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Předmluva

Nyní se nacházíme v kritickém bodě.

Přestože došlo k nebývalému projevu solidarity a podpory
při přijímání těch, kteří uprchli z Ukrajiny, je nejvyšší čas
přeřadit na jinou kolej a podívat se dál. To znamená přejít
od poskytování okamžité pomoci při záchraně životů
k přijetí udržitelnějšího a dlouhodobějšího přístupu, který
zahrnuje širší ekonomické a sociální začlenění těchto
postižených obyvatel.

Ještě před konfliktem na Ukrajině zahájily kanceláře IOM v
Evropě a po celém světě širokou škálu programových
intervencí na podporu začleňování nově příchozích.
S nástupem situace na Ukrajině mnoho našich kanceláří
změnilo využití stávajících programů a posílilo své kapacity,
aby mohly reagovat na rostoucí potřeby obyvatelstva,
které bylo nuceno opustit Ukrajinu.

V současné době IOM zajišťuje, aby všichni měli přístup
k odpovídající podpoře a službám, přičemž prioritou je
jejich plné začlenění do vzdělávacího a zdravotního
systému, na trh práce a také přístup k sociálnímu bydlení,
jazykové a další potřebné podpoře. Taková proaktivní
reakce odráží desetiletí trvající operační kapacitu
a propagační stopu IOM jako klíčového aktéra
a myšlenkového lídra v této oblasti.

Děkuji těm, kteří jsou i nadále v první linii,
zejména pracovníkům IOM, kteří neúnavně
pracují v terénu pro zajištění bezpečnosti
a ochrany všech osob prchajících ze země.
Totéž platí pro naše členské státy za
projevenou solidaritu a otevřenost a za
obrovské úsilí, které jejich vlády, organizace
občanské společnosti a soukromé osoby

vynakládají na podporu všech lidí prchajících z
Ukrajiny.

Tento úkol však ještě zdaleka není u konce. Navzdory
převážně pozitivní reakci jsme bohužel byli svědky případů
diskriminace, násilí a xenofobie vůči osobám prchajícím z
Ukrajiny. Mnozí z nich se nadále stávají oběťmi
obchodování s lidmi a genderově podmíněného násilí a
čelí psychickým a psychosociálním problémům v důsledku
traumatických zážitků z útěku ze svých domovů. Klíčové
bude řešit specifickou zranitelnost těchto skupin
obyvatelstva a zároveň v rámci celé reakce zohlednit věk,
pohlaví a rozmanitost.

Kromě toho je stejně důležité uznat, že ti, kteří uprchli,
přinášejí do svých nových komunit obrovské zdroje.
Přinášejí s sebou své vzdělání, dovednosti, kulturu a nové
perspektivy, které jsou klíčové pro obohacení rozmanitosti
a využití inovací. Využití stávajících zdrojů a aktiv těchto
obyvatel je základem pro jejich posílení a optimalizaci jejich
ekonomického a sociálního přínosu pro země původu a
hostitelské země.

IOM se spolu s OSN a mezinárodním společenstvím
zavázala poskytovat asistenci při ochraně a začleňování
všech nově příchozích z Ukrajiny.

Ugochi Daniels
Náměstkyně generálního ředitele pro operace

Mezinárodní organizace pro migraci
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Poděkování
Vzhledem k tomu, že konflikt na Ukrajině se stále vyvíjí a má
dopad na mobilitu těch, kteří z Ukrajiny uprchli, ozývá se z
mnoha stran volání po ucelenějším a mnohostrannějším
přístupu k sociálnímu začleňování nově příchozích.

Kromě humanitární reakce je IOM uznávána jako
zprostředkovatel znalostí a klíčový partner členských států a
dalších zúčastněných stran v průřezových oblastech řízení
migrace, včetně pracovní mobility, integrace a sociální
soudržnosti, ochrany, migračního zdraví, pomoci
zranitelným migrantům a uprchlíkům, řízení imigrace a
hranic a celkového budování kapacit v oblasti řízení
migrace.

S využitím rozsáhlých politických a operativních zkušeností
IOM v těchto oblastech jsme připravili tento soubor
nástrojů, který nabízí množství existujících iniciativ, nástrojů
a školení, které lze využít, rozšířit a replikovat s cílem
podpořit střednědobé až dlouhodobé začleňování nově
příchozích do hostitelských komunit. Jeho cílem je také
poskytnout podněty k zamyšlení misím IOM, vládám,
organizacím občanské společnosti a dalším partnerům nad
tím, jak se lépe připravit a reagovat na výzvy spojené s
přijímáním nově příchozích a podporovat jejich potřeby, ať
už jsou na cestě kamkoli - což je relevantní i pro kontexty
přesahující ukrajinskou krizi.

Tento soubor nástrojů by nebyl možný bez společné
globální iniciativy pro rozmanitost, začlenění a sociální
soudržnost (DISC), kterou tvoří Jobst Koehler (hlavní
specialista na vzdělávání v oblasti integrace a migrantů), Ace
Dela Cruz (koordinátor projektu DISC) a Jacqueline Howell
(konzultantka) z oddělení pro vzdělávání v oblasti integrace
a migrantů. Vývoj této sady nástrojů se také do značné míry
opíral o podporu a příspěvky různých kolegů z IOM z
různých divizí, oddělení a kanceláří a misí v jednotlivých
zemích, kteří poskytli rozsáhlé podklady týkající se mimo
jiné ochrany, duševního zdraví a psychosociální podpory,
finančního začlenění, genderu, zdraví a otázek souvisejících s
mimořádnými událostmi.

Tento dokument věnujeme především všem, kteří jsou
postiženi probíhající situací, a také těm, kteří neúnavně
věnují svůj čas a úsilí na podporu reakce.

V každé krizové situaci na celém světě se musíme snažit
neustále vnímat naši společnou lidskost bez ohledu na zemi
původu, jazyk nebo náboženství a pěstovat smysl pro
kolektivní odpovědnost za řešení potřeb všech migrantů a
uprchlíků.

Monica Goracci
Ředitelka odboru programů IOM 

Podpora a řízení migrace
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Situace na Ukrajině

Řešení potřeb milionů lidí vysídlených z Ukrajiny,
vyžaduje další opatření než jen okamžitou a život
zachraňující nouzovou pomoc. Vyžaduje investice
do včasných integračních politik a intervencí,
které usnadní sociální začlenění postižených
obyvatel ve střednědobém a dlouhodobém
horizontu.

Neustálá eskalace konfliktu donutila miliony lidí opustit
Ukrajinu a většina z nich hledá útočiště a ochranu v
sousedních zemích. Historie a nedávné zkušenosti s krizí daly
světu jednu důležitou lekci: zatímco mnozí mají v úmyslu
vrátit se do zemí svého původu, mnozí nemohou
a rozhodnou se zůstat. Vzhledem k tomu, že se očekává, že
jich odejde ještě více, je nezbytné dívat se kupředu a zajistit
nově příchozím odpovídající podporu a služby, jakmile dorazí
a usadí se ve svých hostitelských zemích. Důkazy ukazují, že
proaktivní jednání - tj. integrace střednědobých
a dlouhodobých potřeb migrantů a uprchlíků již před
příjezdem nebo přijetím - může zabránit dlouhodobým
důsledkům sociálního vyloučení nově příchozích
a následujících generací.

V současné době je mezi těmi, kdo opustili Ukrajinu, mnoho
osob se specifickými podmínkami a zranitelnostmi, jako jsou
ženy, děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením.
Pokud se situace stabilizuje, mohou se k mnoha z nich
nakonec připojit jejich manželé či manželky a další rodinní
příslušníci, zejména pokud existuje perspektiva sociálního a
ekonomického pokroku v jejich hostitelských komunitách.
Bez včasné podpory a plánování může tento masivní a trvalý
příliv nově příchozích podkopat poskytování služeb místními
aktéry a také podnítit sociální napětí způsobené hrozícím
nedostatkem potravin, zvýšenou konkurencí o bydlení a
pracovní příležitosti, což dále zhorší předsudky a xenofobní
nálady.

Cesta vpřed. Na základě aktuálních trendů a scénářů
příjezdů, stávající spojení s diasporou, atraktivita různých
zemí, pokud jde o vzdělání, odbornou přípravu a pracovní
vyhlídky, kulturní a jazyková spřízněnost a aspirace související
s věkem, jsou zásadními determinanty toho, kde se Ukrajinci
a další postižené populace nakonec usadí. Díky aktivaci
směrnice Evropské komise o dočasné ochraně mají nyní
Ukrajinci a další dotčené populace přístup k základním
službám souvisejícím s integrací, i když dočasně. Vzhledem
k tomu, že mnoho dalších nečlenských zemí EU následuje
příklad a očekává se, že dorazí mnoho dalších Ukrajinců,
bude otázka, jak nejlépe zahrnout vysídlené osoby do
stávajících programů sociální ochrany a plánování rozvoje,
stále aktuálnější i mimo hranice s Ukrajinou a v kontextu EU.

Investice do brzkého začlenění Ukrajinců a dalších
postižených obyvatel budou proto klíčové. To jde nad rámec
poskytování cílených reakcí (např. bydlení, zaměstnání,
vzdělávání, jazyk, zdravotní péče, sociální ochrana atd.) tím, že
se také řeší nově se objevující potřeby přijímajících orgánů
a hostitelských komunit a zároveň zohledňuje rozmanitost,
věk a pohlaví v celé reakci.

Sociální začleňování rovněž vyžaduje rozvoj
schopností místních komunit podporovat nově
příchozí a zároveň zajistit, aby všichni měli stejný
přístup k důležitým službám a možnostem obživy,
vhodné infrastruktuře a politickým nástrojům,
které usnadňují inkluzivní a soudržnou
společnost.

Proč je včasná inkluze zásadní?

© IOM 2022
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Odezva a kapacity IOM

IOM má dlouholeté politické a operativní
zkušenosti s poskytováním komplexního
a celospolečenského přístupu k zajištění
plného a sociálního začlenění nově příchozích
a sociální soudržnosti v různých komunitách.

Po desetiletí je IOM vedoucí agenturou a partnerem
členských států a místních aktérů při zajišťování toho,
aby byli uprchlíci a migranti před svým odjezdem a po
příjezdu připraveni na hladký přechod do nové
hostitelské společnosti. Zároveň IOM usiluje o posílení
hostitelských komunit, národních a místních aktérů
a zároveň do reakce začleňuje hlediska rozmanitosti,

věku, genderu a digitální gramotnosti.

Soubor nástrojů osvětluje klíčové otázky, které by
mohly pomoci usnadnit včasné plánování integrace
a podporu sociálního začleňování Ukrajinců a dalších
postižených skupin obyvatelstva. Sborník představuje
vybrané nástroje, intervence a postupy, které jsou
považovány za klíčové pro rozvoj odolných integračních
politik a intervencí na základě stávajících zdrojů
a přístupů, jejichž cílem je:

© IOM 1 Muse Mohammed

Reagovat na specifické a intersekcionální
potřeby a zranitelnosti nově příchozích
a rozpoznat vícerozměrnost procesu
začleňování. Tyto přístupy zohledňují věkové, genderové
a vícerozměrné integrační potřeby (sociální, ekonomické,
jazykové, psychologické, navigační, občanské atd.) různých
komunit a zvažují, jak se tyto potřeby prolínají a jak na ně
nejlépe reagovat.

Využívat schopností a předností, které nově
příchozí mají, místo zaměřování se na jejich
slabiny. Tyto přístupy vycházejí ze stávajících schopností
a silných stránek migrantů a uprchlíků a využívají designu
zaměřeného na člověka a inovativních přístupů, aby
usnadnily integraci těchto nově příchozích a dále
optimalizovaly jejich rozvojový potenciál.

Vybudovat místní kapacity a včasná koordinační
opatření, která umožní nově příchozím
orientovat se v labyrintu podpory, a tím jim
umožní sociální začlenění. Tyto intervence ukazují, jak
rozvoj kapacit aktérů v první linii a poskytování cíleného
řízení případů a koordinace na počátku integračního
procesu umožní migrantům a uprchlíkům přístup k
vhodným službám a podpůrným nástrojům, aby se stali
střednědobě a dlouhodobě soběstačnými.

Usnadnit smysluplné sociální interakce. Tyto
intervence sbližují komunity a podporují dobrou vůli
přijímajících komunit pomáhat migrantům a uprchlíkům
budovat nový život a cítit se vítáni.
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Věk, gender a diverzita: Zahrnutí
hlediska pohlaví, věku a rozmanitosti

Přijímání: Posílení navigační podpory a 
služeb při přijímání

Bydlení: Od dočasného přístřeší po 
bezpečné, dostupné a vhodné bydlení

Zdraví: Zmírnění tlaků na nouzové
situace a zlepšení fyzického zdraví a 
psychosociální podpory

Jazyk: Opřekonání jazykových a 
komunikačních bariér

Zaměstnanost: Hledání genderově
citlivých cest pro rozvoj dovedností a 
zaměstnanosti

Vzdělání a rodina: Posílení rodiny a 
zlepšení přístupu ke vzdělání a 
příležitostem k učení

Správa: Podpora víceúrovňové
koordinace a budování kapacit orgánů

IOM uznává, že včasná integrační opatření jsou investicí
do dlouhodobějšího sociálního začlenění. Tento soubor
nástrojů poskytuje misím a partnerům IOM prvotní
návod, jak usnadnit včasné začlenění postižených
obyvatel, přičemž je třeba mít na paměti střednědobé
a dlouhodobé důsledky krize pro hostitelské vlády
a místní komunity.

