobami (více informací viz. kapitola Asistence nezletilým žadatelům o azyl bez doprovodu). Mgr. Běla Hejná 
byla jediným českým zástupcem v SCEP (od poloviny roku ji v organizaci zastupuje právní poradkyně Magda Faltová). Účast v tomto mezinárodním projektu 
přináší možnost srovnání systémů péče o nezletilé bez doprovodu ve více než 20-ti zemích partnerských NNO. Po vstupu České republiky do Evropské unie 
nám pak naše členství dává možnost ovlivňovat tvorbu evropských norem prostřednictvím připomínek, které jsou vytvářeny na základě podkladů jednotlivých 
národních partnerů a předkládány jednotně za celou alianci. 
Zástupci poradny se v loňském roce účastnili významných mezinárodních konferencí a seminářů zabývajících se uprchlickou problematikou. Můžeme 
jmenovat například mezinárodní fórum organizace Network Migration in Europe v Berlíně či seminář Rady Evropy v italském Tridentu tykající se sociální 
exkluze. V září 2005 se realizátorky projektu Ženských skupin účastnily setkání Evropské kontaktní skupiny, která se zaměřuje na problematiku dopadu 
globalizace na životní podmínky, postavení a roli žen.

CCR STAFF’S INTERNATIONAL ACTIVITIES

The Counselling Centre for Refugees is a member of the European Council on Refugees and Exiles (ECRE), which covers eighty non-governmental 
organizations, dealing with refugees in 30 countries of the European Union and the Eastern Europe. Membership in ECRE gives non-governmental 
organizations access to important information on the legal and institutional development in the European Union and on the activities of organizations 
dealing with refugees in ECRE member states. This information is of great importance for the work of the Counselling Centre and other non-governmental 
organizations working in this sphere. 
Since 2000 the CCR has been a member of a network of organizations dealing with unaccompanied minor asylum seekers. The project Separated Children 
in Europe Programme (SCEP) is a joint initiative of organizations of The International Save the Children Alliance and the UN High Commissioner for 
Refugees (UNHCR). Its objective is to implement the rights and defend the interests of children and young people who came to Europe or are simply in 
transit, and for some reason are not accompanied by their parents or other adults. (More information in the section Unaccompanied minor asylum seekers) 
Ms. Běla Hejná, M.A. was the only Czech representative in SCE and in the middle of 2005 legal-aid worker Magda Faltová replaced her. Participation in 
this international project brings the possibility to compare the system of childcare in all the twenty member-states. After entering the EU we are also able 
to infl uence its norms and laws. This is done by submitting comments by the individual national agencies. These comments are forwarded to The Save the 
Children Alliance whose members are then able to infl uence the EU´s law.
Last year the CCR representatives attended a number of major international conferences and seminars discussing the problem of refugees. To name but 
few: the International Forum of the Network Migration Organization in Europe in Berlin or the EC seminar in Trident, Italy on social exclusion. In September 
2005 the organizers of the Women’s group participated in the meeting of the European contact group, which specializes in infl uence of globalisation on 
living conditions and status and role of women in today’s world.
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PROJEKTY REALIZOVANÉ PORADNOU PRO UPRCHLÍKY V ROCE 2005 

PRÁVNÍ POMOC ÚČASTNÍKŮM ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ AZYLU
REALIZACE: 1. 1. – 31. 12. 2005 / PODPOŘENO: MINISTERSTVEM VNITRA ČR, ODBOREM AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY 

V průběhu roku 2005 došlo v oblasti poskytování právních služeb žadatelům o azyl pracovníky PPU k několika podstatným změnám, a to jak pokud jde 
o personální obsazení, tak co do rozsahu pracovních činností. V roce 2005 byla navázána spolupráce s Odborem azylové a migrační politiky MV ČR 
spočívající v asistenci právníků PPU při předávání tzv. dublinských rozhodnutí. Tato právní pomoc byla poskytována v zařízení pro zajištění cizinců Bělá-
Jezová a Velké Přílepy. K významné změně došlo v důsledku uzavření Pobytového střediska MV ČR Červený Újezd v dubnu 2005, tudíž jsme přenesli naše 
právní poradenství do Pobytového střediska MV ČR Kostelec nad Orlicí.
Stěžejní součástí aktivit v rámci poskytování bezplatné právní pomoci žadatelům o azyl jsou služby poskytované v pražském sídle organizace v Senovážné 
ulici č. 2. Služby byly obvykle poskytovány ve vymezených úředních hodinách, a to  v pondělí a středu od 10 do15 hodin. V naléhavých případech byla 
právní pomoc poskytována samozřejmě i mimo úřední dobu. V odůvodněných případech byla kromě obvyklého právního poradenství a sepisování podání 
poskytována asistence a zastupování při řízení před krajskými soudy ve věci odvolání proti rozhodnutí o neudělení azylu, osobní asistence při jednání s úřady 
a dalšími veřejnými institucemi při vyřizování právních záležitostí spojených s životem žadatelů o azyl v ČR. Rozsáhlou část klientů tvoří osoby nacházející 
se ve stádiu řízení o kasační stížnosti před nejvyšším správním soudem, o nichž pojednává také následující anotace projektu právního poradenství cizincům 
pobývajícím v ČR. Pomoc zde spočívala převážně v kontaktování vhodných advokátů k zastupování v řízení, opravy neodborně sepsaných kasačních 
stížností, právní úkony vůči nejvyššímu správnímu soudu či asistence při vyřizování víza za účelem strpění pobytu.
V průběhu roku jsme zaznamenali úbytek počtu klientů ve srovnání s minulými lety, což souvisí s ubývajícím počtem žádostí o azyl v České republice. 
Za rok 2005 byla podle evidence vedené právním oddělením poskytnuta bezplatná právní asistence žadatelům o azyl v tomto rozsahu:

počet konzultací: 1 453 (v rozsahu 552 hodin)
počet žalob ke krajským soudům: 67
počet ostatních právních podání k soudům,úřadům a jiným institucím: 245                                                          
počet případů opatrovnictví v řízení o udělení azylu: 10

Snížení počtu klientů není právníky organizace vnímáno jako negativní faktor. Daná situace vytváří více prostoru pro důkladnější a kvalitnější práci 
v případech, které zasluhují zvýšené pozornosti.

PROJECTS ARRANGED BY THE CCR IN 2005                     

LEGAL ASSISTANCE TO ASYLUM SEEKERS
DATE: 1. 1.– 31. 12. 2005 / SUPPORTED BY: THE MINISTRY OF INTERIOR – DEPARTMENT OF ASYLUM AND MIGRATION POLICY

During 2005 many signifi cant changes, both in the staff and extend of activities, were made in the area of providing legal assistance to asylum seekers by 
the CCR. In 2005 we established contact with the Department of Asylum and Migration of the Ministry of Interior, which resulted mainly in the assistance 
of our lawyers with the so called “Dublin decisions”. This legal aid was given in the detention centre for foreigners in Bělá-Jezová and in Velké Přílepy. 
A signifi cant change was brought on by closing down of the detention centre of the Ministry of Interior in Červený Újezd in April 2005, which forced us to 
transfer our activities to the detention centre in Kostelec nad Orlicí.
The most important part of our work is offering free legal advice to asylum seekers, which is provided on the premises of our organization in Senovážná 
Street No 2. The service can be used on Mondays and Wednesdays from 10 am to 3pm. In pressing cases such services were offered outside of working 
hours. Besides the usual legal advice we also helped our clients by assisting them while at court when appealing against refusal of asylum, personal 
assistance while dealing with the authorities and public institutions and assistance with organizing their legal matters connected with the process of waiting 
for the asylum. A great number of our clients are in the process of appealing against the Court’s decision (as mentioned in the section in the following 
section). Aid to such clients mainly consisted of fi nding suitable lawyers, correcting of the application forms or assistance with visa applications.
In the course of 2005 we noted a decrease in the number of clients compared to the previous years, which is closely connected with the decrease in 
number of asylum applications in the Czech Republic. In 2005, according to the evidence of the legal department, free legal advice was give to asylum 
seekers in this extent.

