Centrum pro
cizince JMK
profesionalita, bezpečí a podpora pod střechou kraje

Regionální stálá konference

Situace v JMK
Počet osob s uděleným pobytovým oprávněním v
souvislosti s válkou na Ukrajině
Počet osob
Jihomoravský kraj

34 420

Brno

17 337

Znojmo

896

Břeclav

693

Blansko

646

Kuřim

437
Zdroj Ministerstvo vnitra, stav k 24.5.2022
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Statistiky z KACPU
• Celkem registrováno od otevření KACPU (do 23. 5.
2022 k 24:00 h.): 33 402 osob
• V prvních dnech až 1 600 osob denně, nyní cca 200
– 250 osob/den
• Počty ubytovaných osob přes KACPU: 6 954
• Centrum pro cizince JMK, Diecézní charita Brno a
Regionální dobrovolnické centrum JMK – zajištění
InfoPointů a tlumočníků
• Od 1.6.2022 na nové adrese – ul. Hněvkovského v
Brně
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Trh práce
• Od 24. 2. 2022 dosud využilo možnosti pracovat v
ČR, podle informací od zaměstnavatelů, které

Plzeňském (7 715 osob), Středočeském (7 169 osob)

podali Úřadu práce ČR, celkem 50 712 občanů

a Jihomoravském kraji (5 265 osob).

Ukrajiny pod dočasnou ochranou. Nastupují na
pozice ve výrobě, v oblasti těžby a stavebnictví
nebo třeba v dopravě. Zpravidla se jedná o

dlouhodobě neobsazená pracovní místa
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• Nejvíce občanů Ukrajiny momentálně pracuje v

• Momentálně ÚP ČR eviduje v celé ČR celkem 7 808
občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, kteří
podali žádosti o zavedení jako zájemci (7 623 osob)

nebo uchazeči (185 osob) o zaměstnání.

Činnost Centra pro cizince JMK
•

Zprovoznění telefonních info linek v UKR pro klienty
a info linky pro instituce/obce

•

Zajištění mimořádného víkendového provozu Centra

•

Spolupráce s Úřadem práce, HK, CzechInvest, JIC

•

Zprovoznění webu Info Ukrajina – aktuální
informace v tematických sekcích a tvorba manuálů a
informací v UKR (např. ubytování, pobyt, školství)

•

Spolupráce s Ukrajinskou iniciativou

•

Otevření první třídy pro ukrajinské děti v Brně

•

Aktualizace databáze ubytovacích kapacit a
spolupráce s obcemi v JMK

•

Spoluorganizátoři veletrhu pracovních příležitostí

•

Vznik CV aplikace

•

Převzetí a rozjezd aplikace Smart Migration South
Moravia

•

Díky partnerům (DCHB a OPU) zajištění
právního/sociálního poradenství

•

V průběhu 03 – 05/2022 otevřeno přes 40 kurzů
českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky (celkem od
ledna 122 kurzů ČJ)

•
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Spolupráce s JCMM (kurzy ČJ, kariérní poradenství),

SVČ Lužánky (adaptační kurzy a kurzy ČJ), jazyková
škola (kurzy ČJ), Masarykova univerzita (kurzy ČJ)
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Co do konce roku
➢ Udržet vysokou kvalitu služeb pro všechny cizince a
posílit provoz s ohledem na nově příchozí

➢ Posílit koordinační, síťovací a informační roli Centra a
fungování platformy
➢ Podpořit obce v oblasti dotačních možností MV
➢ Nastartovat lokální sítě v místech s vysokou
koncentrací cizinců
➢ Reagovat na aktuální situaci v regionu, spolupracovat
s klíčovými stakeholdery

➢ Zajisti vznik nového subjektu Centrum pro cizince
JMK z. ú.

7

Centrum pro cizince JMK z. ú.
➢ Důvod vzniku: dlouhodobá potřeba
autonomní, flexibilní instituce,
➢ Koordinace a komplexní zajištění

integračních služeb na území
Jihomoravského kraje zaměřující se jak na
cizince, tak na majoritu či orgány veřejné

správy a další aktéry v území, a to ve všech
fázích integračního procesu: lákání, přijetí,
integrace, advokacie a inovace
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➢ Role: výkonná, koncepční, koordinační
➢ Fungování na bázi partnerské spolupráce
➢ Aktivní spolupráce s významnými aktéry
integrace a zaměstnavateli
➢ Jednotné kontaktní místo pro lidi ze

zahraničí pod jednou střechou
➢ Reakce na aktuální trendy a inovace

Centrum pro cizince JMK
Děkujeme za pozornost

www.cizincijmk.cz

