
 

       

Projekt „Podpora adaptace a integrace držitelů 
dočasné ochrany v Ostravě“ 
 

Financováno z dotace Ministerstva vnitra ČR (95 %), programu Systém výzev na výdaje realizované 

v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022. 

 

Celkové náklady projektu:   2 142 059,70 Kč 

Schválená dotace (95 %):   2 034 953,00 Kč 

Realizace projektu:     26.02.2022 – 31.10.2022 
 

Projekt reaguje na osoby přicházející z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou na území ORP 

Ostrava (cílová skupina). Prostřednictvím realizací aktivit projektu přispělo statutární město Ostrava 

minimálně dvěma tisícům držitelů dočasné ochrany k zajištění jejich potřeb a zvýšilo tím jejich 

šanci zapojit se do pracovního a vzdělávacího procesu. 

 

 
Aktivita 1: Překlady dokumentů o vzdělání 

- Podpora rychlé integrace nově příchozích držitelů dočasné ochrany pro získání zaměstnání 

na území města Ostravy, a s tím související finanční stabilizace žadatelů a jejich rodin, 

prostřednictvím zajištění bezplatného překladu dokumentů o dosaženém vzdělání  

u soudních tlumočníků/překladatelů. 

 
Aktivita 2: Poradenství a přímá práce s držiteli dočasné ochrany 

- Poskytování poradenství v oblasti sociální, zprostředkování informací o bydlení, zaměstnání, 

možnostech finančního příjmu, vzdělání a volnočasových aktivit pro děti atd., 

prostřednictvím sociálních pracovníků, zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Magistrátu města Ostravy. 

 
Aktivita 3: Integrační aktivity pro aktivizaci držitelů dočasné ochrany/dětí 

- Nabídka volných míst v rámci volnočasových aktivit/kroužků ze strany tří příspěvkových 

organizací zřízenými statutárním městem Ostrava v oblasti školství (např. pohybové hry, 

plávání, vaření, výtvarný ateliér).  

- Provoz a činnost Adaptačního centra zaměřená prioritně na výuku českého jazyka, doplněná 

o kreativní aktivity zaměřené na seznámení se s novou zemí. 
 
Aktivita 4: Personální zajištění organizace humanitární pomoci 

- Provoz a zajištění chodu sběrného místa humanitární pomoci na ulici Wattova, kde byl 

zajišťován přímý příjem darů od soukromých dárců a firem, jejich uložení v rámci 

skladovacích prostor, založení evidence darů a její správa, komunikace s organizacemi, které 

řešily distribuci pomoci přímo k držitelům dočasné ochrany. 
 

 
Kontaktní osoba zodpovědná za celý projekt 
 

Jméno a příjmení: Ing. Jana Svobodová 

Funkce:         manažer projektů 

Odbor:          sociálních věcí a zdravotnictví 

Email:         jsvobodova@ostrava.cz  

Telefon:         599 443 822   
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