The number of legal consultations: 1453 (the total of 552 hours)
The number of complaints submitted to regional courts: 67
Other legal complaints – to courts and institutions: 254
Legal action connected with guardianship in the process of granting asylum: 10

The decrease of the number of our clients is not perceived as a negative factor; on the contrary, the given situation creates space for more proper and 
quality work in those cases that require extra attention.
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PRÁVNÍ A SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ CIZINCŮM POBÝVAJÍCÍM V ČR 
REALIZACE: 1. 1.– 31. 12. 2005 / PODPOŘENO: MINISTERSTVEM VNITRA ČR 

Ačkoli stěžejním posláním PPU je poradenství žadatelům o azyl, naši pomoc pravidelně vyhledává velké množství cizinců s dlouhodobým a krátkodobým 
pobytem na území ČR, cizinců měnících svůj pobytový status a cizinců usilujících o získání trvalého pobytu. V pražském sídle organizace proběhlo měsíčně 
v průměru 55 konzultací. Procentuální složení, co se týče druhu pobytu cizinců, bylo následující: 

s trvalým pobytem 12 % 
s dlouhodobým pobytem 8 %
cizinci s pobytem na vízum za účelem strpění 14 % 
v kasačním řízení (vízum strpění VS84) 32 % 
s pobytem na výjezdní příkaz 34 % 

U 53 % návštěv se jednalo o opakovanou asistenci, naopak v 47 % to byla asistence jednorázová. Ve 45% případů pomáhal poradce při podání písemných 
návrhů, v přibližně 15 % případů byla nutná telefonická intervence na úrovni státní správy a cizinecké policie. Velké množství dotazů se týkalo žádostí o trvalý 
pobyt. Specifi ckou skupinu mezi nimi tvořili cizinci, jejichž řízení o udělení azylu na území ČR bylo ukončeno. Těmto cizincům je pak udělen výjezdní příkaz. 
Často jsou to lidé, kteří v České republice žijí již několik let. Někteří z nich splní podmínku pobytu na území na dlouhodobé vízum a v postavení žadatele o 
azyl nepřetržitě nejméně pěti let, a mají možnost požádat o povolení k pobytu. Velké bylo i množství cizinců, kteří ač podmínku pobytu na území splnili, na 
získání trvalého pobytu na území nedosáhli například kvůli existenci správního vyhoštění. Velkou skupinou, které bylo poskytnuto právní poradenství, byli také 
žadatelé o azyl, kteří v ČR uzavřeli sňatek s českým občanem, svoje azylové řízení z toho důvodu zastavili a žádali o udělení trvalého pobytu na území ČR za 
účelem sloučení rodiny. 
Do dnešního dne nebyla dořešena situace žadatelů o azyl nevlastnících cestovní pas, kterým byla pravomocným rozhodnutím ukončena azylová procedura. 
Tito cizinci od cizinecké policie dostanou výjezdní vízum a musí opustit území ČR. Ovšem pro ostatní státy toto výjezdní vízum není dokladem, na základě 
kterého cizince vpustí na své území. Cizinec se tak dostává do začarovaného kruhu, nemůže zůstat v ČR, ale ani odjet někam jinam. Při zadržení jej policie 
umístí do zajišťovacího zařízení. Cizinec je pak velmi zranitelný a manipulovatelný. 
Velmi problematickou nadále zůstává oblast víz za účelem strpění. „Strpitelé“ tvořili podstatnou skupinu našich klientů. Jedná se především o cizince, 
kteří si podali kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Jak je uvedeno výše, právní asistence u těchto klientů spočívala především v kontaktování 
soudem ustanoveného právního zástupce z řad advokátů a pomoc s opravami neodborně sepsaných kasačních stížností.
Během našeho poradenství se nám na základě dotazů či osobních setkáních potvrdilo, že jeden z největších problémů je neochota úředníků státní správy 
a samosprávy, jejich nedostatečná jazyková vybavenost a špatná či nedostatečná komunikace s cizinci. Cizinci nejsou o svých právech a povinnostech 
dostatečně informováni a neorientují se v zákonech upravujících jejich pobyt. 

LEGAL AND SOCIAL ADVICE TO FOREIGN NATIONALS RESIDING IN THE CZECH REPUBLIC
DATE: 1. 1.– 31. 12. 2005 / SUPPORTED BY: THE MINISTRY OF INTERIOR

Even though the main objective of the CCR is to give legal advice to asylum seekers our help is frequently sought by a great number of foreigners with 
long or short-term residency on the territory of the Czech Republic, foreign nationals changing their residency status and foreigners trying to change their 
residency status to permanent residency. In our Prague offi ce on average 53 consultations were given per month as following:

With permanent residency 12 %
With long term residency 8 %
With toleration visa 14 %
With toleration visa VS84 in the court appeal 32 %
With ban on departure stay 34 %

53% of the cases were of repeated assistance and 47% were one occasion only. In 45% of cases the assistant helped the client with submitting written 
application, in 15% it was a phone intervention at the level of state institutions or foreigners’ police. Great majority of applicants wanted to gain permanent 
residency with a specifi c group of applicants whose asylum procedure had been completed. Some foreign nationals are given departure order even if in 
most cases they have been living in the Czech Republic for a number of years. The applicants who meet the requirements are granted long-term visa and 
asylum seekers who fulfi l the time limit of 5 years are given the possibility of applying for permanent residency. Many foreigners- although fulfi lling the 
requirements for granting their stay were refused. Another group the CCR offered help to was asylum seekers who married a Czech citizen thus terminating 
their asylum application process and asked for long-term residency visa with the aim unifi cation of their family to be granted instead.
The diffi cult situation of asylum seekers who do not own a passport and whose asylum procedure was terminated, has not yet been resolved. These 
foreign nationals are given an exit visa by the foreigners´ police and are required to leave the Czech Republic. Unfortunately, such an exit visa is not a legal 
document accepted by other states and immigration authorities thus the authorities bar entry to their territory. In this way the foreign national enter a vicious 
circle from which there is no escape- he or she is not allowed to stay in the Czech Republic nor is allowed to leave and enter another country. 
The toleration visas are another problematic area and clients with such visas formed a substantial part of our clientele. These are mainly foreigners 
who appealed against the Supreme Court’s decision. As mentioned above the legal assistance to these clients mainly consisted in contacting a legal 
representative and help with the writing of the appeals.
When making a general appraisal of the problems, which we encountered in the course of the project, we can say that there is still a lack of information 
both on the part of foreign nationals and of offi cials working in the state administration and in self-administration offi ces. Another long-term problem is the 
unwillingness of the offi cials to communicate in other language than Czech. These factors combined with the problematic procedure results in inadequate 
orientation of foreign nationals who inadvertently fi nd themselves in very complicated situations.
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SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A ASISTENCE PRO ŽADATELE O AZYL JAKO PREVENCE SOCIÁLNÍHO 
VYLOUČENÍ A JINÝCH SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ
REALIZACE: 1. 1.–31. 12. 2005 / PODPOŘENO: MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, MAGISTRÁTEM HL. M. PRAHY, MČ PRAHA 1