Zdroje obsažené v tomto souboru nástrojů byly sice
vytvořeny před konfliktem na Ukrajině, přesto však
nabízejí podněty k zamyšlení pro odborníky z praxe
a tvůrce politik, jak posílit stávající operační reakce
a informovat o vývoji projektů a politických opatření na
podporu vyvíjející se situace. Dokument zkoumá

zejména odvětvové a průřezové otázky a poskytuje
klíčové úvahy pro usnadnění včasného začlenění všech
nově příchozích z Ukrajiny. Je použitelný i pro podporu
začleňování dalších nově příchozích migrantů
a uprchlíků mimo ukrajinský kontext.

Tyto zdroje nejsou vyčerpávající, ale spíše ilustrují
rozmanitost dostupných zdrojů. Tento dokument byl
vypracován v rámci iniciativy DISC / Oddělení pro
integraci a vzdělávání migrantů v ústředí IOM po
konzultaci s několika regionálními a národními
kancelářemi IOM, tematickými odborníky a pracovníky v
terénu. Tato verze je živým dokumentem, neboť bude
pravidelně aktualizována.

Sociální vazby : Řešení
diskriminace a vytváření vstřícné
společnosti

Sektorové přístupy

Mezioborové přístupy

O souboru nástrojů

Digitální a finanční začleňování: 
Využití digitálních a finančních řešení pro 
sociální začleňování

Ochrana : Řešení zranitelnosti a rizik
ochrany v průběhu reakce
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Vzhledem k tomu, že ukrajinská vláda požaduje, aby muži
ve věku 18-60 let zůstali a bránili se agresivní válce,
v současné době přicházejí do EU převážně ženy a děti,
stejně jako starší dospělí. Současná rozmanitá demografická
struktura nově příchozích bude ještě více vyžadovat cílené
a věkově a genderově citlivé přístupy k včasnému začlenění.

Pro účinnou reakci je nezbytné pochopit a analyzovat
dopad vzájemně se prolínajících osobních charakteristik na
zkušenosti lidí s nuceným vysídlením. Pro zajištění účinné
a odpovědné humanitární reakce je důležité rozpoznat
jejich schopnosti a stavět na nich prostřednictvím řešení,
která zohledňují jejich různorodé perspektivy a priority.
Uznávání rozmanitosti lidí prchajících z Ukrajiny umožňuje

aktérům vytvářet cílená řešení, intervence a politiky, které
reagují na jejich specifické potřeby, a tím usnadňují jejich
sociální začlenění.

V souladu se závazkem IOM sloužit a posilovat postavení
migrantů z různých prostředí DISC Resource Bank on
Building Capacity for Diversity and Social Inclusion in
Migrant Integration Programming zdůrazňuje genderové,
věkové a diverzitní aspekty napříč prací IOM. Banka zdrojů
poskytuje odborníkům z praxe a tvůrcům politik klíčové
přístupy, nástroje a školení pro budování kapacit, které
mohou být vodítkem pro začleňování rozmanitosti
a inkluze do programů integrace a sociální soudržnosti
před příjezdem a po něm.

Gender a různorodé
SOGIESC

Úvahy související
s věkem

Začlenění osob se 
zdravotním postižením

Duševní zdraví
a psychosociální potřeby

Mezikulturní
komunikace

E-learningové kurzy a praktické pokyny pro zaměstnance a poskytovatele služeb v
oblasti SOGIESC, genderu, starších osob, dětí a osob se zdravotním postižením:

 Gender Equality and Migration - E-Campus Enrollment Key: IKGM16-IOM-2021
 Older People and Migration - E-Campus Enrollment Key: OPM-IOM-2021
 IOM resource brief on migrant children
 SOGIESC and Migration Training Package
 Gender-Responsive Communications Toolkit
 Disability Inclusion Course - E-Campus - Enrollment Key: IOM-DI-2021
 Disability Inclusion YouTube playlist

Co je ve Sborníku zdrojů?

Gender, věk a diverzita.
Zahrnutí genderových a věkových aspektů
a rozmanitosti do reakce. © IOM 2022 1 Safa Msehli
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https://migration4development.org/sites/default/files/2022-01/Resource%20Bank%20-%20Building%20Capacity%20for%20Diversity%20and%20Social%20Inclusion%20%281%29.pdf
https://migration4development.org/sites/default/files/2022-01/Resource%20Bank%20-%20Building%20Capacity%20for%20Diversity%20and%20Social%20Inclusion%20%281%29.pdf
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=492
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=591
https://eea.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/documents/IOM_resources_on_Migrant_Children_EEA.pdf
https://www.iom.int/2021-sogiesc-and-migration-training-package
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/gender_responsive_comms._toolkit_may_14.pdf
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=570
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPbTEMLeBi2mOFYqRGrJyA-VpIqFEUbpb


Ochrana.
Řešení otázek týkajících se ochrany
a zranitelnosti v průběhu reakce

Od začátku krize na Ukrajině se objevily komplexní
problémy v oblasti ochrany, které jsou spojeny s
obchodováním s lidmi, vykořisťováním a zneužíváním,
genderově podmíněným násilím, nedostatkem osobní
dokumentace, útoky na civilní obyvatelstvo, psychosociálním
stresem a traumatem a rizikem rozdělení rodiny, což nutí
postižené osoby přijmout škodlivé mechanismy zvládání.
situace Vzhledem k tomu, že ruská vojenská ofenziva a násilí
proti civilistům na Ukrajině se neustále vyvíjí a vážně
ovlivňuje humanitární situaci a ochranu v celé zemi a v
sousedních zemích, bude klíčové snižovat rizika ochrany a
řešit specifické zranitelnosti všech lidí prchajících z Ukrajiny.

To zahrnuje posouzení zranitelnosti, monitorování ochrany
a posílení systémů a rozvoj kapacit v rámci celé reakce.
Zahrnuje také poskytování přímých služeb, pomoci a
doporučení na specializované služby, včetně přístupu ke
zdravotní péči a psychosociální podpoře, právní pomoci a
dokumentace, poskytování informací o službách, právech,
vyhledávání a sjednocování rodin, snižování rizik ochrany a
péči o sebe sama, přizpůsobené věcné podpory,
specializované pomoci při ubytování a zajištění obživy,
přístupu ke vzdělávání a volnočasovým aktivitám pro děti a
peněžní podpory. Vzhledem k tomu, že ne všichni mají
stejné zdroje a schopnosti zvládnout situaci, je rovněž
zásadní identifikovat a poskytovat podporu šitou na míru

osobám, které potřebují specializované služby ochrany a
pomoci, zejména těm, které jsou vysoce ohroženy násilím,
vykořisťováním a zneužíváním. Patří sem mimo jiné ženy,
děti, včetně dětí bez doprovodu nebo odloučených od
rodiny (UASC), osoby se zdravotním postižením, starší
osoby a osoby s odlišnou sexuální orientací, genderovou
identitou/vyjádřením a pohlavními znaky (SOGIESC), oběti
obchodování s lidmi a osoby, které přežily těžké násilí.

Posilování kapacit v oblasti ochrany zahrnuje také vytváření
mechanismů, které se zabývají střednědobými a
dlouhodobými potřebami a aspiracemi uprchlíků a zajišťují,
aby byly potřeby ochrany zohledňovány v různých
odvětvích (bydlení, zdravotnictví, vzdělávání atd.) při
usazování v nových komunitách nebo při návratu do zemí
původu.

Během svých desetiletí zkušeností s řešením krizových
situací prokázala IOM neochvějné odhodlání chránit
komunity postižené krizí před ohrožením jejich života,
důstojnosti a blahobytu. IOM poskytuje komplexní služby
řízení případů pro osoby, které potřebují ochranu, po celou
dobu jejich migrační cesty, přičemž zajišťuje zásadu neškodit,
umožňuje smysluplný přístup, podporuje odpovědnost a
posiluje sociální začlenění a posílení postavení.

© IOM 2022

 Counter-trafficking in Emergencies: Information
Management Guide and IOM e-learning course: Counter
Trafficking in Humanitarian Settings on global website

 IOM Guidance on Referral Mechanisms on establishing
clear referral procedures among stakeholders

 Information and Support Hotlines for people fleeing
Ukraine (IOM)

 GBV Institutional Framework - Addressing Gender-
Based Violence in Crises

 Recommendations to mitigate GBV risks in Ukraine
response (Global Protection Cluster)

 IOM Handbook on Protection and Assistance to
Migrants and accompanying introductory video and e-
course

 IOM Guidance on Response Planning - for migrants
vulnerable to violence, exploitation and abuse

 DTM for Protection - Resources on the Displacement
Tracking Matrix for the Global Protection Cluster

 Toolkit on Unaccompanied and Separated Children
(UASC)

 Screening forms for protection and assistance as a part
of Ukraine Response (IOM- Internal only)

Doporučené nástroje a zdroje IOM.
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https://publications.iom.int/books/countertrafficking-emergencies-information-management-guide
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=79
https://ctic.iom.int/en
https://publications.iom.int/books/iom-guidance-referral-mechanisms
https://www.iom.int/ukraine-iom-hotlines-garyachi-linii-mom-persons-affected-war
https://publications.iom.int/books/institutional-framework-addressing-gender-based-violence-crises
https://gbvaor.net/node/1576
https://publications.iom.int/books/iom-handbook-migrants-vulnerable-violence-exploitation-and-abuse
https://www.youtube.com/watch?v=mx6_G62dEfU
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=534
https://publications.iom.int/books/iom-guidance-response-planning
https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/protection
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/TOOLS-WEB-2017-0322.pdf
https://iomint.sharepoint.com/sites/InformationManagementPortal/SitePages/Ukraine-Response.aspx


Příjímání:
© IOM 2022

Vzhledem k tomu, že sdílení odpovědnosti za přijímání a
ubytování osob prchajících z Ukrajiny se stává klíčovou
prioritou v celém evropském regionu, je třeba rozšířit
přijímací kapacity a služby tak, aby zohledňovaly
dlouhodobé potřeby, priority a majetek postižených
obyvatel. Přijímání je důležitým faktorem určujícím účinné
a včasné sociální začlenění, neboť může nově příchozí
spojit s vhodnou orientací a poradenstvím a umožnit jim
orientovat se ve spleti dostupných podpůrných služeb.

Zatímco poskytování pomoci při záchraně života a řešení
potřeb ochrany vysoce zranitelných skupin obyvatelstva
má bezprostřední význam, stejně důležité jsou přijímací
systémy, které vytvářejí vazby s příslušnými aktéry, neboť
mohou poskytovat dlouhodobější podporu při integraci,
související se zaměstnáním, vzděláváním, bydlením atd.
Poskytování informačních služeb a navigační
podpory na počátku přijímacího procesu může
pomoci předejít přetížení služeb a zpoždění v
procesu začleňování.

Jakmile nově příchozí přijedou, bude pro ně zásadní
mezikulturní zprostředkování a orientační podpora,
protože většina z nich nebude mluvit jazykem země, do
které se stěhují, a nebude mít přístup k sociálním službám,
které jsou jim k dispozici. Zásadní je rovněž investovat do
alternativních možností péče o děti bez doprovodu
prostřednictvím pilotních projektů inovativních zařízení
péče o děti a bydlení, jakož i mobilizovat a posilovat
pěstounské rodiny a poskytovatele péče a usnadňovat
zvyšování informovanosti a výměny.

Pro optimalizaci přijímacích kapacit je zásadní včas
pochopit a analyzovat nejen jejich zranitelnost a potřeby
ochrany, ale také jejich aspirace a schopnosti. Ve fázi

přijímání lze shromažďovat údaje a informace o
dovednostech, schopnostech a dalších přednostech nově
příchozích. Díky tomu pak mohou aktéři v první linii
přizpůsobit svou podporu a propojit je se sociálními a
ekonomickými příležitostmi v souladu s jejich dovednostmi
a aspiracemi. Poskytování vhodných, genderově a věkově
citlivých přijímacích služeb a zařízení napomůže
úspěšnému začlenění Ukrajinců a dalších zasažených
skupin obyvatelstva do evropských společností..

Posílení navigační podpory při
přijímání.

Koncept One-Stop-Shops (OSS) je postaven na
integrovaném modelu poskytování služeb, který je
navržen tak, aby nabízel širokou škálu podpory a služeb
přizpůsobených potřebám a zranitelnosti nově
příchozích migrantů a uprchlíků. Ačkoli neexistuje
univerzální přístup nebo model, OSS (ať už fyzické nebo
online) mohou usnadnit racionálnější a efektivnější
přístup ke sdílení informací, doporučování a vedení
případů, poskytování služeb a poradenství týkající se
bydlení, vzdělávání, zaměstnání, zdraví, dopravy,
dokumentace, finanční pomoci a dalších relevantních
otázek.

