
59,5 milionů 
nuceně přesídlených osob 

na celém světě 
v roce 2014

514 193 dětí, 
žen a mužů 

dorazilo do Evropy po moři 
ke konci září 2015

Odkud uprchlíci 
nejvíce utíkají?

(data za rok 2014)

3,88 mil. ze Sýrie (občanská válka)

2,59 mil. z Afghánistánu (konflikt)

1,11 mil. ze Somálska (konflikt)

1 156 žadatelů 
o azyl v České republice v roce 2014

458 229 cizinců žilo v ČR 
k 30. červnu 2015,  tj. 4,3 % populace ČR,

z toho 3 422 osob s udělenou 
 mezinárodní ochranou.

„Migranti a uprchlíci nejsou figurkami na šachovnici lidstva. Jedná se 
o děti, ženy a muže, kteří opouštějí a z různých důvodů jsou nuceni 
opouštět své domovy. Oni sdílejí tytéž legitimní touhy po tom, aby 
poznávali, aby vlastnili, ale především, aby více byli.“  

papež František
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Mezinárodní ochrana je právo každého pronásledovaného v její/jeho zemi 

původu. O ochranu udělenou formou azylu nebo jako doplňková ochrana 

(udělována pouze na dobu určitou po dobu trvání důvodů jejího udělení  

s možností prodloužení) může v České republice požádat každý cizinec.

Žadatel o mezinárodní ochranu (azyl či doplňkovou ochranu) je ci-

zinec žádající o mezinárodní ochranu a tento status trvá po celou dobu, 

během níž se rozhoduje, zda mu bude přiznán statut azylanta/poživatele 

doplňkové ochrany, či zda bude jeho žádost zamítnuta. 

Azylant / poživatel doplňkové ochrany je cizinec s přiznanou mezinárodní 

ochranou ve formě azylu nebo doplňkové ochrany. Na území ČR získává 

dočasný nebo trvalý pobyt.

Uprchlík nedobrovolně opouští svou zemi z důvodu konfliktu nebo války  

či z jiných obav z pronásledování kvůli své rasové, náboženské či národ-

nostní příslušnosti. Cesta uprchlíků je často život ohrožující, neboť často 

jdou pěšky, trpí dehydratací, nesou si pocity strachu, traumatu, ublížení či 

smutku. Bývají obětmi nedůstojného zacházení nejen ze strany převaděčů.

Migrace je pohyb lidí z jednoho místa na druhé, za účelem dočasného 

nebo trvalého přesídlení. Obyčejně se odehrává na velké vzdálenosti z jedné 

země do druhé. Někteří lidé se stávají migranty, protože hledají lepší život 

a práci v zahraničí, nebo protože jsou odříznutí od svých příbuzných, kteří již 

emigraci zvolili.

Neregulérní migrant – cizinec vstupující na území ČR bez platného opráv-

nění, nebo v ČR bez platného oprávnění pobývající. Řada osob, kterým je 

později přiznána mezinárodní ochrana, vstupuje na území státu nelegálně.  

Podáním žádosti o mezinárodní ochranu (azyl) se jejich status legalizuje.  

Ti, kdo mezinárodní ochranu nezískají, jsou z ČR vyhoštěni. 
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Přesídlením se rozumí úřední přemístění osoby se statutem uprchlíka a na- 

cházející se mimo území států Evropské unie (např. Syřan v Jordánsku). 

Česká republika nemá právní povinnost takové osoby přijímat, avšak český 

zákon o azylu to v případě potřeby umožňuje.

Relokace je přesun osoby žádající o mezinárodní ochranu v jednom státu 

Evropské unie do jiného státu EU, kde se jeho žádostí budou zabývat pří-

slušné úřady. O relokaci se jedná také v případě, kdy dochází k přesunu 

osoby z jednoho členského státu EU, kde daná osoba získala mezinárodní 

ochranu, do jiného státu EU, kde bude mít zajištěnu ochranu podobného 

druhu. Například žádost o azyl Syřana žádajícího v Řecku mohou vyřizovat 

úřady v České republice, kde následně Syřan v případě kladného vyřízení 

žádosti získá azyl a kde se usadí.