V rámci projektu bylo poskytováno odborné sociální poradenství a asistence žadatelům o azyl v PoS MV ČR Bělá pod Bezdězem – Bělá Jezová, PoS Červený 
Újezd, PoS Kostelec nad Orlicí, žadatelům, kteří žijí mimo Pobytová střediska (především v Praze), a dále cizincům s vízem za účelem strpění pobytu. Další 
skupinou klientů, kterým byly naše služby poskytovány, byli rodinní příslušníci občanů EU, kteří jsou občany třetích zemí. V tomto případě se většinou jednalo 
o „bývalé“ žadatele o azyl, kteří si během azylové procedury založili rodinu s občanem ČR nebo jiného státu EU. Cílem projektu bylo zajistit klientům přístup 
k informacím, zvýšit úroveň znalostí jejich vlastních práv a povinností, a tím postupně zlepšovat jejich postavení ve společnosti a snížit tak riziko vzniku 
sociálně patologických jevů.
V případě sociálního poradenství v pražské kanceláři proběhla většina konzultací prostřednictvím osobního jednání s klientem, zhruba v 15 % všech případů 
se jednalo o konzultace telefonické. Celkově bylo poskytnuto zhruba 1 178 intervencí 255 klientům. Ve většině případů se jednalo o intervence opakované. 
Součástí poradenství bylo poskytování asistence při jednání na cizinecké policii. Dále byly poskytovány obecné informace týkající se vzdělávání (stipendia, 
kontakty na školy), sociální problematiky (dávky státní sociální podpory, vyřizování nároků na důchod), informací k uzavírání sňatků, vystavování rodných 
listů, slučování rodin a zaměstnání. 
Klientům, kterým byla rozhodnutím Nejvyššího správního soudu v Brně ukončena procedura a museli opustit ČR, jsme nejčastěji pomáhali s vyřizováním 
dokladů potřebných k návratu do zemí původu či států jejich posledního trvalého pobytu. Bohužel, vzhledem k zákonné úpravě není možné, aby tito klienti, 
pokud si v ČR najdou práci, požádali o udělení víza za účelem zaměstnání z našeho území. 
Správa uprchlických zařízení MV ČR pokračovala v optimalizaci pobytových středisek, což vedlo k tomu, že bylo uzavřeno PoS MV ČR Červený Újezd. 
Žadatelé, kteří zde žili, byli přemístěni do ostatních pobytových středisek. Avšak žadatelé o azyl a cizinci s vízem strpění pobytu, kteří pobývali či pobývají 
mimo PoS v Severočeském nebo Západočeském regionu, zůstali bez jakékoliv pomoci a jsou nuceni jezdit více než 100 km do nových středisek, kam byla 
přemístěna jejich dokumentace. Z tohoto důvodu jsme ve spolupráci s Konsorciem nevládních organizací otevřeli v rámci programu EQUAL Multikulturní 
středisko (MKC) v Teplicích. Práce MKC je zaměřena především na zvyšování potenciálu našich klientů na trhu práce (více informací viz. projekt „Proč mají 
zůstat stranou?“ – Komplexní posílení a využití potenciálu žadatelů o azyl) 
V roce 2005 jsme také rozšířili poradenství a nabídku volnočasových aktivit v PoS Kostelec nad Orlicí, kam byla přemístěna většina klientů ze zrušených 
středisek. Stejně jako v předchozích letech zůstává velkým problémem žadatelů o azyl nadbytek volného času a omezené aktivity, což se velkou měrou podílí 
na prohlubující pasivitě, nesamostatnosti a negaci klientů.

SOCIAL ADVICE AND ASSISTANCE TO ASYLUM SEEKERS – WAY OF PREVENTING SOCIAL 
EXCLUSION AND OTHER SOCIAL-PATHOLOGICAL PHENOMENA
DATE: 1. 1.–31. 12. 2005 / SUPPORTED BY: THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS

This project offered expert social consultancy and assistance to asylum seekers living in the facilities of the Ministry of Interior in Bělá pod Bezdězem – Běla 
Jezová, Červený Újezd, Kostelec nad Orlicí, to those living outside of these facilities – especially in Prague - and to foreign nationals with toleration visas. 
Another group of clients who were offered our services were family members of EU citizens, who are third-country citizens themselves. These clients were 
mainly former asylum seekers who – during the asylum procedure – started their own family with a Czech or EU national. The aim of this project was to 
provide access to information, raise the levels of their rights and duties awareness and thus gradually improve their position in society and reduce the risk of 
social – pathological phenomena.
Regarding the social consultancy in our Prague offi ce it should be said that most of the sessions were carried out face to face and approximately 15 % 
over the phone. In total 1178 consultations were given to 255 clients, in most cases the consultations were repeated. An important part of the service 
was providing assistance when dealing with the foreigners´ police. General information on education (scholarships, school contacts), social issues (social 
benefi ts, pension), marriage, birth certifi cates, family reunions and employment was also given.
In instances when the Supreme Court in Brno ruled against granting the asylum and the client was made to leave the Czech Republic we tried to help with 
paperwork necessary for returning to their home country or to state of last permanent residency. Unfortunately, it is impossible for the asylum seekers to 
apply for work visa even if they are successful in fi nding employment in the Czech Republic.
The Administration of the Detention Centres of the Ministry of Interior continued in optimizing the detention facilities which lead to the closing down of the 
detention centre in Červený Újezd and the applicants living there were moved to other facilities. However, the asylum seekers with toleration visa living in 
the North and West Bohemia were left unaided and were forced to travel over 100 km to new centres to which their documentation was transferred. This 
was the main reason for us to open the new Multicultural Centre (MKC) in Teplice, this was done in cooperation with the Consortium of Non-governmental 
organizations under the so called EQUAL program. The activities of MKC are mainly aimed at heightening the potential of our clients on the labour market. 
(for more see the “Why should they stay aside” project)
In the course of 2005 we also widened the consultancy service and the range of free time activities in the detention centre in Kostelec nad Orlicí, where 
most of the clients from cancelled centres were transferred. As in the previous years the main problem for the clients is the excessive free time and limited 
range of activities, which leads to passivity, dependence, and negative attitude of the clients.
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„PROČ MAJÍ ZŮSTAT STRANOU?“ – 
KOMPLEXNÍ POSÍLENÍ A VYUŽITÍ POTENCIÁLU ŽADATELŮ O AZYL   
REALIZACE: 1. 1. 2005–31. 8. 2008 / PODPOŘENO: PROGRAMEM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL

Projekt je realizován v rámci evropské Iniciativy Společenství EQUAL, která je jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti 
pro období 2000–2008. Jedná se o program fi nancovaný ze strukturálních fondů. Cílem programu je integrace žadatelů o azyl na trh práce. Hlavním 
realizátorem projektu je Konzorcium nevládních organizací pracujících s uprchlíky, jehož je PPU členem. Na rozvojovém partnerství nazvaném NET 2005 
se kromě PPU dále podílí Organizace pro pomoc uprchlíkům a Sdružení občanů zabývajících se emigranty. 
Žadatelé o azyl potřebují při zprostředkování zaměstnání zvýšenou péči. Výrazný problém pro ně představuje nedostatečná znalost českého jazyka, malá 
zkušenost se socio-kulturní realitou v ČR, špatná orientace na českém trhu práce či problémy s uznáním kvalifi kace nabyté v zahraničí. Cílem projektu je 
proto přispět ke zvýšení kvalifi kace a motivace žadatelů o azyl (a osob, jimž bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu) za účelem jejich integrace na trh 
práce. Od projektu rovněž očekáváme omezení nelegálního zaměstnávání, přičemž pro naplnění tohoto cíle je nezbytné zvýšit informovanost veřejnosti, a to 
zejména pak potenciálních zaměstnavatelů o právním postavení a legálních možnostech žadatelů o azyl ve vztahu k zaměstnávání, a přijmout legislativní 
úpravy vstřícnější k této skupině obyvatel. 
Všechny služby poskytované v rámci programu jsou pro klienty bezplatné. V oblasti vzdělávání se jedná především o výuku českého a anglického jazyka, 
kurzy práce s počítačem a internetem a motivační kurzy (psaní životopisu, jednání se zaměstnavatelem…). V rámci projektu bylo otevřeno Multikulturní 
centrum v Teplicích, kde pracovníci PPU poskytují právní a psychosociální poradenství zaměřené na problematiku zaměstnávání. Multikulturní centrum také 
poskytuje prostor pro aktivity pro veřejnost sloužící k seznámení se se zvyklostmi a kulturou jednotlivých národnostních menšin žijících v regionu.
V rámci projektu zajišťuje PPU výuku českého jazyka také v dalších multikulturních centrech, která jsou koordinována ostatními partnerskými organizacemi. 
Jedná se o centra ve Stráži pod Ralskem, Vyšních Lhotách a v Zastávce u Brna. Učitelé českého jazyka se podílejí ve spolupráci s Masarykovou universitou 
na přípravě Manuálů českého jazyka. 
Právnička PPU vede Analytické expertní centrum, jehož tým se zabývá analýzou současné situace v oblasti zaměstnávání cizinců, a to zejména legislativy 
a relevantní praxe odpovědných orgánů. Jak již bylo uvedeno výše, v roce 2005 jsme podávali podnět Výboru pro odstranění rasové diskriminace při Radě 
vlády ČR pro lidská práva, který se týkal zaměstnávání cizinců s vízem za účelem strpění pobytu, tj. tak zvaných strpitelů. Takřka totožný podnět jsme dále 
podávali na MPSV. I díky těmto aktivitám došlo k legislativním změnám, přinejmenším jsme (jako Analytické expertní centrum projektu EQUAL) byli prvním 
subjektem, který na problém upozornil. Podnět se týkal úpravy postavení strpitelů na trhu práce. Říjnová, tedy předchozí novela (350/2005 Sb.) azylového 
zákona a zákonů souvisejících jejich postavení omylem zhoršila, když bylo zrušeno jedno konkrétní ustanovení zákona o zaměstnanosti, které umožňovalo 
vydání povolení k zaměstnání strpiteli bez toho, aby obsazované pracovní místo bylo přednostně nabídnuto českému uchazeči o zaměstnání. Při vydávání 
pracovního povolení strpitelům se tedy od října 2005 přihlíží k situaci na trhu práce a povolení k zaměstnání tak může úřad práce vydat strpiteli jen tehdy, 
jestliže se jedná o ohlášené volné pracovní místo, které nelze s ohledem na požadovanou kvalifi kaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak, 
což tyto strpitele pochopitelně diskriminuje. Nový zákon však na kritiku dosavadního stavu reaguje a vrací se k původnímu stavu, takže do budoucna, tj. od 
jeho účinnosti, nebude vydání povolení k zaměstnání strpitelům podmíněno zkoumáním situace na trhu práce, jak tomu ostatně bylo až do loňského října. 
Součástí aktivit Analytického expertního centra je také publikování odborných i teoreticko-popularizačních textů a účast na mezinárodních konferencích 
a studijních pobytech.

