Zpráva z workshopu na téma „Sociální práce s cizinci“
který se konal v rámci projektu
„Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v
Olomouckém kraji“
Workshop se uskutečnil v rámci realizovaného projektu „Podpora zajištění dostupnosti a
kvality sociálních služeb v Olomouckém kraji“, reg. č. Z.1.04/3.1.00/A9.00017, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a Státním rozpočtem České republiky. Workshop se konal dne 9. března
2015 od 10:00 hodin v zasedací místnosti 320 Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Cílem workshopu bylo přítomné seznámit s aktuální problematikou migrace, která nabývá
v současné české společnosti stále více na významu. Po celou dobu společenského vývoje České
republiky se postupně zvyšuje počet cizinců žijících na jejím území. S tím souvisí i změna
v sociální oblasti jak z hlediska státní migrační politiky, tak z hlediska samotných cizinců.
Přednášející Mgr. Kamil Vývoda seznámil na úvod přítomné s možnostmi a postupy, které
Česká republika uplatňuje. Migrace byla vysvětlena jako přemísťování osob v prostoru jako
přirozený jev, který provází lidskou populaci od nepaměti. Z různých důvodů (ekonomických,
politických, ekologických, náboženských aj.) opouštějí lidé zemi svého původu a hledají dočasně či
trvale nová místa, kde naplňují své životní plány. Podle toho, zda se proces stěhování odehrává
v rámci jednoho politicko-územního celku nebo dochází k překročení jeho hranic, hovoří se dnes
buď o migraci vnitřní, nebo o migraci mezinárodní. Z perspektivy státu se pak rozeznává emigrace
(vystěhování) a imigrace (přistěhování). Podle definice OSN je pak migrantem každý člověk, který
změní své místo pobytu překročením mezinárodně uznávaných hranic a stráví zde déle než jeden
rok. Účastníci workshopu byli v dopolední části dále seznámeni se základními legislativními pojmy,
přičemž byl kladen důraz na rozlišení jednotlivých kategorií cizinců z hlediska typu pobytu a kvality
pobytového oprávnění a s tím souvisejícími právy a povinnostmi.
V druhé části workshopu po přestávce byli účastníci workshopu seznámeni s metodami a
typy sociální práce, které jsou v rámci praxe používány při práci s jednotlivými skupinami cizinců či
při práci s jednotlivci. V rámci tohoto bloku se přednášející věnoval i základním modelům
integrace. Po otevření hranic po pádu tzv. "železné opony" se Česká republika stala tranzitní zemí
pro velké množství migrujícího obyvatelstva, ať už prchajícího před válečnými konflikty například
z bývalé Jugoslávie, nebo hledající lepší životní podmínky v západní Evropě. V devadesátých
letech tedy Českou republikou procházely vlny migrantů směrem na západ. Postupem času a
především po vstupu ČR do EU se ale i ČR stala cílovou zemí, tzn., že mnoho migrantů se
přichází do ČR trvale usadit. Přednášející seznámil přítomné s aktuálními počty evidovaných
cizinců, dále s počty občanů z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Ruska, Polska a dalších států, dále
s počty cizinců s pobytem na území ČR nad 12 měsíců, s počty cizinců, kteří získali trvalý pobyt,
s počty azylantů a dalším. V obou částech workshopu byly prezentovány konkrétní příklady
z praxe, které objasňovali tuto problematiku.
Workshop byl zakončen společnou debatou přednášejícího s účastníky workshopu, kde
byly nastíněny další případy z praxe a byly zodpovězeny dotazy účastníků. Workshop byl
účastníky hodnocen jako přínosný, čemuž odpovídaly jejich dotazy.