Zařízení pro zajištění cizinců (detence) slouží k zadržení migrantů, kte-

ří na území ČR nemají platné oprávnění. V současné době jde převážně  

o uprchlíky, kteří požádali o azyl v jiné zemi EU a měli by do ní být vráceni 

podle tzv. Dublinského nařízení, a o ty, kdo dosud o azyl nepožádali v žádné 

evropské zemi. V detenčním zařízení jsou děti společně s rodiči. 

Doba pobytu se liší, od jednoho týdne do až 180 dní.  

.

 
Azylová zařízení:

●    Přijímací středisko slouží k ubytování nově příchozích žadatelů o mezinárodní ochra-

nu, a to až do doby ukončení základních vstupních procedur (identifikace totožnosti; 

zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany; vstupní pohovor a sociální šetření; 

předepsaná vstupní zdravotní prohlídka). Toto středisko není možné volně opustit. 

Doba pobytu v zařízení je 21 až 180 dní.

●    Pobytové středisko slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstup- 

ními procedurami v přijímacích střediscích, a to dokud není o jejich žádosti rozhod- 

nuto. Žadatelé mohou po nahlášení středisko opouštět anebo využít možnosti  

pobytu v soukromém ubytování. Doba pobytu v zařízení je od jednoho měsíce do 

několika let.

●    Integrační azylové středisko slouží osobám, kterým byla přiznána mezinárodní 

ochrana a které vstoupily do Státního integračního programu a požádaly o dočasné 

ubytování (max. 18 měsíců) v tomto středisku, které je zpoplatněno.



Charita ČR nabízí pomoc migrantům

Charita má dlouholetou a přímou  
zkušenost s pomocí migrantům 
a uprchlíkům v nouzi. Zvláštní důraz 
je kladen na integrační aktivity, které 
příchozím pomáhají začlenit se 
do české společnosti. Jedná se o:

Poskytování služeb odbor-
ného sociálního a právního 
poradenství  – otázky pobyto-
vého oprávnění, zaměstnává-
ní, bydlení, vzdělávání 
a zdravotní péče. 

Pořádání kurzů češtiny, mul-
tikulturních akcí, volnočaso-
vých klubů, besed a worksho-
pů s interkulturní tematikou.

Působení v uprchlických 
zařízeních, poskytování kom-
plexních asistenčních služeb 
lidem s udělenou mezinárod-
ní ochranou.

Migrační poradny:

●   Celsuz – Služby pro cizince Diecézní 
charity Brno 

●   Centrum „PRO“ Blansko Oblastní 
charity Blansko 

●   Poradna pro cizince a migranty  
Diecézní charity České Budějovice 

●   Poradna pro uprchlíky a migranty  
a Integrační centrum pro cizince  
Hradec Králové 

●   Poradna pro uprchlíky a migranty 
Diecézní charity Litoměřice 

●   Poradna pro cizince a uprchlíky 
 Diecézní charity Plzeň

●  Středisko migrace – poradna  
pro migranty a uprchlíky  
Arcidiecézní charity Praha

●  Oblastní řeckokatolická charita  
v Českých Budějovicích

Pomoc uprchlíkům 2015
Evidence nabídek pomoci 
pro uprchlíky v ČR

Chcete-li se zapojit,  
nabídněte svou pomoc na 
www.pomocuprchlikum.charita.cz.

Pomoci lze také finančním darem na 
účet číslo 44665522/0800,  
VS 917 – pomoc migrantům v ČR

nebo na účet 55660022/0800, 
VS 300 – pomoc migrantům v zahraničí.

Další informace hledejte na stránkách

www.migrace.charita.cz.@
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