DEVELOPMENT PARTNERSHIP NET 2005 – WHY SHOULD THEY STAY APART?
DATE: 1. 1. 2005–31. 12. 2008 / SUPPORTED BY: EQUAL – EUROPEAN SOCIAL FUND COMMUNITY INITIATIVE 

This project was realized under the European Social Fund Community Initiative, which is one of the main tools of EU´s strategy on employment between 
2000 and 2008, a program fi nanced from the EU structural funds. The aim of the project is the integration of the asylum seekers on the labour market. 
The main organizer of the program is the Consortium of Non-governmental Organisations working with Refugees, which the CCR is a member of. Other 
organizations involved in the so-called NET 2005 partnership are The Organization for Aid to Refugees and The Society of Citizens Assisting Migrants.
Asylum seekers need to be given extra help when looking for work. The problems they might encounter include insuffi cient knowledge of the Czech 
language, not enough experience with their environment, unawareness of the labour market and problems with their qualifi cations -gained abroad- being 
recognized. The aim of the project is to contribute to the rising of qualifi cation and motivation of the asylum seekers and persons granted toleration visas 
in order to integrate them in the employment process. We also expect reduction in illegal employment. We could achieve this by informing the public and 
potential employers about legal possibilities of employing asylum seekers, however, legislative changes should also be made in order to help such people.
All services are provided free of charge. In the area of education we offer lessons of Czech and English, computing and Internet courses and so called 
motivational courses, which help the clients with constructing their CVs and dealing with potential employers. The Multicultural Centre in Teplice, which 
opened last year, helps with psychosocial assistance, deals with legal issues connected to employment and provides activities that enable the general public 
to fi nd out more about the minorities living in the region.
As a part of the project we also provide Czech lessons in multicultural centres coordinated by different partner organizations such as Stráž pod Ralskem, 
Vyšní Lhoty and Zastávka u Brna. The Czech teachers involved are cooperating with the Masaryk University in Brno on creating Czech language manuals.
Our lawyer is leading the Analytical Expert Centre, which monitors the current situation regarding employment of foreign nationals. As mentioned above in 
2005 we cooperated with the Czech government on the issues of employment of persons with the so-called toleration visas. We were the fi rst organization to 
draw attention to the fact that the status of those with toleration visa on the labour market was worsened by the 350/2005 Law amendment. The law stated 
that employers were unable to employ the person with toleration visa unless they offered the position to a Czech citizen fi rst and the same was happening 
at the labour offi ces across the country. It was extremely damaging to these people. Fortunately, the new law returns the law to the previous state which 
means that the employers are no longer limited by these restrictions and toleration visa holders are able to look for work without further limitations imposed 
on them or their employers.
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MONITORING ZEMÍ PŮVODU 
REALIZACE: 1. 10. 2004–31. 10. 2005 / PODPOŘENO: VELVYSLANECTVÍ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

Cílem projektu bylo vytvořit a průběžně aktualizovat databázi informací o situaci v zemích původu žadatelů o azyl. Monitoring dodržování lidských práv 
(v každé zemi se okruhy problémů lišily, ale informace se dělily zhruba dle oblastí – politická práva, náboženská práva, práva etnických menšin, práva 
sociálních skupin) byl prováděn soustavně po dobu realizace projektu v zemích, ze kterých pocházel statisticky největší počet žadatelů o azyl – klientů 
Poradny pro uprchlíky (Alžírsko, Arménie, Bělorusko, Gruzie, Čína, Indie, Kazachstán, Kongo, Moldavsko, Nigérie, Pakistán, Pobřeží slonoviny, Rusko, 
Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Vietnam). Informace byly vyhledávány především pro potřeby právníků poradny za účelem možnosti důraznější věcné 
argumentace při psaní žalob proti správnímu rozhodnutí MV ČR o neudělení azylu. 
Existuje sice bezpočet organizací, které situaci v jednotlivých zemích monitorují a na svých internetových stránkách zveřejňují pravidelné souhrnné zprávy. 
Nicméně právníci poradny nemají časovou kapacitu na vyhledávání konkrétních informací ke každému případu, tento projekt tedy měl jejich práci usnadnit, 
zrychlit a zefektivnit. Informace byly vyhledávány v jazyce anglickém a francouzském, přičemž francouzské texty byly překládány do češtiny.
Hlavní používané zdroje byly zprávy Human Rights Watch, Amnesty International, UNHCR a další zdroje OSN (UNHCHR, Komise proti mučení a nelidskému 
zacházení, Komise pro práva dítěte, Womenwatch atd.), U.S. Department of State, BBC News a ForcedMigrationOnline. Jako další zdroj informací sloužily 
internetové servery Committee for Protection of Journalists, Medecins sains Frontier, Forum 18, Freedomhouse, Human Rights First, Institute for Democracy 
and Electoral Assistance, „Židé ve světě“, National Democratick Institute, Child Rights International Network, knihovna Columbia University a University of 
Minessota, Institute for War and Peace Reporting, Unrepresented Nations and Peoples Organisations, Radio Free Europe, Human Rights in China, People 
and Planet, Oneworld News). Také byly používány informace regionálních nevládních organizací v zemích původu.