Spojením všech těchto služeb pod jednu střechu se nově
příchozím poskytuje ucelená a koordinovaná odpověď,
čímž se snižuje složitost a byrokracie při získávání
dostupné podpory, při orientaci v nových postupech a
při komunikaci s různými poskytovateli služeb. Pro
zajištění úspěchu takových center je nezbytné, aby OSS
vedli vyškolení a jazykově kompetentní interkulturní
mediátoři a zároveň byla zajištěna úzká koordinace mezi
vládními a nevládními aktéry při poskytování
nediskriminačních a komplexních služeb nově příchozím.

Jednotná kontaktní místa pro včasné
začleňování nově příchozích osob
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Přijímání.
Klíčová hlediska

Usnadnit hladký přechod od přijetí k sociálnímu začlenění
prostřednictvím následujících opatření::

 Začlenění hodnocení potřeb, dovedností/kompetencí a
aspirací do pomoci při přijímání na podporu rozhodování o
způsobech začlenění.

 Vypracovat na míru šitou orientaci v hostitelské zemi před
příjezdem a po něm (např. bydlení, bankovnictví, doprava,
právní pomoc, zdravotní péče, kulturní normy atd.), aby
bylo zajištěno efektivní a vhodné využívání služeb.

 Vytvořit vícejazyčné infolinky, online portály a mobilní
aplikace pro snadnější přístup k informacím.

 Nabídněte specializovanou pomoc zranitelným skupinám,
jako jsou děti bez doprovodu, prostřednictvím poskytování
alternativních možností péče o děti a možnosti ubytování.

 Zajistit tlumočení a mezikulturní mediaci po příjezdu, aby se
usnadnil přístup ke službám.

 Nabízet věkově a genderově citlivý case management a
podporu při odesílání osob s naléhavou zdravotní péčí a
komplexními/různorodými potřebami.

 Zajistit rychlý přístup k integrované pomoci, včetně
poradenství v oblasti přístupu k dostupným službám na
místní úrovni, jazykovým kurzům a ekonomickým
příležitostem, aby nedocházelo ke zpoždění na cestě nově
příchozích k soběstačnosti.

 Spolupracovat s budoucími nebo stávajícími přijímajícími
komunitami a místními orgány s cílem zajistit holistický
přístup pro vzájemné doplňování intervencí při řešení
potřeb přijímání a začleňování nově příchozích osob

Doporučené iniciativy jednotného kontaktního místa

Virtuální iniciativy OSS:

 Moving to Finland (Gov of Finland) – platforma, která nabízí
informace v devíti jazycích pro nově příchozí, zejména pro
uprchlíky na základě kvót, kteří přicházejí do Finska.

 YIMER 157 - poskytovat vícejazyčnou a specializovanou horkou
linku pro cizince s dotazy týkajícími se víz, povolení k pobytu,
vnitřní ochrany atd.. (Gov of Turkey / IOM Turkey)

Poradenské zdroje OSS:

 Migrant Centres Toolkit (IOM) - nabízí klíčové znalosti a zdroje
o tom, jak nejlépe zřídit a řídit střediska pro migranty.

 Handbook on Running an Effective Migrant Resource Centre
(IOM) - poskytuje pokyny týkající se institucionální struktury,
koncepce a poskytování služeb a zdrojů potřebných pro
vytvoření MRC.

 IOM Guidance on Referral Mechanisms Guideline pokyny pro
stanovení jasných postupů pro předávání informací mezi
zúčastněnými stranami.

 SHARE Network: Resources on Reception and Placement of
Resettled Refugees - nabízí příklady začlenění uprchlíků a
migrantů do místních komunit v Evropě po jejich přijetí.

 LINK IT Skills Profile Tool - nástroj pro pilotní nasazení v dalších
misích IOM, více informací v tomto přehledu (IOM)

 SUYE - Vzdělávací program Harmonizace a život v Turecku -
který poskytuje mnohostranné a komplexní vzdělávací kurzy pro
nově příchozí (IOM).

 U-CARE : Děti bez doprovodu v alternativních zařízeních -
zkoumá, posiluje a zvažuje možnosti alternativní péče (IOM
Belgium)

IOM na Slovensku provozuje jednotné informační centrum pro migranty, které bylo
nyní přeorientováno na poskytování služeb včasné podpory integrace Ukrajinců a dalších
státních příslušníků třetích zemí na Slovensku. Webové stránky obsahují aktuální informace o
pomoci, která je Ukrajincům k dispozici, například o zdravotní péči, školství, ubytování, dopravě,
repatriaci a základních poradenských službách a informacích o imigraci.

V Rumunsku bylo s podporou IOM Romania zavedeno několik modelů OSS, které mají
usnadnit začlenění nově příchozích obyvatel, včetně Ukrajinců. Například Dopomoha je
online platforma vyvinutá rumunskou vládou ve spolupráci s občanskou společností (a
IOM) s cílem podpořit konkrétně ukrajinské uprchlíky v přístupu ke všem relevantním
informacím, aby mohli požádat o ochranu v Rumunsku a informovat se o svých právech.
V širším měřítku iniciativa România e Acasă (Rumunsko je domov) rovněž využívá
integrovaný přístup jednotného kontaktního místa, který podporuje proces sociální
integrace osob s mezinárodní ochranou a státních příslušníků třetích zemí (TCN) legálně
pobývajících v Rumunsku.

Portugalská jednotná kontaktní místa jsou součástí vládní iniciativy, jejímž cílem je spojit více než
30 různých služeb a zpřístupnit je na jednom místě, včetně úřadů sociálního zabezpečení a
vnitrozemských finančních úřadů, soudních služeb, bankovních služeb a všeho, co noví migranti
potřebují vědět, aby se mohli spojit s místními úřady. Po příjezdu mají migranti přístup k řadě
podpůrných úřadů, např. pro bydlení, zaměstnání a právní podporu, a k dispozici jsou informace
o řadě témat od škol a sportu až po elektrárenské a vodárenské rady. V současné době jsou tato
jednotná kontaktní místa k dispozici v Lisabonu, Portu a Faru a byla poskytnuta příručka,
která upozorňuje na to, jak implementovat jejich model OSS a usnadnit integraci.
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http://mof.fi/welcome
https://yimer.gov.tr/EN/Index
https://migrantcentres.iom.int/en
https://publications.iom.int/system/files/pdf/running_effective_migrant_resource_centre.pdf
https://publications.iom.int/books/iom-guidance-referral-mechanisms
https://www.share-network.eu/
https://eea.iom.int/link-it
https://iomint-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/acedelacruz_iom_int/Ebc12njfSIZLjtqu8VkMomcB7JkqI9TKBt_VLfULW7hhkA?e=V4q5YY
https://iomint-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/acedelacruz_iom_int/EQTyUrfYoi9Pk_I_umnJ3DoBF2UJcA2H8_WAX24QxsXtIw?e=keRxkj
https://belgium.iom.int/unaccompanied-children-alternative-residence-u-care
https://www.mic.iom.sk/en/
https://www.mic.iom.sk/en/
https://romania.iom.int/interact-plus
https://dopomoha.ro/ro
https://www.romaniaeacasa.ro/en/homepage-en/
https://www.acm.gov.pt/-/projeto-one-stop-shop
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/148599/Handbook_web.pdf/d7b60773-097b-4649-9728-6471dd15bbf5
https://dopomoha.ro/ro


Bydlení.

Od dočasného přístřeší k bezpečnému, 
cenově dostupnému a vhodnému bydlení

Jednou z nejzásadnějších potřeb nově příchozích je
najít si bydlení. Podmínky bydlení mohou rozhodovat
o pocitu bezpečí a stability nově příchozích a
komunit. Strukturují možnosti migrantů a uprchlíků
navázat kontakt s místními komunitami, získat přístup
ke zdravotní péči, vzdělání a zaměstnání a mají vliv na
jejich celkové sociální postavení ve společnosti.

V bezprostřední reakci na obrovský příliv příchozích
z Ukrajiny se sousední země uchýlily k poskytování
dočasných možností ubytování tím, že připravily
přijímací prostory, spoléhaly na hotely a další
partnery ze soukromého sektoru a spoléhaly na
jednotlivce, kteří velkoryse otevřeli své vlastní
domovy. Ačkoli jsou tato dočasná obydlí a přístřeší z
krátkodobého hlediska obdivuhodná, nejsou
udržitelná, zvláště když vyhlídka na návrat není
předvídatelná.

Je naléhavě nutné prioritně pomoci nově
příchozím z Ukrajiny najít bezpečné,
cenově dostupné a vhodné bydlení,
vyhlídky na návrat domů totiž zůstávají
nejasné.

Toho lze dosáhnout spoluprací se soukromými
poskytovateli bydlení s cílem vyvinout inovativní a
trvalá řešení a řešit diskriminaci nově příchozích na
trhu s bydlením.

V souvislosti s přechodem na trvalejší bydlení lze jako
přechodnou možnost zvážit obytné nemovitosti
určené pro krátkodobé turistické pobyty. Aby se
připravila půda pro udržitelná řešení, je třeba
podniknout kroky k podpoře příjemců při získávání
samostatného bydlení v bytech pronajatých na jejich
jméno a poskytnout jim podporu na pokrytí
přechodných nákladů spojených s nájmem a
nastěhováním. Kromě toho by mohla být vyvinuta
inovativní řešení bydlení, která by řešila potřeby
sociální podpory nově příchozích, jako je uspořádání
společného bydlení, bytové laboratoře atd.

Zajištění rovného přístupu k bydlení pro všechny
migranty, uprchlíky a místní obyvatelstvo, jakož i
stimulace multikulturního životního prostředí,
podpoří inkluzivní a soudržnou společnost.

© IOM 2022 1 Muse Mohammed
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Bydlení .
Klíčová hlediska

 Prosazovat politická a operativní opatření, která
identifikují a napravují případy diskriminace
nemístního obyvatelstva na trhu s nájemními byty.

 Vytvářet programy zaměřené na pomoc v oblasti
bydlení pro osoby s rodinami (např. vícejazyčné
poradenské služby, tlumočení, horké linky, právní
pomoc atd.).

 Poskytovat finanční podporu na pokrytí nákladů na
nájem a stěhování.

 Spolupracujte s partnery, abyste zajistili, že městské
plány zabrání vzniku segregovaných čtvrtí a slumů.

 Podporovat inovativní dohody, jako jsou partnerství
veřejného a soukromého sektoru a s bytovými
sdruženími, a působit jako zprostředkovatel nebo
dodavatel pronájmu cenově dostupného bydlení pro
marginalizované komunity.

 Shromažďujte informace o bydlení migrantů a
vypracujte ukazatele pro sledování a vyhodnocování
podmínek bydlení, ceny a velikosti, které budou
sloužit jako podklad pro místní plány bydlení.

 Zlepšit komunikaci a informační služby o právních a
správních postupech v oblasti bydlení.

Doporučené iniciativy a zdroje

Stručný přehled o bydlení v EU analyzuje situaci v oblasti bydlení migrantů
v Řecku, Itálii, Nizozemsku, Rumunsku, Slovinsku a Španělsku a zaměřuje se na
možné důsledky pro jejich vyhlídky na integraci. Představuje také inovativní
postupy, které přispívají ke zlepšení přístupu k přiměřenému a cenově
dostupnému bydlení pro státní příslušníky třetích zemí (TCN), a vydává
doporučení pro tvůrce politik v oblasti ucelených politik bydlení v EU. Publikace
vznikla v rámci projektu -Include-EU regionální a místní odborné znalosti, výměna
a zapojení pro posílení sociální soudržnosti v Evrop. který vedla regionální
kancelář IOM Brussels. Cílem projektu Include-EU, financovaného Evropskou
unií, je přispět k budování inkluzivnějších společností prostřednictvím posílení
nadnárodních znalostí a sdílení zkušeností, spolupráce a partnerství mezi místními
a regionálními orgány v různých zemích EU.

Projekt IOM v Řecku na podporu integrace osob požívajících
mezinárodní ochrany (HELIOS) podporuje a propaguje
integraci osob požívajících mezinárodní ochrany různými
způsoby, například poskytováním podpory při ubytování.
Webová stránka HELIOS Apartments je uživatelsky
přívětivá platforma zřízená s cílem pomoci uprchlíkům při
hledání bytu v Řecku. HELIOS pomáhá osobám s mezinárodní
ochranou najít bydlení v bytech pronajatých na jejich vlastní
jméno, mimo jiné poskytováním příspěvků na nájemné a
náklady spojené s nastěhováním a navazováním kontaktů s
majiteli bytů.

