CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ
V ÚSTECKÉM KRAJI

Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/1/05 je
financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
Projekt Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji je realizovaný Komunitním
multikulturním centrem Poradny pro integraci v Ústí nad Labem za finanční podpory Národního programu
Azylového, migračního a integračního fondu. Služby poskytuje PPI v partnerství s Diecézní charitou Litoměřice.
Cílem projektu je integrace cizinců do všech oblastí běžného života a zlepšení jejich postavení v ČR.
Jedná se tedy o podporu samostatnosti klientů a přispění k rozvoji jejich schopností a vědomostí při řešení
nejrůznějších situací a při uplatňování občanských práv. Centrum cizinců zároveň usiluje o zachování jejich
původní kulturní a historické identity. Projekt svými aktivitami podporuje soužití cizinců a majoritní společnosti,
včetně posilování mezikulturních kompetencí, zlepšuje povědomí veřejnosti o problematice azylantů a cizinců s
trvalým a dlouhodobým pobytem a pozitivně ovlivňuje xenofobní postoje českých občanů, zaměstnanců státní
správy a samosprávy apod.
Cílovou skupinou projektu jsou příslušníci třetích zemí a osoby s udělenou mezinárodní ochranou, kteří
legálně pobývají na území Ústeckého kraje a místní veřejnost. Centrum cizinců zaměřuje své aktivity na všechny
aspekty integrace cizinců, a to jak na práci s konkrétními klienty, tak i na aktivity, které směřují k ovlivňování
politiky a společenské atmosféry v oblasti uprchlictví a migrace.
V rámci projektu poskytujeme tyto aktivity:
1. Informační centrum – PC s internetem, cizojazyčná knihovna, TV, prostor pro setkávání, základní
poradenství, nabídka aktivit
2. Sociální poradenství
3. Právní poradenství
4. Odborné přednášky pro cizince
5. Poradenství ve vzdělávání
6. Poradenství pro školy
7. Kurzy českého jazyka pro cizince
8. Doučování dětí cizinců, jazykové zkoušky „nanečisto“ a speciální jazyková příprava
9. Vzdělávání lektorů ČJCJ, pedagogů, úředníků a dalších pracovníků
10. Uvítací kurzy
11. Kurzy sociokulturní orientace
12. Integrační aktivity – dámské kluby, výtvarné dílny, sportovní aktivity, exkurze po okolí, uvítací prohlídky
města
13. Multikulturní vzdělávací akce – workshopy, besedy, projektové dny na školách
14. Etnické večery
15. Regionální platforma k integraci cizinců, účast v poradních/koordinačních skupinách
16. Podpora aktivit organizací, institucí, jednotlivců
17. Praxe a exkurze studentů, dobrovolnictví
Přínosem projektu je eliminace překážek úspěšné integrace formou individualizované, intenzivní a
komplexní nabídky podpory. Existence Centra cizinců je zásadní z hlediska široké nabídky služeb pro cizince i
přijímací společnosti a jeho působení v kraji umožňuje koordinovat lokální integrační politiku a pružně reagovat
na aktuální a v současné době rychle měnící se potřeby v této oblasti.