MONITORING OF THE COUNTRIES OF ORIGIN
DATE: 1. 10. 2004–31. 10. 2005 / SUPPORTED BY: THE EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

The aim of this project was to create and to continuously monitor the information database of the refugees´ countries of origin. Monitoring of human rights 
observance (the rights differed from country to country but mostly they could be divided into political and religious rights, rights of ethnic minorities and 
rights of social groups) was carried out continuously for the duration of the project in the countries from which the most asylum seekers- the CCR clients- 
came. (Algeria, Armenia, Belarus, Georgia, China, India, Kazakhstan, Congo, Moldova, Niger, Pakistan, The Ivory Coast, Russia, Turkey, Turkmenistan, 
the Ukraine and Vietnam). This information was used mainly by the CCR lawyers when dealing with appeals against refusals of granting the asylum by the 
Ministry of Interior.
Although there are many organizations monitoring the situation and publishing the results on their Internet sites the CCR lawyers do not necessarily have 
time to search for specifi c information on each case.  The aim of this project was to make their work easier, faster and more effective. The information 
provided was in English and in French; the French texts were translated to Czech.
Main sources of information used were the reports of Human Rights Watch, Amnesty International, UNHCR and other UN sources (UNHCHR, The 
Commission Against Torturing and Inhumane Treatment, Womenwatch, etc.), U.S. Department of State, BBC News and ForcedMigrationOnline. Other 
source of information were internet servers Committee for Protection of Journalists, Médecins Sans Frontičres, Forum 18, Freedom House, Human Rights 
First, Institute for Democracy and Electoral Assistance, Jews around the World, National Democratic Institute, Child Rights International Network, the 
Columbia and Minnesota University libraries, Institute for War and Peace Reporting, Unrepresented Nations and Peoples Organizations, Radio Free Europe, 
Human Rights in China, People and Planet or Oneworld News. Information from regional non-governmental organizations was also used.
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AMNESTIE PRO CIZINCE
REALIZACE: 1. 1.–31. 3. 2005 / PODPOŘENO: OPEN SOCIETY FUND PRAHA

Obecným záměrem projektu Amnestie pro cizince byla snaha Poradny pro uprchlíky a Organizace pro pomoc uprchlíkům přispět k nalezení systémového 
řešení situace nelegálních cizinců v České republice. Pojem nelegální migrace zahrnuje jednak nedovolené překračování státní hranice, jednak porušování 
pobytového režimu. Právě tato druhá forma nelegální migrace byla pro zaměření projektu zásadní. Koncem roku 1999 došlo k přijetí zákona  č. 326/1999 
Sb., o pobytu cizinců, který zásadním způsobem zpřísnil vstupní a pobytový režim cizinců na území ČR. Zákon nabyl účinnosti dnem 1.1.2000. Restriktivní 
nastavení podmínek ve spojení s krátkou dobou, která uplynula mezi přijetím zákona a jeho účinností, znamenaly ve svých důsledcích výrazné zhoršení 
postavení cizinců. Řada cizinců usazených na území ČR se pak v důsledku přijetí nového cizineckého zákona ocitla v neřešitelné situaci při snaze dostát 
nově nastaveným podmínkám pobytového režimu. Nepřipravenost cizinců, ale i řady státních orgánů a institucí, měla za následek ztrátu pobytového statutu 
mnoha cizinců. Někteří z nich řešili nastalou situaci vstupem do azylového řízení (ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu), jiní odmítli území ČR opustit 
a zůstali zde bez oprávnění. 
Konkrétním záměrem projektu Amnestie pro cizince bylo proto úsilí o nalezení vhodných způsobů, kterými by došlo ke zlepšení situace cizinců postižených 
změnou zákonné úpravy v roce 2000, resp. nalezení a prosazení systémových změn, které by postavení těchto cizinců dodatečným způsobem řešily. Proces 
legalizace neregulérního statutu cizince je v praxi nazýván jako amnestie či regularizace. Primárním cílem projektu Amnestie pro cizince nebylo prosadit 
změnu spočívající v legalizaci pobytu cizinců, kteří na území České republiky přišli nelegálně, tedy nedovoleným způsobem překročili hranici, ale projekt byl 
výhradně zaměřen na cizince, kteří v důsledku změny cizinecké legislativy v roce 2000 ztratili do té doby platný status (zpravidla se jednalo o dlouhodobý 
pobyt). Posílení právního postavení této skupiny cizinců se jeví jako žádoucí především proto, že jde zpravidla o lidi, kteří žijí na území České republiky řadu 
let a stupeň jejich integrace v naší společnosti je značný. Původní projektový záměr předpokládal, že projekt bude usilovat o prosazení takové amnestie, 
která by umožňovala cizinci získat zpět ten typu pobytu, který v důsledku změn zákona v roce 2000, pozbyl. Sekundárním cílem projektu bylo zvýšení 
informovanosti české společnosti o problematice migrace cizinců. 
V analytické části projektu se nám podařilo zachytit jednotlivé amnestijní trendy a zpracovat poměrně ucelený obrázek toho, jak by případná amnestie měla 
vypadat a čeho by bylo zapotřebí se vyvarovat. Stejně tak se nám podařilo diagnostikovat jednotlivé cílové skupiny a navrhnout alespoň dílčí řešení ve formě 
legislativních návrhů, které by v konečném důsledku měly přinést v zásadě obdobný efekt jako omezená speciální amnestie. 
Co se týče České republiky, nelze však v dohledné době očekávat dostatek politické vůle k vyhlášení jakéhokoliv druhu amnestie, ani žádnou výraznější 
a zásadnější změnu koncepce azylové a migrační politiky, nicméně, s ohledem na demografi cké údaje lze předpokládat  alespoň dílčí změny v cizinecké 
problematice směrem k liberalizaci. V naznačených aktivitách ve prospěch cizinců jsme pokračovali v rámci projektu Regularizace nelegální migrace.

AMNESTY FOR FOREIGNERS
DATE: 1. 1.–31. 3. 2005 / SUPPORTED BY: OPEN SOCIETY FUND PRAGUE

The general aim of the joint initiative of the CCR and The Organization for Aid to Refugees was to contribute to fi nding a solution to the problematic situation 
of foreign nationals in the Czech Republic. The term illegal migration includes illegal boarder crossing as well as illegal stay, which was the most important 
part of this project. In 1999 the Law No. 326/199, which made the entrance and stay conditions for foreigners on Czech soil much more strict, was 
accepted. This law started to be implemented from 2000 onwards and as a result the conditions of asylum seekers were worsened. Many foreigners living 
in the Czech Republic found themselves in a situation which was impossible to solve as they could comply with the newly set rules of the new law. Many 
foreign nationals lost their stay status and some of them tried to solve this situation by entering the asylum centres (as in Law No 325/199 on asylum), 
others refused to leave the Czech Republic and remained on the Czech soil as illegal aliens.
The real aim of this project was to fi nd appropriate ways and means of helping the foreign nationals affected by the 2000 law amendment or to fi nd 
and implement system changes that would solve these problems. The process of legalizing the illegal status of a foreign national is called amnesty or 
regularization. The primary aim of Amnesty for Foreigners project was not to help the immigrants who crossed the boarders illegally but to help those 
foreigners who were affected by the change of legislation in 2000 and lost their legal status- in most cases the permanent residency status. Strengthening 
of legal status of this specifi c group of people seems to be advisable because they have been living on the Czech territory for many years and the level of 
their integration process is highly advanced. The original aim was for such amnesty that would enable the foreigner to regain the type of status he or she 
had prior to the 2000 amendment. The secondary aim of the project was to heighten the awareness of migration problems among the Czech public.
In the analytical part of the project we managed to catch individual amnesty trends and create a picture of what the amnesty should look like and what 
should be avoided.  We also managed to diagnose individual target groups and suggest at least partial solutions in the form of legislative suggestions that in 
their fi nal impact should brings positive results.
Unfortunately no such thing as amnesty can be expected in the Czech Republic, not even a change in concepts of immigration policy or asylum laws; 
however, taking the demographic trends into account we can at least expect partial changes towards liberalization of the process. These issues were also 
dealt with in the following project - Regulating illegal migration.
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REGULARIZACE NELEGÁLNÍ MIGRACE
REALIZACE: 1. 4.– 31. 12. 2005 / PODPOŘENO: NADACÍ ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI (NROS)