 IOM-Airbnb Partnership - nabízí bezplatné dočasné
ubytování lidem prchajícím z Ukrajiny

 HELIOS Accommodation Support - řecká iniciativa
usnadňující integraci (IOM Řecko)

 Housing (s. 61) - slibné postupy při poskytování
základních služeb migrantům (Síť OSN pro
migraci)

 Partnerství IOM s ANCI Toscana pro sociální
bydlení- Video s úspěšným příběhem příjemce

 Homes for Ukraine: Lessons Learned - Informace a
osvědčené postupy na podporu rad v jejich úsilí
zajistit, aby ubytování Ukrajinců přicházejících do
Spojeného království mělo odpovídající úroveň a
aby hosté byli v bezpečí
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https://eea.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/documents/includeu_briefing_housing.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://eea.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/Includ-EU_Infosheet%2520%281%29.pdf&data=04%7c01%7cjhowell%40iom.int%7c6857fe1c54ae48acd06d08d9d4186559%7c1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7c1%7c0%7c637774023531353010%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000&sdata=7gwMZqltJ%2BxIgnGWAMbrQJFh3%2BsFS73oXLf8kxGTJpM%3D&reserved=0
https://ec.europa.eu/migrant-integration/integration-practice/helios-project_en
https://greece.iom.int/heliospiticom
https://eea.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/documents/includeu_briefing_housing.pdf
https://heliospiti.com/
https://news.airbnb.com/airbnb-org-partners-with-the-international-organization-for-migration-to-support-people-fleeing-ukraine/#:%7E:text=Airbnb.org%20and%20International%20Organization,%2C%20Romania%2C%20Hungary%20and%20Slovakia.
https://ec.europa.eu/migrant-integration/integration-practice/helios-project_en
https://migrationnetwork.un.org/hub?gcm_objectives=All&cross_cutting_theme=All&region=All&country=All&text=health&embed_node=8821
https://includeu.eu/pilot-projects-social-housing/
https://www.youtube.com/watch?v=yyVS4CA_Ipw&list=PLPbTEMLeBi2nD2FRWCAB94-Nwnu-xB-aB
https://www.local.gov.uk/topics/communities/refugees-and-asylum-seekers/ukraine-council-information/homes-ukraine-lessons


Přístup ke zdravotní péči po příjezdu je právem
jednotlivce i otázkou veřejného zdraví. Vzhledem k
demografickému vývoji příchozích z Ukrajiny je
zvláštní tlak na zdravotní péči o starší osoby, děti a
ženy, včetně nastávajících matek. I když je zásadní
včasná pohotovostní péče, je třeba usilovat o to, aby
byla upřednostňována také primární zdravotní péče,
a snížila se tak zátěž specializovaných zdravotnických
služeb.

Po příjezdu do přijímajících zemí mohou
být Ukrajinci a další postižené osoby
vystaveni vzájemně se prolínajícím
faktorům, které mohou ovlivnit jejich
zdraví a pohodu, jako je diskriminace,
vykořisťování, jazykové a kulturní bariéry,
nemluvě o traumatických zkušenostech z
války, násilí a nuceného vysídlení.

Pro úspěšné začlenění je třeba řešit problémy
fyzického a psychického zdraví, které brání nově
příchozím v plnohodnotném zapojení do společnosti
nebo na trhu práce. K tomu je nezbytně nutné

zohlednit věk a pohlaví vzhledem k různým obavám:
někteří mohou být více závislí na strukturách, které
poskytují podporu jejich fyzickému zdraví, zatímco
jiní mohou potřebovat více podpory v oblasti
duševního zdraví a psychosociální podpory (MHPSS),
aby se vyrovnali s reakcemi na trauma, včetně
úzkostných a depresivních příznaků, smutku, pocitu
nejistoty a dezorientace a sociální izolace.

Kromě klinických služeb v oblasti duševního zdraví je
také nezbytné zvážit komunitní přístupy k MHPSS.
Toho lze dosáhnout prostřednictvím partnerství se
školami, nevládními organizacemi a dalšími
komunitními organizacemi, aby se doplnily stávající
klinické služby a oslovilo se širší spektrum
zranitelných skupin obyvatelstva.

Zlepšení přístupu ke zdravotním a dalším
souvisejícím sociálním službám bez ohledu na
postavení osob zajišťuje dobré životní podmínky pro
všechny a přispívá ke zdravým a inkluzivním
komunitám.

Zdraví.

Zmírnění tlaku na pomoc při mimořádných událostech
a posílení fyzického a psychosociálního zdraví

© IOM’s Ukraine Response in 
Moldova 1 Muse Mohammed
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Zdraví .

Doporučené nástroje a zdroje

 Posílit kapacitu zdravotnických zařízení a personálu,
poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů
první pomoci, aby se zajistilo, že služby budou
kulturně kompetentní, psychosociálně informované a
inkluzivní pro všechny skupiny obyvatel.

 Zahrnout nově příchozí do nástrojů monitorování
zdravotnictví a mechanismů financování.

 Identifikujte zátěžová místa v systému zdravotní
péče, která mohou vyžadovat další podporu.

 Poskytovat služby zaměřené na řešení fyzických a
psychických problémů, s nimiž se nově příchozí
mohou během svého pobytu setkat.

 Podporovat politiku "firewallu" mezi zdravotnickým a
imigračním systémem.

 Provádět iniciativy na zvyšování povědomí o právu
na zdraví a souvisejících právech a o tom, kde lze
získat přístup ke službám, a zapojit se do
kontextuální zdravotní výchovy a propagace.

 Zajistit kontinuitu péče pro všechny pacienty bez
ohledu na pohlaví, věk nebo právní status.

 spolupracovat s více zúčastněnými stranami, jako
jsou školy a organizace občanské společnosti, aby
bylo možné oslovit širší skupiny obyvatel a pomáhat
jim.

 Manual on Community-Based Mental Health and
Psychosocial Support in Emergencies and Displacement
(IOM) and accompanying MHPSS e-learning course

 Self-Care Tools for Syrian Men in Germany (IOM)

 Factsheet on the Health migrujících pracovníků a jejich
pozůstalých rodin

 Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) in the
COVID-19 Response: Guidance and Toolkit - shromažďuje
existující materiály týkající se MHPSS pro krizi COVID-19,
jakož i další zdroje, které mohou být použitelné v daném
kontextu (IOM).

 Toolkit for Integrating Migration into Health Interventions
(IOM, ILO, UNESCO, & UNICEF)

 Non-Communicable Diseases And Migration - programy
prevence a kontroly chronických onemocnění způsobených
genetickými, fyziologickými, environmentálními a
behaviorálními faktory, které neúměrně postihují migranty
(IOM)

 Toolkit for IGC States: Supporting the Mental Health of
Refugees and Asylum Seekers - poskytuje informace
založené na důkazech, které jsou určeny pro vládní úředníky
a nevládní poskytovatele služeb (IGC, IOM)

 Guidance Note on Community-based approaches to
MHPSS in emergencies (IASC)

 Revised Guidance Note for People on the Move during
COVID-19 on MHPSS (IFRC)

Klíčová hlediska

Cílem pokynů pro duševní zdraví a psychosociální podporu
(MHPSS) pro přesídlené uprchlíky vypracovaných v rámci projektu
IOM COMMIT je upozornit na hlavní psychosociální reakce uprchlíků v
každé fázi procesu přesídlení a informovat tak osoby s rozhodovacími
pravomocemi a odborníky z praxe. Představuje také roli IOM v tomto
procesu a poskytuje praktická doporučení a zdroje pro osoby s
rozhodovací pravomocí a odborníky z praxe, které jim mají pomoci při
poskytování duševního zdraví a psychosociální podpory uprchlíkům v
každé z těchto fází.

Portál IOM pro výzkum v oblasti zdraví migrantů slouží jako praktická platforma pro
propojení výzkumných odborníků/vědců, získávání informací o výzkumných iniciativách v oblasti
zdraví migrantů na celém světě a zlepšování politiky a praxe založené na důkazech. V rámci
webu jsou k dispozici publikace IOM Migration Health, včetně: výzkumných článků, technických
zpráv, politických zpráv, zdravotních profilů, školicích příruček/průvodců, informačních listů,
zpravodajů, konferenčních a posterových prezentací. Chcete-li prozkoumat dokončené a
probíhající projekty z celého světa, záložka IOM Migration Health Projects umožňuje uživatelům
filtrovat různé typy projektů a vyhledávat projekty v určitých zeměpisných regionech.

GLOBÁLNÍ WEB IOM MHPSS Zdroje a nástroje pro duševní zdraví, psychosociální
reakce a mezikulturní komunikaci

Emotional Support 
Hotline (IOM Ukraine) 
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https://publications.iom.int/books/manual-community-based-mental-health-and-psychosocial-support-emergencies-and-displacement
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=546
https://selfcare-germany.iom.int/
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/2018-07/Factsheet-migrant-workers-and-left-behind-families_15.11.2017.pdf
https://eea.iom.int/resources/covid-19-guidance-and-toolkit-mental-health-and-psychosocial-support-mhpss-teams
https://eea.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/mmicd/toolkit-mmicd-health.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/our_work/DMM/Migration-Health/mhd_infosheet_ncds_10.09.2018.pdf
https://iomint-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/acedelacruz_iom_int/EehYUdndg7hKgdHH49fBN3AB59Cz_1u9JDgY9B5tqjsN7Q?e=eoW4MP
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/iasc-guidance-note-community-based-approaches-mhpss-emergencies
https://pscentre.org/?resource=mental-health-and-psychosocial-support-for-people-on-the-move-during-covid-19-a-revised-multi-agency-guidance-note&selected=single-resource
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/mental-health-for-resettled-refugees-guidelines.pdf
https://migrationhealthresearch.iom.int/
https://migrationhealthresearch.iom.int/
https://migrationhealthresearch.iom.int/
https://www.iom.int/mental-health-psychosocial-response-and-intercultural-communication
https://www.iom.int/mental-health-psychosocial-response-and-intercultural-communication
https://iomint-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/acedelacruz_iom_int/EXkIABVeZFxGhD0jF2eR6G4BrIUOSjY1BJBUfWXwDEng1A?e=fwjeZG
https://iomint-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/acedelacruz_iom_int/EXkIABVeZFxGhD0jF2eR6G4BrIUOSjY1BJBUfWXwDEng1A?e=fwjeZG


Překonávání jazykových a 
komunikačních bariér

© IOM’s Ukraine Response in 
Slovakia 1 Muse Mohammed

Jazyk.

Schopnost mluvit, číst a psát v jazyce (jazycích) cílové
země je jedním z nejdůležitějších faktorů, které
rozhodují o úspěšném začlenění nově příchozích do
nové společnosti. Aby se nově příchozí mohli
úspěšně orientovat ve společnosti a jejích systémech,
je nezbytné, aby rozvíjeli svou schopnost
komunikovat v novém jazyce. Je to potřeba a často i
výzva pro dospělou a nově příchozí populaci.

Ačkoli Ukrajinci v sousedních zemích mají výhodu
jazykové blízkosti s dalšími slovanskými jazyky včetně
polštiny a slovenštiny, v současné fázi reakce na
mimořádné události stále existuje výrazná potřeba
vyškolených mezikulturních mediátorů, tlumočníků a
překladatelů, aby bylo zajištěno, že potřeby nově
příchozích budou řádně sděleny a pochopeny.

Vzhledem k tomu, že se Ukrajinci a další
zasažené osoby snaží rozšířit po celém
evropském regionu, bude dostupnost a
přístupnost jazykových kurzů důležitá pro
podporu dospělých při usazování a

orientaci v nových komunitách, zatímco
dětem by měla být poskytnuta jazyková
pomoc, aby mohly dohnat školní docházku.

Zájemci o práci si také mohou rozšířit své jazykové
znalosti, protože někteří zaměstnavatelé nabízejí
Ukrajincům možnost účastnit se jazykových kurzů
pro zaměstnavatele, které mohou zahrnovat lekce, v
nichž se učí slovní zásoba související s prací. V této
digitální éře mohou mnozí také pracovat na
překonání jazykových a komunikačních bariér tím, že
využijí možností online a dálkového jazykového
vzdělávání, které byly zpřístupněny. Tyto virtuální
platformy často umožňují uživatelům postupovat ve
výuce vlastním tempem, což je výhoda pro ženy
samoživitelky, které se možná musí držet jiných
povinností.
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Klíčová hlediska

Doporučené iniciativy a zdroje

Jazyk.
 Začlenění bezplatných jazykových kurzů jako součást

podpory včasného začlenění.

 Podpora včasného přístupu k jazykovému vzdělávání
přizpůsobenému kvalifikačním profilům nově
příchozích a jejich profesním potřebám v oblasti
jazykových znalostí.

 Poskytování migrantům a uprchlíkům, kteří navštěvují
kurzy vzdělávání dospělých, vhodnou podporu v
oblasti péče o děti (včetně prostor, kde se jazykové
kurzy konají, nebo naplánováním kurzů v časech,
které jsou slučitelné s pečovatelskými povinnostmi).

 Vytvoření tandemové nebo mentorské programy,

které usnadní jak studium jazyka, tak sociální interakce
s místními komunitami.

 Podpora využívání online platforem pro výuku jazyků.

 Vytváření informačních materiálů přeložených do
rodného jazyka nově příchozích.

 Najímání a školení vícejazyčných a kompetentních
odborníků, kteří budou sloužit jako tlumočníci,
mentoři a mezikulturní mediátoři.

 Vyvíjení a využívání vzdělávacích zdrojů pro usnadnění
osvojování jazyka a zároveň vybavte učitele metodami
a nástroji, které pomohou studentům osvojit si cizí
jazyk.

