CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/23/01 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a
rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

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 a Ministerstva vnitra ČR.
Cílem projektu Hlavním úkolem Centra je zajistit cizincům rovný přístup k integračním
službám a ke kvalifikované integrační podpoře na srovnatelné úrovni, poskytovat
informace a podporu jak cizincům, tak majoritě vč. orgánů veřejné správy, a to ve
spolupráci s aktéry integrace v regionech, zejména s nestátními neziskovými
organizacemi.
Centrum bude podporovat integraci cizinců prostřednictvím ambulantního i terénního
poradenství, kurzů češtiny a socio-kulturní orientace, tlumočení, asistence atd. Do své
činnosti aktivně zapojí cizince, podpoří komunikaci a vzájemné poznání mezi cizinci a
majoritou a rozvoj občanské společnosti. Zajistí monitoring situace cizinců v
jednotlivých krajích. Platforma podporovaná Centrem zajistí provázanost a synergii
aktérů integrace napříč obory, organizacemi a institucemi.
Cílovou skupinou projektu jsou příslušníci třetích zemí a osoby s udělenou
mezinárodní ochranou, kteří legálně pobývají na území Ústeckého kraje. Dále
zástupci majoritní společnosti, pracovníci veřejné správy, odborná veřejnost a další
osoby, které ve své profesi často přicházejí do styku s cizinci ze třetích zemí.

V rámci projektu poskytujeme tyto aktivity:
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Informační kampaň
Terénní práce
Informační centrum
Sociální poradenství
Právní poradenství
Odborné přednášky pro cizince
Poradenství ve vzdělávání
Výuka českého jazyka
Kurzy sociokulturní orientace
Integrační aktivity pro cizince
Vzdělávání lektorů ČJCJ, pedagogů, úředníků a dalších pracovníků
Poradenství pro školy
Integrační multikulturní aktivity
Platformy integrace cizinců v regionu/účast na koordinačních skupinách
Monitoring situace cílové skupiny regionu

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.