Cílem projektu bylo navržení a prosazení legislativních změn, které přispějí ke zlepšení situace nelegálně pobývajících cizinců v ČR prostřednictvím 
jednorázové regularizace. Sekundárními cíli projektu bylo zvýšení povědomí o problematice migrace a vytvoření koalice organizací, které toto téma budou 
v budoucnu společně prosazovat. 
Hlavním realizátorem projektu byla společnost Člověk v tísni, o.p.s. Naše organizace participovala na projektu prostřednicvím Mgr. Pavly Burdové-Hradečné, 
která spolu s právničkou Organizace pro pomoc uprchlíkům monitorovala situaci nelegálních migrantů a připravovala podkladové materiály a zprávy určené 
odborníkům, státní správě a politikům. Dalšími partnery projektu byli Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva a Multikulturní centrum Praha.
Cílovou skupinu tvořila odborná a širší veřejnost, státní správa a politici. Zejména odborníci se o projekt zajímali a oceňují jeho informační přínos a analýzu 
regularizací v Evropě. Širší medializace byla spojena s veřejným slyšení v Senátu, které se konalo dne 8. 11. 2005. Zájem o ně byl značný jak mezi 
odborníky na migraci, tak i samotnými cizinci a novináři. Byly publikovány články a odvysílány pořady v médiích. Vydali jsme čtyřstránkovou přílohu 
o nelegální migraci v pražské mutaci MF DNES. Velký význam i do budoucna bude mít vypracovaná studie, která může sloužit jako zatím jediný komplexně 
pojatý dokument, který se zabývá regularizacemi jako možností aktivní imigrační politiky státu a specifi ckými možnostmi pro ČR. Studie je součástí CD, kde 
ji doplňují odborné texty vzniklé díky projektu.
Další cílovou skupinou projektu byli nelegální přistěhovalci. Reakce na možnost regularizace byla pozitivní zejména u těch migrantů, kteří zde žijí déle a chtějí 
se integrovat.  Přímý dopad projektu však bude patrný až po dosažení legislativní změny a prosazení regularizace, která jim umožní získat legální pobyt. 
Prosazení legislativních změn je dlouhodobý cíl, jehož splnění není možné za devět měsíců, z tohoto důvodu nemohla být regularizace do konce trvání 
projektu prosazena. 
Partnerství zapojených organizací se ukázalo jako vhodný způsob prosazení určitého tématu do veřejné diskuze. Spolupráce na tomto poli pokračuje 
i v současnosti, a to díky navazujícímu projektu Regularizace nelegální migrace II.

REGULATING ILLEGAL MIGRATION
DATE: 1. 4.–31. 12. 2005 / SUPPORTED BY: FOUNDATION FOR THE PROMOTION OF CIVIC SOCIETY (NROS)

The aim of the project was to suggest and to implement legislative changes, which would help to improve the situation of illegal immigrants in the Czech 
Republic through one-off regularization. The secondary aim was to increase the awareness of the problems of migration and creating a coalition of 
organizations, which could further promote this topic together.
The main organizer of the project was People in Need. Pavla Burdová-Hradečná, MA from the CCR together with Organization for Aid to Refugee’s lawyer 
monitored the situation of the illegal aliens and prepared materials and reports aimed at specialists, the state sector and politicians. Other partners in this 
project were the Counselling Centre for Citizenship, Civil and Human Rights and the Multicultural Centre in Prague.
The target groups were the general public, the state sector, politicians and experts – who were especially interested and appreciated the informational value 
of the analysis of Europe’s situation in this area. Further was this topic made known during the public hearing in the Senate, which took place on November 
8th 2005. There was a great interest in this hearing among experts on migration, foreign nationals themselves and journalists, articles were published as 
well as programs presented on TV. We also published a four-page supplement on migration in the newspaper Mladá Fronta Dnes – Prague section. A study 
of this topic will be of great importance in the future as it can help the migration and asylum policy of the Czech state. This study is also part of a CD 
containing expert texts written during this project.
The other target group of this project was illegal immigrants who reacted mostly in a positive way to the possibility of regulating their stay. These were 
mainly immigrants who have been living in the Czech Republic for a number of years and want to integrate with the Czech society. The direct impact of 
the project will only become known when the legislative changes and regulation enabling legalization of the stay are implemented. The assertion of the 
legislative changes is a long-term goal and it was impossible to enforce it before the end of the project.
The partnership of the organizations involved proved to be a suitable way of asserting a certain topic into public discussion. Cooperation in this area is 
continuing and will continue in the follow-up project called Regulating Illegal Immigration II.
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NEZLETILÍ V ZAŘÍZENÍCH PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ: 
ZHODNOCENÍ SOUČASNÉ SITUACE, PRÁVNÍ A PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ NEZLETILÝM 
A BUDOVÁNÍ KAPACIT
REALIZACE: 1. 8. 2004–30.6. 2005 / PODPOŘENO: ÚŘADEM VYSOKÉHO KOMISAŘE OSN PRO UPRCHLÍKY (UNHCR)

V rámci tohoto projektu poskytovali naši pracovníci právní a sociální poradenství nezletilým žadatelům o azyl v ZZC Velké Přílepy. Pracovníci dojížděli do 
ZZC dvakrát až třikrát týdně, dle potřeby v doprovodu tlumočníka, nejčastěji z čínského nebo vietnamského jazyka. Poskytované poradenství bylo zaměřeno 
zejména na probíhající azylové řízení, tedy objasnění celého administrativního procesu, a pomoc při právních úkonech s ním spojených, zejména doplňování 
informací do spisů vedených Ministerstvem vnitra a pomoc při podání žalob v případě negativního rozhodnutí. Pracovníci Poradny pro uprchlíky navštěvovali 
pravidelně také specializované zařízení pro děti – cizince Modrá škola a Permon, spravované MŠMT.
Jak již bylo uvedeno úvodem, naši pracovníci úzce spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí, které jsou ustanovovány opatrovníky pro nezletilé 
bez doprovodu. Vzhledem k tomu, že cizinecká a azylová problematika je pro tyto státní orgány zcela nová, zajišťovali pracovníci PPU pomoc při řešení 
konkrétních případů a ve spolupráci s MPSV pracovali na přípravě metodiky práce pro orgány sociálně právní ochrany dětí  ve vztahu k dětem – cizincům. 
V roce 2005 pokračovaly pravidelné schůzky pracovní skupiny organizované PPU, kterých se účastnily státní i nestátní subjekty, které s nezletilými cizinci 
pracují – zástupci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva školství ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, Ředitelství služby 
cizinecké a pohraniční policie, Policejního prezidia – služby kriminální policie, Orgánů sociálně právní ochrany dětí, vedení obou specializovaných zařízení, 
vedení zajišťovacích zařízení pro cizince a pracovníci nevládních organizací pracujících s uprchlíky. Během těchto setkání se zainteresované subjekty snaží 
identifi kovat a řešit problémy, se kterými se setkávají během své praxe. Zástupci pracovní skupiny mimo jiné informovali příslušné soudy o specifi cké 
problematice nezletilých bez doprovodu a specifi ckých potřebách těchto dětí. Zástupci pracovní skupiny se také intenzivně zabývali problematikou zneužívání 
dětí k páchání trestné činnosti na území a s problémy s tím spojenými především v souvislosti s případy bulharských dívek. 

MINORS IN DETENTION CENTRES FOR FOREIGN NATIONALS: 
EVALUATION OF THE CURRENT SITUATION, LEGAL AND PSYCHOSOCIAL ADVICE OFFERED TO 
MINORS, CAPACITY BUILDING
DATE: 1. 8. 2004–30. 6. 2005 / SUPPORTED BY: UNHCR

During this project our employees offered legal and social consultancy to minor asylum seekers in the detention centre in Velké Přílepy. The workers visited 
the centre two to three times per week, according to the need, accompanied by a translator of mostly Chinese or Vietnamese origin. The consultancy given 
was mostly aimed at the asylum procedure in progress, explanation of it, aid with legal matters, fi lling the information in record fi les of the Ministry of 
Inferior and appeals against refusal of asylum. The CCR workers regularly visited the specialized children facilities for foreigners the so-called Blue school 
and Permon under the management of the Ministry of Education.
As mentioned above our workers closely cooperate with the institutions that provide social and legal aid and act as guardians for the unaccompanied 
minors. The CCR helped these institutions in their work and we assisted in solving individual cases. In cooperation with the Ministry of Labour and Social 
Affairs we worked on creating a manual to help these instructions while working with minor asylum seekers. In 2005 CCR organized regular meetings with 
organizations from the state as well as from non-governmental sphere. Such participants were for example: the Ministry of Interior, Education, Labour and 
Justice representatives, the Directorate of Foreign and Boarder Police, the Police Presidium- the criminal police department, Institutions dealing with social-
legal aid, management of the detention centres and workers of non-governmental organizations dealing with refugees.
During these meetings all involved tried to identify and solve problems met during their practice. Representatives of these meetings informed the courts 
about the specifi c issues and need of unaccompanied minor asylum seekers. They also dealt with the thorny issue of such minors being abused and forced 
to commit crime – this was mostly the case of Bulgarian girls.