Migration Translation Application (MiTA) je aplikace pro chytré telefony
(dostupná v obchodě Google Play nebo Apple App Store) vyvinutá
IOM, která umožňuje úředníkům migračního managementu přístup k základní
tlumočnické službě s předem stanovenými a nahranými otázkami při prvním
kontaktu s migranty. Cílem aplikace MiTA je poskytnout základní způsob
komunikace mezi úředníkem pro řízení migrace (např. hraničním úředníkem) a
migrantem během prvního kontaktu. Otázky obsažené v aplikaci mají usnadnit
komunikaci mezi úředníkem a migrantem během prvního kontaktu a zaměřují
se na totožnost migranta, zemi původu, trasu cesty, bezprostřední potřeby
ochrany a potenciální vystavení COVID-19. Otázky, které jsou v aplikaci
obsaženy, mají usnadnit komunikaci mezi úředníkem a migrantem během
prvního kontaktu.

IOM Finsko vydala publikaci Supporting Integration with One’s Own Language – a
Handbook for Professionals která nabízí obousměrný přístup k jazyku a integraci a
zdůrazňuje, že pro proces integrace jsou zásadní jak jazyky lidí, kteří se do Finska integrují, tak
jazyky odborníků v základních službách. Příručka zdůrazňuje, že komunikace a sociální interakce
umožňují integraci v novém domovském kraji, a naznačuje, že jazyk lze chápat jako verbální i
neverbální komunikaci. Příručka představuje dva modely podpory rané integrace využitím
jazykových dovedností osob, které se integrují do Finska, a to jak během kulturní orientace (tj.
orientace před odjezdem), tak během občanské orientace. Kromě toho příručka poskytuje
informace na podporu práce úředníků a odborníků tím, že se zabývá tématy, jako je práce s
tlumočníkem veřejné služby a jazykově uvědomělý přístup při práci s klienty.

 Video Playlist on Language Training Course - výuka
základů thajštiny pro khmerské migrující pracovníky
(IOM Thajsko)

 Frameworks and Good Practices of Intercultural
Mediation pro integraci migrantů v Evropě (IOM)

 Intercultural Communication Guide for the Integration
of Syrian Migrants (IOM)

 Kiron: online platforma poskytující bezplatné vzdělávací
programy a jazykové kurzy pro uprchlíky

 Toolkit - pomoc organizacím při poskytování "Jazykové
podpory dospělým uprchlíkům" (Rada Evropy)

 Lichtenstein Languages - neziskový projekt jazykových
kurzů zaměřený na školení jazykových lektorů a výuku
němčiny nebo jiných jazyků pro migranty a uprchlíky

 German Civics and Language Integration Courses
(BAMF)

 Language Training for Adult Migrants (OECD)

 eTranslation: Strojový překlad pro veřejnou správu -
umožňuje veřejné správě získat rychlé a nezpracované
strojové překlady z jakéhokoli úředního jazyka EU a do
něj
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https://www.youtube.com/watch?v=vTrCmSrNzTA&t=33s
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iom.mita
https://apps.apple.com/hr/app/mita/id1488571838
https://finland.iom.int/sites/g/files/tmzbdl156/files/documents/Supporting-integration-with-ones-own-language_IOM_web.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7HzpmrtFkfsW2WLk0hXeh1phFuQo08VR
https://eea.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/documents/Frameworks%20and%20good%20practices%20of%20intercultural%20mediation.pdf
https://iomint-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/acedelacruz_iom_int/EcwgtkDnWtdKr5Cyim75lp4BHEnH4vsMYSM5VdTSys726Q?e=jac1Mq
https://kiron.ngo/en/
https://www.coe.int/en/web/language-support-for-adult-refugees/home
https://21.liela.li/
https://www.bamf.de/EN/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.oecd.org/migration/language-training-for-adult-migrants-02199d7f-en.htm
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-administrations-etranslation_en
https://finland.iom.int/sites/g/files/tmzbdl156/files/documents/Supporting-integration-with-ones-own-language_IOM_web.pdf


Vzdělání a rodina.

Podpora rodiny a zlepšení přístupu ke vzdělání
a dalším vzdělávacím příležitostem

S přílivem nových příchozích
z Ukrajiny, mezi nimiž jsou převážně děti
školního věku, se očekává, že vzdělávací
kapacity hostitelských zemí budou přetížené,
což představuje řadu problémů pro děti i pro
školské a státní orgány.

Pro děti školního věku je začlenění do nové třídy
a školního systému náročné kvůli jazykovým bariérám
a potížím s učením souvisejícím s traumatem. Pedagogové
se také potýkají s různými překážkami, protože se musí
naučit přizpůsobit, aby vyhověli psychosociálním potřebám
dětí, jejichž životy byly náhle vykořeněny krizí, a zároveň
zajistit, aby ostatní žáci pomohli vytvořit přívětivé prostředí
ve třídě.

Kvůli složitosti situace a již přeplněným zařízením nabízejí
alternativní způsoby výuky, jako je dálkové nebo domácí
vzdělávání, vzdělávací metody a techniky, které mohou
překonat prostorové oddělení, aby se minimalizovalo
narušení vzdělávání. Doplňkové mimoškolní aktivity a
vzdělávací příležitosti mají zásadní význam pro usnadnění
sociálních interakcí mimo formálnější školní prostředí.

Vzhledem k mezigenerační dynamice začleňování mohou
být děti náchylnější k rychlejšímu přizpůsobení než jejich
rodiče, kteří mohou čelit větším překážkám, pokud jde o
integraci, což způsobuje napětí v rodině. Je nezbytné, aby
existovala specializovaná školení, osnovy a zdroje
zaměřené na mládež, které pomohou malým dětem
zpracovat odloučení a překonat obtíže spojené s adaptací
na nové komunity a interakcí s jejich rodinami. IOM a další
zúčastněné strany by měly podporovat rodiny, které čelí
nelehkému úkolu orientovat se v životě v novém
prostředí, což zahrnuje výzvy spojené s osvojením jazyka,
zaměstnáním, změnou rodinných rolí a rychlejší akulturací
jejich dětí.

Rozumné migrační politiky vyžadují investice do vzdělávání
a odborné přípravy migrantů a uprchlíků ve všech
formách - ať už formální či neformální, osobní či vzdálené,
a také poskytování nástrojů, zdrojů a vzdělávacích
příležitostí rodinám migrantů a uprchlíků, aby se mohli
přizpůsobit novému prostředí.

© IOM 2022 
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Klíčová hlediska

Doporučené iniciativy a zdroje

Vzdělání a rodina.

 Vypracovat komplexní hodnocení a plány služeb,
které zachycují potřeby každého člena rodiny, aby se
zlepšil jejich přístup ke službám, včetně vzdělávání a
dalších cest k soběstačnosti.

 Zajistit, aby všechny děti a další účastníci vzdělávání
měli plný přístup ke vzdělávání a dalším vzdělávacím
příležitostem (formální/neformální, celoživotní
vzdělávání atd.).

 Podporovat partnerství mezi poskytovateli
vzdělávání a soukromým sektorem prostřednictvím
učení na pracovišti, stáží a učňovské přípravy.

 Podporovat účinné mechanismy a pokyny pro
uznávání vzdělávacích kvalifikací.

 Poskytovat kombinované možnosti vzdělávání (tj.
kombinovat formální a neformální vzdělávání;
distanční a prezenční), pokud je to možné, s cílem
podpořit flexibilitu ve vzdělávání.

 Poskytovat individualizovanou, na míru šitou
podporu novým migrujícím studentům, aby mohli
dohnat své vrstevníky a přejít do běžné třídy.

 Spolupracovat s tvůrci politik na začlenění
rozmanitosti a mezikulturního porozumění do
národních učebních osnov.

 Umožnit učitelům reagovat na specifické potřeby
dětí a jejich rodin v oblasti raného vývoje a
předškolního vzdělávání.

IOM prostřednictvím programu HELIOS pořádá integrační kurzy v integračních
vzdělávacích centrech (ILC) po celém Řecku. Každý cyklus kurzů trvá 6 měsíců a nabízí
podporu při studiu řeckého jazyka, kulturní orientaci, přípravě na zaměstnání a životních
dovednostech. Z migrantů, kteří se pravidelně účastnili tohoto vzdělávacího prvku
integračního programu HELIOS, 68 % uvedlo, že získali jazykové dovednosti a lépe
porozuměli řecké společnosti, což obojí usnadňuje jejich interakci s hostitelskou komunitou.

Příručka pro školitele COMMIT o školení mládeže z řad uprchlíků je určena školitelům a
komunitním mentorům, kteří se věnují orientaci na migranty, aby je vedla k diskusi o klíčových tématech
týkajících se života mladých uprchlíků přesídlujících do Evropy. Při přizpůsobování se nové zemi přesídlení
mají mladí lidé jedinečné potřeby, které se liší od potřeb dospělých. Tyto potřeby se týkají vzdělávání a
rovného přístupu ke službám a příležitostem, aby se mohli orientovat v hostitelské společnosti. Tento
vzdělávací program pro mládež poskytuje návod, jak vytvořit pozitivní vzdělávací prostor, který se zabývá
tématy relevantními pro mládež, jako je měnící se rodinná dynamika a mezigenerační konflikty s rodiči.

 Youth Handbook for Canadian Orientation Abroad (COA-IOM)

 UK Cultural Orientation for Children – Overview and concept note
(IOM UK)

 Includ-EU: Education Brief – vyzdvihuje osvědčené postupy a
způsoby, jak usnadnit inkluzivní vzdělávací politiky pro TCN v EU
(IOM)

 Education and Vocational Training (s. 37): slibné postupy při
poskytování základních služeb migrantům (Síť OSN pro migraci)

 Toolkit for Integrating Migration into Education Interventions (IOM,
ILO, UNESCO, & UNICEF)

 TandEM project Na cestě k posílení postavení migrující mládeže v
jižní Evropě - poskytuje prostor pro dialog, vzájemné porozumění a
sociální soudržnost mezi migrující a místní mládeží ve
vysokoškolském vzdělávání

 Online školení IOM: Migrace a mládež (Španělština: E-campus)

 Fact Sheet on Access to Education pro děti uprchlíků a migrantů v
Evropě (IOM, UNHCR, UNICEF)

 Portuguese as a Second Language (PL2): Zavedení politiky
jazykového vzdělávání s cílem zajistit migrantům přístup k učebním
osnovám a úspěch ve vzdělávání (Portugalsko - Úřad generálního
ředitele pro vzdělávání)

 Education Policy Guidance Report – poskytuje úvahy, klíčové zásady
a postupy pro členské státy EU týkající se podpory začleňování
ukrajinských uprchlíků (dětí a mládeže) do vzdělávání (Evropská
komise)

 Other Talk: Teaching Migration project - představuje nástroje pro
současné a budoucí učitele nizozemsky mluvících středních škol v
Belgii, které jim pomohou zvýšit jejich schopnost vyučovat o migraci

IOM Malta realizuje projekt, jehož cílem je poskytnout technickou podporu oddělení pro
migrující žáky (Migrant Learners' Unit, MLU) s cílem zlepšit začlenění migrujících
žáků do hlavního vzdělávacího proudu na Maltě. Očekává se, že během 24 měsíců projekt zvýší účast
migrujících studentů na celoživotním vzdělávání tak, aby se stali aktivními členy společnosti. Projekt tedy
přispěje ke zlepšení kvality vzdělávání, zejména podporou začleňování migrujících žáků a usnadněním
účinnější a kooperativnější součinnosti mezi aktéry ve vzdělávání a dalšími zúčastněnými stranami (např.
rodiči, občanskou společností, místními radami, širšími místními komunitami, nevládními a mezinárodními
organizacemi).
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https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/iom-feedback-helios-programme-beneficiaries_en#:%7E:text=HELIOS%20runs%20integration%20courses%20at,education%20component%20of%20the%20programme.
https://youtu.be/PSsPtIlUk9I
https://eea.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/documents/pdo-youth-handbook-for-trainers.pdf
https://eea.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/documents/pdo-youth-handbook-for-trainers.pdf
https://iomint-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/acedelacruz_iom_int/EYzTLY-wu-lJoNA1E1TNEnUB0eyuQ6zm7gY8x1iSnk47Tg?e=R2iOU9
https://iomint-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/acedelacruz_iom_int/ERCx5Aeet9RFnFT1M1detyMBe7EOGOoCJAmYkQlxI__ZCg?e=mvpd3Z
https://iomint-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/acedelacruz_iom_int/EbjL9Of6AEdIuOb3_Kc6OOcBXigYkyCpy9217iySO5QxmA?e=wkFHMv
https://includeu.eu/second-includ-eus-briefing-education/
https://migrationnetwork.un.org/hub?gcm_objectives=All&cross_cutting_theme=All&region=All&country=All&text=health&embed_node=8821
https://eea.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/documents/education-toolkit.pdf
https://iomintandem.com/
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=5
https://www.unhcr.org/neu/wp-content/uploads/sites/15/2019/09/Access-to-education-europe-19.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/EBasico/PLNM/portuguese_second_language_pl2_plnm_general_information_en.pdf.pdf
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/publications/policy-guidance-on-refugees.htm
https://belgium.iom.int/other-talk-teaching-migration
https://malta.iom.int/news/iom-presents-education-project-minister-education
https://iomint-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/acedelacruz_iom_int/EeBQsvylctpNgYUAz3EpFGwBpZLZBzJfPGfrrWJH2CvONQ?e=yz4PmY
https://iomint-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/acedelacruz_iom_int/EeBQsvylctpNgYUAz3EpFGwBpZLZBzJfPGfrrWJH2CvONQ?e=yz4PmY


Zaměstnání.

