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Charita Česká republika 
Nestátní nezisková církevní organizace 
Předmětem hlavní činnosti charity je 
zejména zajišťování a poskytování 
duchovních, sociálních a zdravotních služeb  
Humanitární a krizová pomoc při 
katastrofách v ČR i v zahraničí 
4 500 zaměstnanců, 50 000 klientů 
Členství v Caritas Europa,Caritas 
Internationalis 





DCH Brno – Oblastní charita Blansko 

 Oblastní charita Blansko je jednou z deseti 
oblastních charit Diecézní charity Brno, která je 
zřízená brněnským biskupem.  

 

 Jejím posláním je služba milosrdné lásky 
církve bližnímu v nouzi, bez ohledu na jeho 
příslušnost k rase, národnosti, vyznání a 
politickou příslušnost. 

 



Situace v JmK 
4krát více je v kraji cizinců než před deseti lety. 

 

Na jižní Moravě teď bydlí 1 169 788 obyvatel.  

 

Počet těch, kteří se narodili  

nebo nově přistěhovali, by vydal  

na okresní město.  



Situace v JmK 
V posledních letech ženy více rodily a zásluhu na 
tom mají i cizinci.  

 

Za posledních 10let  jejich počet stoupl z  

9 500  až na 38 000. 
Po deseti letech nastává změna: 

11 tisíc Ukrajinců vede  

  žebříček obyvatel ze zahraničí.  

  

 



Situace v JmK 
Každý čtvrtý cizinec, který trvale pobývá na 
jižní Moravě, je z Ukrajiny. Ukrajinci tak z 
prvního místa vytlačili jiné východní sousedy - 
Slováky.  

 

Následují Vietnamci, Rusové  

a Poláci.  
/Informace z brněnského Českého  

statistického úřadu pořízené při sčítání lidu/ 

 



POČÁTKY NAŠÍ PRÁCE S CIZINCI 
při Oblastní charitě Blansko 

2004 Vznik projektu Magdala –  
součást práce s ohroženými cizinci v ČR 
2005 doučování cizinců a volnočasové  
aktivity 
2006Sociálně aktivační centrum pro 
cizince- poradenství a doprovody 
 
 

2007 
 
 



POČÁTKY NAŠÍ PRÁCE S CIZINCI 
při Oblastní charitě Blansko 

 
 
 
 
 
2007 Centrum Cizincům – samostatné středisko  
2008 -  „Pomoc na cestě k integraci“  MPSV ČR– slovník MNG-ČR 
 - Multikulturní centrum pro cizince – volnočas.aktivity, zvyklosti 
2009 – spolupráce s JmK – Jihomoravské regionální centrum na 
podporu integrace cizinců -doposud 
 - spolupráce i s MVČR, IOM – Projekt dobrovolných návratů/19/ 
2012 – projekt MV ČR „Porozuměním k integraci I.“ 
2013 - projekt MV ČR „Porozuměním k integraci II.“ 
2014 – „Jak se žije cizincům“ EIF 2012-49 



Práce s cizinci  
2011 - 2013 
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2014   Projekt „Jak se žije cizincům?“  

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu   
pro integraci státních příslušníků třetích zemí.  

 Má za cíl zlepšení vzájemných vztahů mezi cizinci třetích 
zemí s většinovou společností. Dále se zaměřuje na 
informování široké veřejnosti o životě a problémech, se kterými 
se cizinci třetích zemí musí při snaze integrovat se do české 
společnosti potýkat. 

 Realizace probíhá od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014  

prostřednictvím konference, přednášek, koncertu,  

informační kampaně atd. 

 



„ŽIVOT CIZINCE V ČR „   29.dubna 2014 

Program konference: 
• Přístup MV ČR k procesu integrace cizinců třetích zemí – Mgr. Jan Kepka (MV ČR) 

• Vývoj práce s cizinci na Blanensku - Mgr. Blanka Bendová  (Oblastní charita 

Blansko) 

• Vzdělávání a integrace cizinců třetích zemí v Blansku - Mgr. Bc. Dušan Krumnikl 

(ZŠ Dvorská) 

• Zaměstnanost cizinců třetích zemí na Blanensku - Ing. Jiří Dvořák (ÚP Blansko)   

• Zkušenost s prací s migranty a uprchlíky v NNO - Ing. Jan Kočí (Diecézní katolické 

charita Hradec Králové 

• Sociální práce s migranty a uprchlíky - Mgr. Světlana Porche (Arcidiecézní charita 

Praha) 

• Problematika zdravotního pojištění cizinců – Mgr. Pavel Čižinský 

• Nový cizinecký zákon – plánované změny a novelizace - JUDr. Martin Rozumek 

(OPU) 



Aktuálně by mělo na 
Blanensku žít asi 2000 
cizinců. 
 