18

CHILDREN – POTENTIAL VICTIMS OF TRAFFICKING – 
DĚTI – POTENCIÁLNÍ OBĚTI OBCHODU S LIDMI
REALIZACE: 1. 10. 2005–1. 12. 2006 / PODPOŘENO: VELVYSLANECTVÍM VELKÉ BRITÁNIE

Projekt navazuje na aktivity realizované PPU v rámci výše uvedeného projektu podpořeného UNHCR. Pravidelně se připravují setkávání pracovní skupiny 
„Meziresortní pracovní skupina a NNO pro řešení situace nezletilých cizinců na území ČR“. Na základě těchto jednání vznikla potřeba blíže informovat 
o  dané problematice příslušné soudce. Ve spolupráci s Justiční akademií se účastníci členové pracovní skupiny podílejí na přípravě semináře o dané 
problematice, který bude složen z příspěvků aktérů těchto jednání a příspěvku pracovníka Londýnské policie o problematice obchodu s dětmi. Na základě 
tohoto semináře bude v roce 2006 (ve spolupráci s Justiční akademií) vydána publikace, která by měla zlepšit informovanost především pracovníků 
příslušných soudů

CHILDREN – POTENTIAL VICTIMS OF TRAFFICKING
DATE: 1. 10. 2005–1. 12. 2006 / SUPPORTED BY: THE UNITED KINGDOM EMBASSY

This project is a follow-up to the previous one supported by UNHCR. The groups meet regularly trying to solve the situation of minor foreign national on the 
Czech territory. We felt that there was a great need to inform judges about the problematic issues involved. In cooperation with the Justice Academy and 
London Police expert on traffi cking a seminar on this topic will be prepared. In 2006 a book based on this seminar will also be published. We hope that this 
book will help to inform the courts.
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ŽENSKÁ TERAPEUTICKÁ SKUPINA V UPRCHLICKÉM ZAŘÍZENÍ MV ČR ČERVENÝ ÚJEZD 
A KOSTELEC NAD ORLICÍ
REALIZACE: OD ROKU 1999 / PODPOŘENO: NADACÍ VIZE 97 A IWAP 

Projekt Ženské skupiny poskytoval od roku 1999 sociální a psychoterapeutickou pomoc ženám pobývajícím v pobytovém středisku Červený Újezd. V průběhu 
roku 2005 bylo Pobytové středisko Červený Újezd uzavřeno, a proto jsme v druhé polovině roku zahájili činnost ženské terapeutické skupiny v uprchlickém 
zařízení v Kostelci nad Orlicí. 
Týdenní setkávání vedená terapeutkou Věrou Roubalovou jsou pro ženy často jedinou možností vykročit na chvíli z ubíjejícího stereotypu života v uprchlickém 
táboře. Vytváří prostor, kde mohou zapomenout na stres, napětí a nervozitu, kterou přináší někdy i několikaleté čekání na výsledek azylové procedury. (Ženy 
se na setkání těší, hezky se obléknou a namalují. I místnost, ve které se schází, si originálně vyzdobily – chtějí, aby to byl jejich společný klub, kde jim 
uprostřed odcizeného prostředí uprchlického tábora bude příjemně). K příjemné atmosféře přispívá i zvyk, podle kterého některá z žen připraví pohoštění 
ze své tradiční kuchyně. Protože uprchlíci jsou nuceni stravovat se ve společné jídelně a dostávají třikrát denně česká jídla, je tato změna velmi vítaná. Ženy 
předvedou své kuchařské umění a zároveň se vrací ke své tradiční roli hostitelky, která může uctít své hosty. 
Po společném pohoštění se ženy krátce svěřují se svými aktuálními problémy týkajícími se života v táboře. Někdy může terapeutka některé stížnosti řešit 
s vedením tábora, jindy je možné je alespoň vyslechnout a projevit pochopení a solidaritu. Diskuse má ráz přátelských setkání, kdy se nenásilnou cestou 
přejde k terapeutické části, ve které se hovoří o podstatných životních tématech. Největší odezvu mají témata osobní, jako představa ideálního partnera, 
možnost projevit své názory doma i ve společnosti, porovnání možnosti žen a mužů při vzdělání, mnohoženství a jeho přijetí, vztahy k rodičům apod. 
Komunikačním jazykem je čeština, ruština, angličtina. Velký ohlas mají rovněž skupiny, při kterých se věnujeme hudebním či výtvarným aktivitám, kdy ženy 
malovaly společné obrazy a vytvářely dekorativní předměty. 
O projektu ženských skupin přednáší Věra Roubalová také v rámci svých pedagogických aktivit na VOŠ JABOK v Praze. Studenti, kteří se účastní jejích 
seminářů, jezdí pravidelně spolu s pracovníky PPU do uprchlického zařízení. Někdy při návštěvách uprchlického tábora vznikají trvalá přátelství, která 
obohacují jak uprchlíky, tak studenty. Propagace a častá medializace ženské skupiny napomáhá odstraňovat předsudky a xenofobii nejen u studentů, ale 
hlavně u české veřejnosti jako celku.
Ženská terapeutická skupina je již dobře etablovaná a respektovaná jak ze strany žadatelek o azyl, tak zaměstnanců Správy uprchlických zařízení MV ČR. 
Realizátoři projektu se úspěšně vyrovnávali i s vysokou fl uktuací žadatelů o azyl v uprchlických zařízeních. V dubnu 2005 vyšla ve vydavatelství G plus G 
knížka „Příchozí“, která zachycuje několik příběhů inspirovaných právě touto ženskou multikulturní skupinou.

WOMEN’S THERAPEUTIC GROUP IN THE ČERVENÝ ÚJEZD AND KOSTELEC NAD ORLICÍ 
REFUGEE FACILITIES
DATE: FROM 1999 ONWARDS / SUPPORTED BY: DAGMAR AND VÁCLAV HAVEL FOUNDATION VIZE 97 AND INTERNATIONAL WOMEN’S 
ASSOCIATION OF PRAGUE 

The women’s group project has been offering legal and psychotherapy from 1999. Up until 2005 the sessions were taking place in the detention centre in 
Červený Újezd. Due to the centre being closed down during the last year we had to start the therapeutic group in the detention centre in Kostelec nad Orlicí.
The weekly sessions, conducted by the therapist Věra Roubalová, are sometimes the only possibility for the women to escape the stereotype of life in 
a detention centre. It creates a space where they are able to forget their stress, tension and nervosity, which is brought on by the constant waiting for the 
decision of their case to be made. It must be said that the women always look forward to the sessions, they dress- up and put on make-up and they even 
decorated the room where they meet. They want this space to be their special club where they can feel comfortable and safe. There is a habit of taking 
turns when preparing refreshments and specialities from their local cuisines. This means a nice change as the refugees eat Czech meals together three 
times a day. The women can present their skills in the kitchen and feel good in a role of a hostess, who can honour her guests.
While eating the refreshments the women share their problems and can speak about the problems they face in the detention centre. Sometimes the 
therapist is able to solve the issues with the centre’s management but sometimes all she can do is to listen and show understanding and solidarity. The 
discussion looks more like a meeting of friends, which gradually leads to the more serious therapeutic part when more serious issues are being discussed. 
Among the many issues talked about very common ones is partnership, possibility to express ideas at home and within society, comparing the possibilities 
of men and women in education, accepting of polygamy, relationship to parents etc. The language of communication is Czech, Russian or English. Groups 
dedicated to arts and music, when women painted pictures or created handicrafts, were also a great success.  
Věra Roubalová, who is a teacher at the Jabok College in Prague, gives lectures on the topic and students, who take part in her seminars, get involved in the 
women’s group programme in the detention centre. Sometimes even long- lasting friendships are formed which enrich the students as well the refugees. 
Promoting of the women’s group in the media helps to combat the racial prejudice and xenophobia not only in students themselves but in the Czech 
public as a whole.
The group is well established and respected from both the refugees and the employees of the detention centres alike. In April 2005 a book called „The 
Arriving“ was printed in the G plus G Publishing House and shows a few stories inspired by this multicultural group,
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA V ROCE 2005 / ORGANIZATIONAL STRUCTURE

PRACOVNÍCI PORADNY PRO UPRCHLÍKY / MEMBERS OF THE STAFF OF THE COUNSELLING CENTRE FOR REFUGEES
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Mgr. Tereza Günterová / Ing. Věra Roubalová / Jitka CH. Pechová, DiS. / Mgr. Iva Špinlerová / Eva Vaškovičová / Lenka Hrubá, DiS.         