Otevření genderově citlivých cest k rozvoji
dovedností a zaměstnanosti

IOM’s Ukraine Response in 
Moldova 1 © Muse Mohammed

Migranti a uprchlíci mají široký soubor dovedností a
talentů, kterými jsou ochotni přispět na evropské trhy
práce. Nicméně při snaze uplatnit své schopnosti v praxi
se potýkají s překážkami, které jsou způsobeny
nedostatkem mechanismů pro začlenění na trhy práce,
jako je uznávání a potvrzování stávajících dovedností,
navazování kontaktů s potenciálními zaměstnavateli a
politiky zohledňující rovnost žen a mužů, které by ženám
umožnily využívat ekonomické příležitosti.

V souvislosti s ukrajinskou reakcí bude pro
osoby hledající útočiště v celém regionu stále
větší prioritou vytváření pracovních příležitostí
zohledňujících genderové hledisko. Udělení
statusu dočasné ochrany v rámci celé EU otevírá nově
příchozím možnost zaměstnání v celé EU na trzích práce,
které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků
v různých odvětvích. Tyto podmínky mohou některým z
nich umožnit rychlé nalezení zaměstnání, zejména v
odvětvích s nízkou kvalifikací, ačkoli mnozí z nich mohou
mít problémy s využitím příležitostí. Vzhledem k tomu, že
většinu nově příchozích tvoří ženy, děti a starší osoby,
může být značná část z nich delší dobu bez zaměstnání
nebo může mít omezené pracovní zkušenosti..

Jednou z hlavních překážek vstupu ukrajinských žen do
zaměstnání je nedostatečný přístup k péči o děti. Když
ženy se svými dětmi vstupují do nových komunit a hledají
bezpečí, čelí složitému hledání vhodných zařízení péče o

děti. Zatímco některé Ukrajinky se mohly spolehnout na
rodinné a komunitní systémy okamžité podpory péče o
děti, je nezbytné začít vytvářet dlouhodobá řešení,
protože některé ženy se začínají zapojovat do pracovního
trhu. Pro tuto skupinu bude zapotřebí specializovaná
pomoc při hledání zaměstnání, od individuálního
poradenství, přes poskytování dalších vzdělávacích
příležitostí až po pomoc při efektivním sdělování jejich
dovedností a zkušeností zaměstnavatelům při hledání
zaměstnání. Aby byla taková integrovaná podpora
zaměstnanosti účinná, musí při usnadňování zaměstnání a
vzdělávacích příležitostí zohledňovat také potřeby klientů v
oblasti bydlení a péče o děti. Vytváření příležitostí k
samostatné výdělečné činnosti může být další genderově
citlivou cestou k udržitelnějšímu živobytí.

Současně je třeba upozornit zaměstnavatele na migrační a
genderové překážky na trhu práce, jako je podceňování
zahraničních kvalifikací a pracovních zkušeností, a které
ztěžují nově příchozím, zejména ženám, nalezení kvalitního
zaměstnání. Orientace na zaměstnavatele v kombinaci s
levnými hodnotícími nástroji pro zachycení dovedností a
předchozího vzdělání může pomoci snížit překážky vstupu
na trh práce. Pro další řešení těchto překážek je třeba
zaměstnavatele informovat o řešeních zaměstnávání
zohledňujících genderové aspekty, aby mohli zavést
flexibilní pracovní režim a/nebo řešení péče o děti na
pracovišti.
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Klíčová hlediska

Doporučené iniciativy a zdroje

Zaměstnání.

Nástroje pro profilování a hodnocení dovedností:
 IOM pilots MYSKILLS tool - nástroj umožňuje ověřit

předchozí profesní zkušenosti účastníků v zaměstnání
pro uprchlíky a migranty bez odpovídající
dokumentace

 EU Skills Profile Tool in Ukrainian (Evropská komise)
 LINK IT Skills Profile Tool - nástroj je k dispozici pro 

pilotní nasazení v dalších misích IOM, více informací v 
tomto přehledu (IOM)

Pokyny pro péči o děti:
 Workplace solutions to childcare - Poskytnutí návodu,

jak mohou zaměstnavatelé zajistit opatření vstřícná k
dětem (MOP)

 Enhancing Child Care for Refugee Self-Sufficiency - a
Soubor nástrojů pro školení (BRYCS)

Platformy spojující uprchlíky s pracovními
příležitostmi:
 UPWORK – slouží jako platforma pro propojení

pracovníků na volné noze s pracovními příležitostmi
 Resource Hub for qualifications and skills recognition

for people fleeing Ukraine (ETF)
 Remote - platforma pro pomoc při najímání a

přijímání uprchlíků
 Talent Beyond Boundaries (TBB) Talent Catalogue

Nástroje pro zvýšení zaměstnatelnosti:
 Pre-Employment Support Program - pro Syřany pod

dočasnou ochranou a hostitelské komunity v Turecku
(IOM Turecko)

 Služby pracovního poradenství a další podpora v
oblasti zaměstnatelnosti v rámci programu IOM
HELIOS.

 Průvodce politikou podnikání pro migranty a uprchlíky
- zaměřený na roli podnikání při posilování pozitivních
účinků migrace na hospodářský růst a rozvoj (IOM,
UNCTAD, UNHCR)

Pokyny pro zaměstnavatele:
 "Tapping Potential" Guidelines to Help British

Businesses Employ Refugees - představení rámce pro
zaměstnávání uprchlíků (IOM, UNHCR, UK Home
Office)

 Hiring Ukrainian workers - leaflet for employers (IOM
Belgium)

 DISC Digest 2nd Edition - Zapojení soukromého
sektoru do integrace migrantů na trhu práce (IOM)

 Employer’s Guide to Refugee Employment – přístup
založený na spolupráci pro zaměstnavatele na celém
světě, kteří chtějí zaměstnat uprchlíky (University of
Sydney)

 Onboarding Syrian Refugees – soubor nástrojů pro
zaměstnavatele, jak efektivně přijímat, zaměstnávat,
zaměstnávat a udržet si různorodou pracovní sílu,
včetně syrských uprchlíků

Integrované přístupy k zaměstnanosti:
 Skills2Work Guidelines o navrhování politik pracovní

integrace s cílem posílit integraci uprchlíků v EU
 Pokyny COMMIT pro pracovníky v praxi týkající se

integrace přesídlených uprchlíků na trhu práce v
Evropské unii (IOM)

 The Actiris Coordination Platform Project -
sdružování zúčastněných stran v oblasti integrace nově
příchozích na trh práce v regionu hlavního města
Bruselu a skupiny Actiris LinkedIn

 Soubor nástrojů pro začlenění migrace do intervencí v
oblasti zaměstnanosti (IOM, ILO, UNESCO, &
UNICEF)

Praktické pracovní poradenství pro osoby prchající z
Ukrajiny:
 Leták Jak získat práci na Slovensku - rady pro

uprchlíky, držitele dočasného azylu nebo žadatele o
azyl z Ukrajiny (IOM Slovensko)

Zlepšení krátkodobé a dlouhodobé zaměstnatelnosti:

 Usnadnit profilování, rozvoj a uplatnění dovedností
nově příchozích prostřednictvím zjednodušených
mechanismů uznávání dovedností/ předchozího učení a
poskytováním přístupu k možnostem rekvalifikace a
odborné přípravy.

 Poskytovat ženám specializovanou pomoc při hledání
zaměstnání, jako je individuální poradenství, vytváření sítí
potenciálních zaměstnavatelů a platforem pro
zprostředkování zaměstnání.

 Usnadnit přístup k programům podpory
zaměstnanosti/veřejné práce, stážím a přístupu k
dočasné práci

 Poskytovat podnikatelské poradenství a granty na
počáteční financování zakládání nebo rozšiřování
podniků.

Inkluzivní přístupy:

 Umožnit nově příchozím překonat geografické
překážky, které jim brání najít a získat lepší pracovní
příležitosti v blízkosti místa jejich bydliště.

 Identifikovat možnosti pružnějšího pracovního režimu
nebo řešení péče o děti na pracovišti.

 Podporovat spravedlivé a etické postupy při náboru
zaměstnanců a posilovat kapacity zaměstnavatelů pro
vytváření inkluzivnějších pracovních míst a průběžnou
podporu při zaměstnávání.

 Organizovat osvětové iniciativy o vyšším riziku
obchodování s lidmi a pracovního vykořisťování v
neformální ekonomice.
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Stejně jako v předchozích případech vysídlení bude mít
příliv příchozích z Ukrajiny nevyhnutelně dopad na postoje
veřejnosti a na dostupné podpůrné služby. Přestože
v současné době mají tito obyvatelé postižení
konfliktem obrovskou podporu, může se stát,
že s jejich usazováním a případným
"soupeřením" o zdroje a příležitosti v rámci
místních komunit bude narůstat sociální napětí.

V této souvislosti budou stále důležitější politická
a operativní opatření, která řeší základní příčiny
diskriminace, xenofobie a dalších forem nesnášenlivosti.

Z operativního hlediska lze diskriminačním postojům
a napětí čelit prostřednictvím aktivit zaměřených na
sociální míšení a soudržnost komunity, které umožňují
nově příchozím a členům místní komunity komunikovat
v bezpečném prostoru s cílem rozvíjet důvěru a vzájemné
porozumění napříč rozdíly. To lze podpořit organizováním
multikulturních a meziskupinových kontaktních aktivit,
systémů vzájemných přátel a mentorských programů,
které nejen podporují vzájemné porozumění a sociální
interakce mezi nově příchozími a místním obyvatelstvem,

ale také podporují přístup migrantů a uprchlíků
k institucionálním zdrojům. Stejně tak jsou digitální
propagační kampaně a osvětové aktivity o otázkách
migrace nezbytné pro zlepšení vnímání migrace veřejností
a podporu vyváženého vyprávění o migraci.

Aby byla zajištěna udržitelnost reakce, bude možná nutné,
aby místní orgány změnily svůj přístup k dlouhodobějším,
holistickým intervencím a politikám sociálního začleňování,
které poskytují rovné příležitosti a smysluplné zapojení do
občanského života všem bez ohledu na zemi původu.
Antidiskriminační opatření mohou vyžadovat právní,
politické a institucionální změny s cílem odstranit překážky,
které brání nově příchozím v přístupu k informacím,
zdrojům a službám. Investice do antidiskriminačních
opatření v různých oblastech života společnosti (bydlení,
zaměstnání, zdravotnictví, internet atd.) také umožní
migrantům a uprchlíkům optimalizovat jejich stávající aktiva
a případně přispět k sociální struktuře, a tím podpořit
progresivní a soudržnou společnost.

Sociální vazby.

Řešení diskriminace a vytváření
vstřícné společnosti

IOM’s Ukraine Response in 
Hungary 1 © Muse Mohammed
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Sociální vazby.

Doporučené iniciativy a zdroje

 Podporovat mechanismy, které odhalují a hlásí
případy diskriminace a dodržují antidiskriminační
zákony.

 Poskytovat potřebná školení pro místní orgány
a poskytovatele služeb zaměřená na budování
kapacit v oblasti identifikace, prevence a reakce na
jakýkoli typ diskriminace.

 Provádět systémy vzájemných přátel a mentorské
programy na podporu vzájemného porozumění
a sociálních interakcí.

 Organizovat multikulturní akce a aktivity zaměřené

na meziskupinové kontakty v oblasti sportu, hudby,
kulinářských festivalů a dalších volnočasových aktivit.

 Podporovat digitální propagační kampaně a osvětové
aktivity o otázkách migrace s cílem vyvrátit mýty
a propagovat pozitivní příběhy nově příchozích
obyvatel.

 Posilujte postavení novinářů a dalších pracovníků
médií, aby podporovali etické a na důkazech
založené zpravodajství.

 Spolupracovat s komunitami diaspory na
spoluorganizaci iniciativ a zvát účastníky.