Jsou to např. Mongolové 
a Ukrajinci, ale 
i Mexičani nebo Peruánci 
Celkový počet není 
snadné dohledat. 

Někteří lidé cizince v regionu nevidí rádi.  

Prý berou práci nezaměstnaným. Vedení firem, ve kterých cizinci nachází 
uplatnění, je však s jejich prací spokojeno. 

 



Zdravotnictví 
- Doprovod a tlumočení při návštěvě lékaře, 
specializovaných vyšetření, či lékáren. 
- Objednávání k lékaři a na vyšetření. 
- Informace o veřejném i komerčním 
zdravotním pojištění. 
- Pomoc při sjednávání pojištění či hlášení 
pojistných událostí v oblasti zdraví. 
 

NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA PRÁCE 

 

 



Pobyty 
- Pomoc při řešení pobytových 
záležitostí. 
- Překlad a vysvětlení dopisů z OAMP. 
- Informace o druzích pobytů a 
náležitostech potřebných k jejich 
udělení.  
- Doprovody a tlumočení při jednáních 
na OAMP. 
- Pomoc se sepisováním odvolání, 
čestných prohlášení apod. 
 

NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA PRÁCE 
 



Zaměstnání 
- Pomoc při vyřizování náležitostí týkajících se 
zaměstnání či spadajících pod správu úřadů práce. 
- Doprovod a tlumočení při jednáních na úřadu 
práce (dále ÚP). 
- Informace o sociálních dávkách. 
- Pomoc při vyřizování rodičovského příspěvku, 
příspěvku na dítě, příspěvku na bydlení. 
- Pomoc s vyplňováním formulářů. 
- Informace o právech a povinnostech při evidenci 
na ÚP . 
- Pomoc s hledáním nových pracovních míst. 
- Zprostředkování komunikace se zaměstnavateli.  
 

NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA PRÁCE 



Finance 
- Pomoc v záležitostech týkajících se 
bankovních služeb, úvěru a exekucí. 
- Doprovod a tlumočení při vyřizování běžných 
záležitostí s bankovními domy (zřizování účtu, 
problémy s účtem atd.). 
- Základní informace v oblasti finanční 
gramotnosti (úvěry a úrokové sazby, povinnosti 
ručitelů) . 
- Pomoc při jednání s finančními institucemi v 
případě zadlužení či neschopnosti splácet. 
- Pomoc při jednání se společnostmi 
vymáhajícími finanční pohledávky. 
- Spolu s právníkem pomoc při exekucích či 
osobním bankrotu. 

 
NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA PRÁCE 

 



  
Pojištění 
- Informace o povinnosti 
povinného ručení.  
- Informace o služných 
registru vozidel a 
povinnostech provozovatelů 
vozidla.  
- Komunikace s českou 
kanceláří pojistitelů. 
- Doprovod a tlumočení při 
jednání v pojišťovnách. 
 

NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA PRÁCE 
 



Bydlení 
- Zprostředkování komunikace s 
pronajímateli bytů. 
- Pomoc při hledání nového 
bydlení. 
- Poskytování aktuálních 
informací potřebných při 
uzavírání nájemních smluv.  
  
Nečekané události 
Asistence při řešení dopravních 
nehod a dalších událostí na 
vyžádání  PČR. 
 

NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA PRÁCE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usilujeme o 
zlepšení 
přístupu 
cizinců ke 

zdravotnímu 
pojištění.  

 
 
 
 

Rada pro lidská práva se na svém 
jednání věnovala právům cizinců. 



http://www.petice24.com/zdravotni_pojisteni_pro_migranty 
 

• Mnozí cizinci dlouhodobě v ČR 
pobývající se nemohou účastnit 
veřejného zdravotního pojištění a 
jsou odkázáni na pojištění komerční, 
které je však většinou výrazně 
dražší a zároveň nezajišťuje stejný 
rozsah péče.  

 

• Pojišťovny navíc odmítají pojistit 
některé rizikové případy. 

http://www.petice24.com/zdravotni_pojisteni_pro_migranty


JSOU TO VZTAHY MEZI LIDMI, JEŽ DÁVAJÍ ŽIVOTU CENU 

/ Wilhelm Von Humboldt/ 



DĚKUJI ZA VAŠI 
POZORNOST. 

Mgr. Blanka Bendová 

Zástupkyně ředitelky pro oblast rodiny 

Vedoucí komplexu služeb Centra“PRO“Blansko 

DCH Brno-Oblastní charita Blansko 

Tel.00420737224951 

e-mail:matka-dite.blansko@charita.cz 

 

                  

                      www.blansko.charita.cz 
 


