Operační cíle center na podporu integrace cizinců
V souvislosti s měnící se aktuální situací v každém regionu, stanovuje vedoucí Centra ve
spolupráci s pracovníky služby každoročně nové operační cíle. Ty jsou stanoveny v tomto
dokumentu a jsou schvalovány vedoucím Odboru center na podporu integrace cizinců.
Operační cíle jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele, na nástěnkách a
k nahlédnutí u pracovníků Centra.
Zodpovědná osoba za realizaci operačních cílů:
- vedoucí každého Centra na podporu integrace cizinců.
Hodnocení plnění operačních cílů:
- 1x měsíčně/porada pracovního týmu, statistické výstupy.
Termín plnění operačních cílů:
- uzávěrka konec roku.
Znění operačních cílů jednotlivých center:
CPIC České Budějovice
• Nový komunitní pracovník (ruština, ukrajinština) - komunitní setkávání - tvořivé dílny.
• Vytvořit seznam obvodních lékařů v Českých Budějovicích, kteří registrují cizince,
zejména pokud mají komerční pojištění.
• Navázání spolupráce s pracovnicí na Úřadě práce v Českých Budějovicích za účelem
rychlejšího předávání informací.
CPIC Jihlava
• Rozšířit síť tlumočníků pravidelně přítomných v Centru v době poskytování Odborného
sociálního poradenství o ukrajinský jazyk.
• Poskytovat arménské komunitě tištěné informační materiály o odborném sociálním
poradenství v jazyce, kterému rozumí.
• Oslovit 12 firem v Kraji Vysočina s nabídkou zřízení kontaktního místa v prostorách
firmy, v případě dohody začít s přípravou na zřízení kontaktního místa.
• Před oslovením firem definovat minimální technické požadavky na prostory, ve kterých
by bylo poskytováno odborné sociální poradenství.
• Všichni sociální pracovníci absolvují akreditovaný kurz zaměřený na dluhovou
problematiku.
CPIC Karlovy Vary
• Na základě poptávky klientů připravit a otevřít kurzy českého jazyka v místech, kde
ještě nemáme kurzy (Nejdek, Sokolov).
• Zorganizování a příprava akce „Putování po mongolských stepích“, cílem této akce je
vytvořit prostor pro setkání zástupců majority a minority.
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Připravit a zorganizovat 4 přednášky pro žáky základních škol, které podpoří integraci
dětí-cizinců v těchto školách (představení života a kultury jednotlivých komunit –
vietnamská, mongolská).
Monitoring firem v Karlovarském kraji, které zaměstnávají cizince a které pracují
s cizinci (školy, hotely, výrobní firmy) – oslovení alespoň 20-ti firem.
Následně připravit, naplánovat a zorganizovat setkání našeho Centra se zástupci firem
v regionu, které zaměstnávají nebo jinak pracují s cizinci třetích zemí (vzájemná
spolupráce, výměna informací).

CPIC Liberec
• Navázání spolupráce s úřady práce v kraji – pravidelná setkávání se zástupci úřadu
práce v kraji 1x za 3 měsíce.
• Navázání spolupráce s vytipovanými MŠ a ZŠ v České Lípě – pravidelné setkávání se 2
MŠ (MŠ Špičák, MŠ Svárovská) a 4 ZŠ (ZŠ Špičák, ZŠ Sever, ZŠ Šluknovská, ZŠ
Slovanka) 1x za 3 měsíce.
CPIC Olomouc
• Do konce roku 2018 navázat spolupráci s dalším kontaktním pracovníkem v rámci
vietnamské komunity.
• Do konce roku 2018 navázat spolupráci s firemním sektorem v Olomouci a Prostějově,
který na zaměstnaneckou kartu zaměstnává cizince z třetích zemí. Účelem je následné
poskytnutí odborného sociálního poradenství cílové skupině našeho projektu a další
vzdělávací aktivity, zejména kurzy českého jazyka.
• Poskytovat poradenství, pomoc a podporu při řešení sociálních událostí – v otevíracích
hodinách centra pro ambulantní odborné sociální poradenství – 90 klientů/rok.
• Dvakrát ročně účast na jednání pracovní skupiny „Etnické menšiny“ v rámci
komunitního plánování sociálních služeb Magistrátu města Olomouce.
• Dvakrát ročně účast na jednání pracovní skupiny „Etnické menšiny a cizinci“ v rámci
střednědobého plánování sociálních služeb Krajského úřadu Olomouckého kraje.
CPIC Ostrava
• Oslovit 10 firem v regionu, které zaměstnávají cizince a spolupracovat na jejich
integraci.
• Účast na setkání Pracovní skupiny Komunitního plánování města Ostravy – 5x /rok
• Uskutečnit 10 přednášek zaměřených na snížení negativního vnímání problematiky
cizinců pro všechny typy vzdělávacích zařízení.
• Organizace kurzů českého jazyka v mateřském centru - 2 kurzy / rok.
• Poskytnout odborné sociální poradenství klientům z cílové skupiny – 100 nových
klientů

CPIC Pardubice
• Celková stabilizace týmu po personálních změnách – zaškolení a adaptace nové
pracovnice v poradenství tak, aby byla schopna samostatného výkonu poradenství
nejpozději v září.
• Přestavění nábytku a vybavení konzultační místnosti tak, aby lépe odpovídala
požadavkům na bezpečnost pracovníků poskytujících poradenství – sociální pracovník
bude mít k dispozici dva únikové východy v případě nutnosti rychlého opuštění
místnosti.
• Prohloubení spolupráce s Mongolskou komunitou v Pardubicích – vytvoření prostoru
pro setkávání komunity založením dětského klubu.
CPIC Plzeň
• Oslovit alespoň 5 vytipovaných firem zaměstnávajících cizince z cílové skupiny,
poskytnout jim informace o službách CPIC a možnostech další spolupráce.
• Na základě poptávky ze strany klientů připravit a realizovat nový sociokulturní kurz
„Příprava na zkoušku B1“.
• Realizovat alespoň jeden sociokulturní kurz „Minimum pro nově příchozí cizince“.
• Oslovit alespoň 5 zástupců obcí v rizikových lokalitách regionu, poskytnout jim
informace o službách CPIC a možnostech další spolupráce.
• Realizovat alespoň 3 kurzy českého jazyka úrovně A0 pro nově příchozí cizince.
• Realizovat 10 přednášek a seminářů pro vzdělávací instituce zaměřené na snížení
negativního vnímání minority a potlačení stereotypů ve společnosti.
CPIC Zlín
• Poskytovat poradenství, pomoc a podporu při řešení sociálních událostí – v otevíracích
hodinách centra pro ambulantní odborné sociální poradenství – 100 klientů/rok a
v čase určeném pro odborné sociální poradenství v terénu – 10 klientů/rok.
• Pravidelná účast na komunitním plánování sociálních služeb na Zlínsku v rámci
pracovní skupiny č.4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením – 3 setkání/ročně.
• Do konce roku 2018 uskutečnit ve spolupráci s organizací Slovo 21 jeden adaptačně
integrační kurz „Vítejte v ČR“ v celkovém rozsahu 8 hodin, kde zároveň bude klientům
poskytnuto odborné sociálního poradenství.
• Do konce roku 2018 navázat spolupráci s firemním sektorem v Kroměříži a Rožnově
pod Radhoštěm, který na zaměstnaneckou kartu zaměstnává cizince z třetích zemí.
Účelem je následné poskytnutí odborného sociálního poradenství cílové skupině
projektu a další vzdělávací aktivity, zejména kurzy českého jazyka.