 It Takes a Community (ITAC) Campaign - celosvětové hnutí
oslavující, jak migranti a uprchlíci posilují své komunity (IOM)

 Tech Heroes - multietnický projekt, jehož cílem je zapojit
mládež do řešení problémů komunity prostřednictvím
technologických výtvorů (IOM Kosovo)

 Issue Brief – navrhuje řešení pro boj s xenofobií a 
stigmatizací s cílem podpořit sociální soudržnost v rámci
reakce na COVID-19 a obnovy

 DISC Brief - zdroje o xenofobii a začleňování migrantů

 COMMIT Guidelines for Piloting Mentorship Schemes –
praktický nástroj pro zavedení komunitního přístupu k 
začleňování a integraci nově příchozích (IOM)

 Paths to Inclusion – školení komunitních mentorů v oblasti
komunikace, mezikulturních a sociálních dovedností (IOM)

 IOM Countering Xenophobia Global Webpage – cílené
kampaně, zdroje, nástroje a novinky

Klíčová hlediska

Publikace Power of Contact vychází z nově vznikajícího programu IOM zaměřeného na
začleňování migrantů a sociální soudržnost a z rozsáhlého výzkumu teorie meziskupinového
kontaktu, která tvrdí, že zvýšená interakce a mísení lidí z různých prostředí může za
správných okolností rozvíjet důvěru a snižovat předsudky. Pokyny se zabývají tím, jak
navrhovat, usnadňovat a hodnotit aktivity zaměřené na sociální míšení s cílem posílit
začleňování migrantů a sociální soudržnost mezi migranty a místními komunitami.
Prostřednictvím smysluplného sociálního míšení v osobním i digitálním světě mohou migranti
a hostitelské komunity navázat silnější pozitivní sociální vazby, což umožní odklon od
xenofobních a proti-migrantských postojů.

Online komunita, která bojuje proti xenofobním
nenávistným projevům šíření pozitivního obsahu o 

migrantech.
La Comunidad #XenofobiaCero

Mediální akademie globální migrace nabízí možnost získat
komplexní znalosti, hloubkovou analýzu a přístup k technickým nástrojům
pro pokrytí tématu migrace v různých částech světa. Účastí na nabízeném
kurzu mohou účastníci sehrát klíčovou roli v přinášení vyvážených,
pravdivých a přesných příběhů o migraci, které budou čelit
neinformovaným, nepravdivým a diskriminačním narativům.
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Digitální a finanční začlenění.

Pokrok v oblasti přizpůsobených a nákladově efektivních
digitálních a finančních řešení pro sociální začleňování

IOM’s Ukraine Response in 
Poland 1 © IOM 2022

Ještě před situací na Ukrajině získalo digitální začleňování
v politických diskusích a programování značný prostor díky
omezením, která přinesla pandemie COVID-19. Vlády
a organizace po celém světě se obrátily k inovativním digitálním
řešením, aby řešily omezení fyzických interakcí a poskytování
osobních služeb a také aby zmírnily rizika sociálního a finančního
vyloučení migrantů a uprchlíků.

Toto větší zaměření na digitalizaci však není bez výhrad: i když
jsou digitální zdroje k dispozici, mnoho z nich k nim nemá plný
přístup a nemá dostatečnou digitální a finanční gramotnost
a jazykové znalosti, aby se v nich dokázali orientovat. Jinými slovy,
ačkoli tyto nově vznikající digitální prostory mají potenciál
vytvořit inkluzivnější a propojenější společnost, mají také moc
zesílit stávající nerovnosti, vytvořit nové formy diskriminace
a vyvolat sociální napětí.

Na ty, kteří utíkají z Ukrajiny, se výjimka nevztahuje.

Mnozí z těch, kteří hledají útočiště v sousedních
zemích, se potýkají se vzájemně se křížícími
překážkami v oblasti digitálního a finančního
začlenění. Kromě kulturních a jazykových problémů
je jejich přístup k elektronickým zařízením
a internetu značně omezený, což ještě více ztěžuje
komunikaci a orientaci v nové zemi.

Kromě digitální konektivity však přetrvávají i další překážky.
Například ti, kdo prchají před konfliktem, nemusí mít potřebné
doklady k otevření bankovního nebo transakčního účtu, čelí
obtížím s přístupem ke svým stávajícím finančním zdrojům doma
nebo mají omezený přístup k levným převodům místní měny
a možnostem financování.

O rovném přístupu k digitálním řešením. Jak se lidé
postupně usazují ve svých nových komunitách, je zásadní, aby byl
zohledněn jejich přístup k digitálním technologiím a jejich
gramotnost v různých oblastech, jako je vzdělávání, zdravotní
péče, jazyk, práce a také finanční začlenění. Toho lze dosáhnout
zaváděním nákladově úsporných a dobře přizpůsobených

digitálních řešení, která osloví nedostatečně obsluhované skupiny
obyvatel a zároveň zajistí udržitelnost a dostupnost digitálních
služeb. Zásadní je také překonat genderové a věkové rozdíly tím,
že se zajistí, aby politika a praxe v oblasti digitalizace nevylučovala
starší lidi a ženy, nemluvě o těch, kteří mají nízkou gramotnost
a nízkou kvalifikaci. V tomto ohledu je systematické hodnocení
překážek a digitálních rizik, kterým tyto skupiny obyvatel čelí,
pokud jde o připojení, přístup, gramotnost a digitální chování,
klíčové pro identifikaci nedostatků a možných oblastí podpory.

O finančním začleňování. S otázkou digitálního začleňování
je neoddělitelně spjata otázka finančního začleňování. Na celém
světě se přístup k financím uskutečňuje prostřednictvím
digitálních kanálů - tento trend neminul ani Ukrajinu. Ve srovnání
s jinými zeměmi, které byly nedávno postiženy konfliktem,
a některými sousedními zeměmi, měla Ukrajina poměrně
vysokou úroveň finančního začlenění a hostila obyvatelstvo se
zvýšenou úrovní finanční gramotnosti a informovanosti.
Z hlediska finančního začleňování je tak snazší finančně
podporovat osoby prchající před konfliktem a pro vlády
a agentury je snazší distribuovat sociální platby a hotovostní
intervence na dálku. Finanční začlenění migrantů a uprchlíků
z Ukrajiny je nezbytné jak pro jejich ekonomickou integraci, tak
proto, aby mohli využít svůj ekonomický kapitál na pomoc těm,
kteří zůstali na Ukrajině, ať už prostřednictvím převodů peněz,
investic diaspory nebo jinými prostředky.

O boji proti xenofobii. Digitální média sice aktivovala novou
vlnu xenofobního a rasistického obsahu vůči osobám
přicházejícím z Ukrajiny, ale mohou být také mocným nástrojem
k jejich řešení. Podpora komunitně orientovaných a na důkazech
založených přístupů a digitálních kampaní zajistí, že přístupy
budou participativní a budou odrážet realitu a potřeby na místě.

Tato pandemie nabízí řadu zkušeností a poznatků a inovací,
které lze replikovat s cílem zajistit digitální a finanční začlenění
nedostatečně obsluhovaných skupin obyvatelstva, spravedlivý
přístup ke službám a podporovat vyvážené vyprávění o migraci.
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Klíčová hlediska

Doporučené iniciativy a zdroje

Digitální a finanční začlenění.

 Usnadňovat digitální iniciativy vedených komunitou v boji
proti xenofobii a nenávistným projevům.

 Pořádat semináře o digitálních dovednostech pro ženy,
starší osoby a osoby s nízkou úrovní digitální gramotnosti.

 Podporovat navrhování digitálních řešení zaměřených na
člověka a konzultovat s uživateli v průběhu koncepce
a realizace zásahu.

 Vypracovávat hodnocení, která zkoumají překážky
a příležitosti digitálního začlenění nově příchozích osob.

 Poskytovat bezplatná nebo levná digitální řešení pro snadný
přístup k možnostem vzdělávání, orientaci před příjezdem

a po něm, možnostem bydlení a zaměstnání, finanční
pomoci, účasti na společenských akcích atd.

 Prosazovat politiky, které překonávají digitální genderovou
a mezigenerační propast.

 Vyvíjet online platformy, webové stránky, mobilní aplikace,
které poskytují vícejazyčné informace o hostitelské
komunitě a přístupu ke službám.

 Prozkoumání inovativních a úsporných digitálních řešení,
která usnadní finanční začlenění nově příchozích
a nedostatečně obsluhovaných skupin obyvatelstva
(bankovnictví, převody hotovosti, remitence atd.).

 Výzkumná studie o digitálním začlenění uprchlíků
přesídlujících do Kanady: (IOM, COA)

 MigApp - platforma "one-stop-shop", kde mají migranti
přístup k aktuálním, spolehlivým a praktickým informacím
a službám IOM (brzy bude zahrnuta i složka finanční
gramotnosti)

 Role digitálních převodů - zpráva zkoumá systémy
digitálních převodů a jejich využívání v Ruské federaci
a středoasijských zemích (IOM)

 "Překlenutí digitální propasti" - školní pomůcky a chytré
tablety s předinstalovaným obsahem "Aprendo en Casa"
("Učím se doma") byly dodány uprchlíkům, migrantům
a peruánským studentům v Limě

 ICRC Red Safe - digitální humanitární platforma
poskytující bezpečné a zabezpečené služby postiženému

obyvatelstvu (MVČK)

 "Učení se vydělávat" pro vysídlenou mládež: Uvolnění síly
digitálních technologií - přehled využití digitálních
technologií na podporu přechodu mladých lidí ze školy
do zaměstnání (UNICEF)

 Od sil k řešením: Na cestě k udržitelnému
a spravedlivému poskytování hybridních služeb v sektoru
služeb pro přistěhovalce a uprchlíky v Kanadě - zjištění a
doporučení ze studie o poskytování hybridních služeb
(AMSSA)

 Infosheet for Migrant E-nclusion - probíhající projekt
IOM, jehož cílem je zvýšit kapacitu IOM pro inovace
a usnadnění inkluzivních digitálních řešení v programech
IOM před příjezdem a po příjezdu na podporu
začleňování migrantů a sociální soudržnosti.

DISC Digest o Síle digitalizace ve věku fyzického odloučení vznikl v době, kdy se svět potýkal
s počátečními fázemi pandemie COVID-19 a společnosti byly přímými svědky toho, jak digitalizace může
pomoci čelit krizi a udržet migranty, jejich rodiny a komunity ve spojení. V tomto kontextu tento sborník
zkoumá mnohostranné příležitosti a rizika, které mohou digitální inovace přinést pro sociální vazby
a soudržnost komunit migrantů a hostitelských komunit. Představuje širokou škálu digitálních iniciativ na
podporu začleňování migrantů.

Aplikace O-Canada dostupná na Google Play a App Store je digitální nástroj IOM pro
uprchlíky vybrané k přesídlení do Kanady. Jejím cílem je umožnit uprchlíkům přechod
a stát se aktivními členy kanadské společnosti. Aplikace poskytuje relevantní, přesné
a cílené informace o s cílem zvýšit výsledky integrace uprchlíků. Aplikace je přístupná
offline a lze si ji zdarma stáhnout jako doplněk k osobní orientaci.

Resilience Innovation Facility (RIF) je nejmodernější digitální výrobní laboratoř ("fab
lab"), kterou zřídila IOM Gaziantep ve spolupráci s univerzitou v Gaziantepu a která jde nad
rámec pouhého poskytování digitálních nástrojů a podporuje také integraci mládeže a mladých
dospělých uprchlíků a sociální soudržnost. RIF posiluje postavení mládeže tím, že poskytuje
bezpečný a otevřený vzdělávací prostor, kde se mohou setkávat jak uprchlíci, tak členové
místní komunity, aby zlepšili své digitální dovednosti a dovednosti v oblasti designového
myšlení a zároveň měli přístup k digitálním výrobním nástrojům, vybavení a technologiím.
Společné učení a práce podporují sociální soudržnost a další školení v oblasti finanční
gramotnosti, podnikání a živobytí připravují všechny studenty na kariérní dráhu v oblasti
digitálních technologií.
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Migrační politiky, jako jsou politiky týkající se
socioekonomického začleňování a sociální soudržnosti,
vyžadují silné koordinační mechanismy, neboť jsou často
projednávány, navrhovány a prováděny na různých
úrovních veřejné správy. Zatímco v současné době mají
vedoucí úlohu při rozhodování o vnitrostátních přijímacích
kapacitách, právním postavení a přístupu ke službám
vnitrostátní orgány, při přijímání nově příchozích a pomoci
při jejich usazování hrají klíčovou roli místní a obecní
subjekty.

Je důležité vytvořit koordinační mechanismy
mezi veřejnými orgány na všech úrovních, aby
bylo možné identifikovat a řešit vznikající
problémy v oblasti migrace a dlouhodobého
začleňování, s nimiž se ukrajinské obyvatelstvo
a další osoby mohou potýkat při pobytu
v nových komunitách.

Propojení místní reality a národních politik a rámců
vyžaduje vertikální koordinaci mezi místními a národními
aktéry, jakož i horizontální koordinaci mezi různými
ministerstvy, orgány místní správy atd. K usnadnění tohoto
procesu lze rozvíjet dialog a spolupráci mezi různými
úrovněmi veřejné správy prostřednictvím
meziodvětvových poradních orgánů a pracovních skupin,
fór, sítí, programů a strategií vymezujících ukazatele
a oblasti intervence. Tyto mechanismy jsou nejúčinnější,
pokud se do nich zapojí nejen aktéři z různých oblastí
státní správy, ale také nestátní zúčastněné strany, jako jsou
aktéři ze soukromého sektoru a občanské společnosti

a další netradiční aktéři, včetně zástupců samotných
komunit migrantů a uprchlíků.