PROJEKT EQUAL / PROJECT EQUAL:            
PhDr. Marie Hradečná / Mgr. Josef Zika / Iva Jelínková / Mgr. Hana Natidzeová / Dagmar Valcová, DiS. / Jan Rumian

FUNDRAISING A PR / FUNDRAISING AND PR:          
Mgr. Jitka Adamčíková

FINANČNÍ ODDĚLENÍ / FINANCE DEPARTMENT:        
Zuzana Kottová / Eva Kačírková

SEKRETARIÁT / SECRETARIAT:
Dobromila Kynclová

DOBROVOLNÍCI / VOLUNTEERS: 
Magda Faltová / Lucie Pohořalá / Markéta Polášková / Petra Schwaiger / Berit Wolter
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REVIZOR / CONTROLLER:
Eva Kalhousová
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

IČO: 26 61 29 33

PŘÍJMY
Převod zůstatku z roku 2004 420 525,20 Kč
Státní dotace – (MPSV, MV ČR, MČ Praha 1, MHMP, EQUAL) 2 840 674,01 Kč
Granty (OSF, Preciosa, ČLF, ČvT, Divoké husy, Fórum dárců, UNHCR) 542 190,55 Kč
Dary – právnické osoby, podnikatelské subjekty 276 995,00 Kč
Dary – fyzické osoby 231 566,00 Kč
Úroky 673,32 Kč
Ostatní příjmy, půjčky, vrácení půjčky 311 341,00 Kč
PŘÍJEM – CELKEM 4 623 965,08 Kč

VÝDAJE
Mzdy, OON, honoráře (včetně zák. pojištění) -3 564 721,00 Kč
Služby (supervize, překladatelské, ekonomické, účetní služby, audit) -191 537,00 Kč
Nákup DDHM 0,00 Kč
Nákup materiálu -105 043,20 Kč
Nákup služeb (energie, poštovné, tel. poplatky, nájemné) -525 962,50 Kč
Poskytnuté příspěvky (humanitární pomoc) -17 700,00 Kč
Ostatní výdaje (výuka češtiny, volnočasové aktivity) -4 156,50 Kč
VÝDAJE – CELKEM -4 409 120,20 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů 214 844,88 Kč
Zůstatek z roku 2005 + převod na rok 2006 214 844,88 Kč

Hlavní pracovní poměr (počet placených pracovníků) 16
Dohoda o pracovní činnosti (počet placených pracovníků) 0
Dohoda o provedení práce (počet placených pracovníků) 4

FINANCIAL REPORT FOR 2005

IČO: 26 61 29 33

RECEIPTS
Transfer of the balance of 2004 420 525,20 CZK
State subsidy (ministries, cities, localities) 2 840 674,01 CZK
Grants 542 190,55 CZK
Donations (non-governmental organizations) 276 995,00 CZK
Donations (private persons) 231 566,00 CZK
Interest 673,32 CZK
Other revenue 311 341,00 CZK
RECEIPTS – TOTAL 4 623 965,08 CZK

EXPENDITURE
Wages, OON, fees (incl. mandatory insurance) -3 564 721,00 CZK
Services (supervision, translation, economics, audit etc.) -191 537,00 CZK
Purchase of DDHM -0.00 CZK
Purchase of material -105 043,20 CZK
Purchase of services (energy, postage, telephones, rent etc.) -525 962,50 CZK
Offered contribution (humanaitarian aid) -17 700,00 CZK
Other expenses (teaching, leisure activities) -4 156,50 CZK
EXPENDITURE – TOTAL -4 409 120,20 CZK

Difference between receipts and expenditure 214 844,88 CZK
Balance of 2005 + transfer to 2006  214 844,88 CZK

The major staff (number of paid workers) 16
Agreement to perform work (number of paid workers) 0
Agreement to complete job (number of paid workers) 4
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PODĚKOVÁNÍ 

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM, ORGANIZACÍM A PARTNERŮM, KTEŘÍ NÁS V ROCE 2005 PODPOŘILI. 

Jsou to (v abecedním pořadí):
Centrum pro otázky migrace / Česká katolická charita / Člověk v tísní, o. p. s. / Divadlo Archa / Evropský sociální fond – program Iniciativy Společenství 
Equal / hudební skupiny Kadé Chim a Ziriab / International Women´s  Association of Prague / Magistrát hl. m. Prahy / MČ Praha 1 / Medialink 
Communications Consult, s. r. o. / Ministerstvo kultury ČR / Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Ministerstvo vnitra ČR / Nadace Preciosa / Nadace 
rozvoje občanské společnosti / Nadace STROM Telecom / Nakladatelství G plus G / Open Society Fund Praha / Prague TV / Radio 1 / Reklamní agentura 
BI/Red Cell / Sbory Českobratrské církve evangelické / Úřad vlády ČR / Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) / Tiskárna Apolys / 
Velvyslanectví Spojených Států Amerických / Velvyslanectví Velké Británie / Vize 97

Dále děkujeme všem, kteří nám poskytli fi nanční a věcné dary. Děkujeme také našim dobrovolníkům za jejich pochopení a účinnou pomoc, kterou poskytli 
organizaci a našim klientům. Děkujeme i Petru Beranovi, Báře Čermákové, Jurajovi Horváthovi, Heleně Šantavé a studentům ateliéru ilustrace a grafi ky na 
VŠUP, a v neposlední řadě také Jakubovi Matoušů za povedené zpracování této výroční zprávy. 

ACKNOWLEDGEMENTS

WE WOULD LIKE TO THANK ALL SPONSORS, ORGANIZATIONS AND PARTNERS WHO HAVE HELPED US IN 2005. 

They are (in alphabetical order):
Apolys Printing House / Archa Theatre / Attorneys at Law Brož & Sokol & Novák / BI/Red Cell / British Embassy / Centre for Migration / Congregations 
of the Evangelical Church of Czech Brethren / Czech Catholic Charity / Czech Helsinki Committee / Czech Literary Fund / Dagmar and Václav Havel 
Foundation VIZE 97 / Embassy of the United States of America / European Council for Refugees and Exiles / European Social Fund / Foundation for the 
Promotion of Civic Society (NROS) / Foundation STROM Telecom / G plus G Publishing House / International Women’s Association of Prague / Medialink 
Communications Consult / Ministry of Culture of the Czech Republic / Ministry of Labour and Social Affairs / Ministry of Interior / Offi ce of the Czech 
Republic Government / Open Society Fund Prague / Organization for Aid to Refugees / People in Need / Preciosa Foundation / Prague 1 Authority / 
Prague City Hall / Prague TV / Radio 1 / UNHCR

We further wish to thank all who have provided fi nancial assistance and also material donations. We would like to thank all collaborators and volunteers for 
their understanding and devoted and effective help which they have offered our organization and our clients.  We further thank Petr Beran, Bára Čermáková, 
Juraj Horváth and Helena Šantavá. And last but not least our gratitude goes also to Jakub Matoušů for preparing this annual report

KONTAKT – CONTACT

PORADNA PRO UPRCHLÍKY, o. s.
Senovážná 2, 110 00 Praha 1
tel/fax: (+420) 224 224 379
e-mail: poradna@refug.cz

www.uprchlici.cz
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