Současný příliv nově příchozích však může neúměrně
ovlivnit subjekty místní samosprávy, které mohou fungovat
bez dostatečných zdrojů nebo know-how, aby mohly
účinně reagovat a udržet kvalitní a dostupné služby, které
podporují sociální soudržnost v místních podmínkách.
Vzhledem k tomu, že migranti a uprchlíci hledají podpůrné
služby, které by jim usnadnily sociální začlenění, je důležité
současně zaměřit úsilí na to, aby místní přijímající komunity
byly schopny přijímat a vítat nově příchozí.

Místní orgány musí najít správnou rovnováhu mezi běžnou
a individuální podporou vysídlených osob. Pro podporu
inkluzivní a propojené komunity musí místní orgány a
poskytovatelé služeb investovat do rozvoje mezikulturních
komunikačních dovedností a kompetencí svých
zaměstnanců, aby zajistili inkluzivní a vhodné poskytování
služeb. Pro odolnou reakci je zásadní budování podpory
komunity, protože místní obyvatelé mohou hrát nedílnou
roli při zajišťování dodržování opatření pro začleňování
vysídlených osob. Aby byla zajištěna udržitelnost reakce,
může být nutné, aby místní orgány změnily svůj přístup k
dlouhodobějšímu a holistickému plánování sociálního
začleňování. Pro účinné vypracování těchto dlouhodobých
plánů bude zásadní investovat do mechanismů, které
shromažďují spolehlivé údaje na místní úrovni. Tímto
způsobem mohou obce poskytnout rovné příležitosti
a smysluplné zapojení do občanského života všem bez
ohledu na zemi původu.

Podpora víceúrovňové koordinace
a budování kapacit výkonných orgánů
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Správa.
Klíčová hlediska

 Rozvíjet koordinační mechanismy mezi orgány
veřejné správy prostřednictvím meziodvětvových
poradních orgánů a pracovních skupin, fór, sítí,
workshopů atd.

 Rozvíjet platformy pro sdílení zkušeností a postupů
mezi městy, jak řešit příležitosti a výzvy spojené
s migrací.

 Rozvíjet na míru šitá školení pro úřady v oblasti
mezikulturní komunikace, poskytování služeb
a legislativních rámců v oblasti migrace.

 Zapojovat nestátních aktérů do konzultací, jednání

a rozhodovacích procesů

 Navrhnout mechanismy odpovědnosti, které
umožní transparentnost, jako je monitorování
a hodnocení a zpětná vazba.

 Řádné přidělování finančních prostředků orgánům
na nižší než celostátní úrovni na realizaci národních
priorit

 Budovat kapacity orgánů pro systematické
hodnocení potřeb a výsledků začleňování nově
příchozích v různých oblastech života komunity

Doporučené inicativy a zdroje

Projekt Include-EU, který vede IOM RO Brusel, využívá regionální
a místní odborné znalosti, jakož i výměnu a zapojení pro posílení
sociální soudržnosti v Evropě. Cílem projektu Include-EU,
financovaného Evropskou unií, je přispět k budování inkluzivnějších
společností prostřednictvím posílení nadnárodní výměny znalostí
a zkušeností, spolupráce a partnerství mezi místními a regionálními
orgány v různých zemích EU.

Cílem příručky pro odborníky z praxe o rámci IOM UK Indicators of Integration Framework
podpořit budování kapacit místních orgánů (a regionálních statutárních orgánů odpovědných
za integraci), aby mohly účinně využívat rámec Indicators of Integration při plánování,
provádění a hodnocení integračních strategií. Tato příručka byla vytvořena zejména na
podporu zkoumání a seznámení se s rámcem a nástroji Ministerstva vnitra Indicators of
Integration 2019.

 EMM 2.0 – Interaktivní základy pro příručky řízení
migrace (IOM)

 Program mezinárodního migračního práva San Remo -
vybavit vládní úředníky a aktéry znalostmi
mezinárodních norem pro řádnou správu migrace (IOM
a IIHL)

 UK Refugee Integration Handbook nástin plánu
dlouhodobějšího začlenění (Ministerstvo vnitra
Spojeného království).

 Survey Bank o integraci migrantů a sociální soudržnosti

 Toolkit for Integrating Migration into Governance
Interventions (IOM, ILO, UNESCO, & UNICEF)

 Brief on Migrant Integration Planning and Measurement
Tools (IOM) – monitoring resources on integration

 IOM/IPL Migrant Integration Index - nástroj, který
diagnostikuje výsledky integrace migrantů pro lepší
plánování integrace ze strany místních orgánů.

 Nástroje pro budování kapacit MICIC pro migranty
v krizových zemích (IOM)

 Projekt SIRA - Platformy spolupráce a regionální
informační profily podporovat spolupráci mezi místními
komunitami s cílem ovlivnit rozvoj lepších integračních
politik a postupů na všech úrovních správy (Share
Network, IOM RO Brusel)

Příručka a vzdělávací program ADMin4ALL pomáhá budovat kapacity obcí
v oblasti socioekonomického začleňování zranitelných migrantů. Školící osnovy byly
vytvořeny v rámci projektu "ADMin4ALL: Podpora sociálního začleňování zranitelných
migrantů v Evropě", který financuje Evropská unie (EU) a realizuje Mezinárodní organizace
pro migraci (IOM). Je určen pracovníkům obecních úřadů - pracujícím ve specializovaných
nebo všeobecných službách - i pracovníkům v rámci jiných subjektů, kteří jsou pověřeni
poskytováním služeb migrantům na místní úrovni.
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Na cestě k inkluzivní a soudržné společnosti.
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Situace na Ukrajině ukázala, jak mohou být miliony lidí
vysídleny během několika týdnů. Pro ty, kteří uprchli, je
rozhodující uspokojit jejich nejnaléhavější potřeby a stát se
soběstačnými. Přestože přijetí těchto vysídlených obyvatel
vyvolalo v různých zemích vlnu podpory, rozsah příchozích
a jejich potřeby přetížily kapacity hostitelských komunit.

Bez účinného a pokročilého plánování sociálního
začleňování zůstane nabídka zdrojů a socioekonomických
příležitostí omezená, což vyvolá sociální napětí, zejména
v kontextech, kde již dříve existovaly obrovské nerovnosti.

Minulé krizové situace a zkušenosti s přijímáním
vysídleného obyvatelstva přinesly světu mnohá ponaučení.
V případě nově příchozích z Ukrajiny tomu není jinak. Na
jejich základě je třeba zvážit některé úvahy a cesty vpřed:

1. Umožnění nově příchozím orientovat se
v podpůrných službách a cestách k začlenění
prostřednictvím přístupů založených na síle
a holistických přístupů.

Lidé prchající před konfliktem na Ukrajině jsou součástí
vysoce traumatizované a zranitelné populace a potřebují
okamžitou podporu, aby byly uspokojeny jejich potřeby.

Mají však také silné stránky a schopnosti, které je třeba
včas identifikovat a využít. Podpora služeb musí být
navržena tak, aby jim umožnila překonat jejich nevýhody
a využít jejich silné stránky. Tento přístup založený na
silných stránkách poskytne nově příchozím větší kontrolu
nad typy podpory a služeb, které mohou využívat,
a umožní jim najít cestu k začlenění, která nejlépe odpovídá
jejich ambicím a aspiracím. Bude také muset zahrnovat
flexibilitu, která umožní přizpůsobení podle toho, jak se

mění individuální plány a okolnosti. Uznávání autonomie
nově příchozích v celém procesu začleňování bude mít
zásadní význam pro uvolnění jejich plného sociálního
a ekonomického potenciálu.

Podpůrné systémy založené na síle budou muset být nejen
zaměřené na agenturu, ale také holistické - budou si
uvědomovat, že začleňování je vícerozměrný proces změn
v různých ekonomických, sociálních, kulturních, občanských
a politických oblastech života nově příchozích.

Ačkoli je práce obecně považována za vstupní bránu
k dalším procesům začleňování, vzhledem k povaze přílivu
osob z Ukrajiny - převážně žen, dětí a starších osob - bude
třeba vyvážit přístupy zaměřené na práci s potřebami
v jiných oblastech. Například matka samoživitelka bez sítě
sociální podpory pravděpodobně nevyužije ekonomické
příležitosti, které se jí nabízejí, pokud nejsou řešeny její
neekonomické potřeby. Pochopení vzájemné provázanosti
různých dimenzí začleňování a toho, jak se vzájemně prolínají
a vyvíjejí v čase, musí mít zásadní význam pro navrhování
a provádění účinných intervencí a politik ve střednědobém
a dlouhodobém horizontu.

2. Vyvážení přístupů k sociálnímu začleňování,
které jsou odolné vůči mobilitě a rozmanitosti

Držitelé dočasné ochrany se mohou stěhovat z první
země azylu do druhé. To znamená, že tvůrci politik
v těchto prvních zemích mohou být nuceni přijímat
obtížná rozhodnutí o povaze a rozsahu opatření pro
včasné začlenění, protože osoby, kterým byl udělen azyl,
mohou odejít.

Úvahy - a cesty vpřed.
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Rizika neinvestování do těch, kteří zůstávají, však převažují nad
riziky investování do těch, kteří odcházejí. Pokud se v podpoře
zalčeňování nejedná rychle a účinně, může to vést k plýtvání
lidským kapitálem a k nárůstu nerovností. Umožnění rychlého
přístupu k řadě služeb může pomoci předejít vážnějším
problémům v budoucnu, a to jak v zemi, tak za jejími
hranicemi.

V tomto kontextu vysoké mobility je proto vhodné dále
investovat do "přizpůsobení" stávajících služeb a politik
mobility. Takové investice zahrnují zlepšení datových
systémů a analytických nástrojů, které umožňují předvídat
pravděpodobnost pobytu nebo dalšího pohybu. Vyžaduje
to také posílení systémů koordinace a sdílení informací
v místech původu a určení, aby se zlepšily vazby mezi
cestami podpory a začleňování před příjezdem a po něm.

Pro ty nově příchozí, kteří zůstávají déle, je nezbytné
investovat do intenzivnější podpory prostřednictvím
běžných služeb. To znamená přizpůsobit tyto služby
potřebám různorodé společnosti - "přizpůsobení
různorodosti" - a také individuálním a specifickým
problémům, potřebám a osobním charakteristikám nově
příchozích (včetně pohlaví, rasového nebo etnického
původu, kultury, sexuální orientace, zdravotního postižení
atd.) Současné demografické složení příchozích z Ukrajiny
může opět vyžadovat obnovení úsilí o řešení
přetrvávajících problémů, kterým čelí ženy, děti a starší
lidé, nad rámec těch, s nimiž se potýkají všechny nově
příchozí skupiny obyvatel. To může zahrnovat genderové
rozdíly ve výsledcích na trhu práce, zejména u osamělých
rodičů. Krize však také představuje příležitosti a inovativní
přístupy k poskytování služeb, například prostřednictvím
využívání nových technologií.

Je nesmírně důležité, aby intervence na podporu sociálního
začlenění nově příchozích nebyly prováděny na úkor ostatních,
včetně uprchlíků a migrantů z jiných komunit
a znevýhodněných skupin a menšin v hostitelské společnosti.

Úvahy o rovnosti bude třeba zahrnout do všech forem
podpory poskytované nově příchozím. Úsilí

o přizpůsobení stávajících přijímacích a integračních služeb
potřebám nejzranitelnějších nově příchozích bude muset
rozpoznat a zabránit možným nezamýšleným negativním
důsledkům pro ostatní, jako je vyloučení jiných mobilních
skupin nebo podněcování odporu mezi hostitelským
obyvatelstvem.

Cílem služeb "odolných vůči rozmanitosti" a "odolných vůči
mobilitě" by v konečném důsledku mělo být přispět
k inkluzivní a soudržné společnosti, kde prosperita
jednoho je prosperitou všech.

3. Podpora veřejného přijetí opatření pro
včasné začlenění a sociálních vazeb

Pro zajištění přijetí těchto opatření včasného začleňování
veřejností je klíčové zapojení jak místního, tak i nového
a staršího nemístního obyvatelstva hostitelské země.
Podpora aktivní účasti těchto komunit v konzultačních
a rozhodovacích procesech jim může pomoci posílit jejich
postavení. Pomůže to politikám integrace a začleňování
řešit skutečné a nejnaléhavější potřeby nově příchozích
a zároveň zajistit, aby ostatní komunity akceptovaly jejich
nezbytnost.

Začlenění nově příchozích by navíc nemělo být chápáno
pouze z hlediska přístupu ke službám nebo začlenění na
trh práce.

Celostní začlenění zahrnuje také sociální a vztahové aspekty,
včetně "sociálního míšení" a pozitivního kontaktu s místními
komunitami. Zajišťuje, že kdekoli se nově příchozí nacházejí -
ať už na pracovišti, ve škole, v obchodech nebo ve svém okolí -
mají příležitost zapojit se a smysluplně navázat kontakt s členy
hostitelské komunity.

Stejně tak poskytování příležitostí hostitelským komunitám,
aby se dozvěděly více o nově příchozích, je lépe připraví
na přijetí nově příchozích v přívětivé atmosféře. Vyhrazené
investice do aktivit zaměřených na propojení s komunitami
rovněž zvýší širší podporu opatřením pro včasné
začlenění.
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