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Úvod 
 

Záměrem Akčního plánu města Plzně podpory a spolupráce v práci s cizinci 
(dále jen „akční plán“) je, na základě jednání zástupců města, zástupců neziskových 
organizací, zástupců zainteresovaných úřadů a institucí a samozřejmě veřejnosti, 
sestavit návrh cílů a opatření, kterými se tito aktéři budou řídit a které budou všemi 
možnými nástroji naplňovat po následující dvouleté období.  

 
Pracovní skupina daného akčního plánu se zabývá problematikou příslušníků: 

• etnických menšin 

• cizinců 
 
 Výraz „etnikum“ pochází z antické řečtiny, v níž slovo ethnos znamenalo 
„kmen, národ“, ve smyslu příbuzenské jednotky (jako společenství založené na 
rodovém základu). Etnikum lze definovat jako historicky vzniklou skupinu lidí, kteří 
mají společný historický původ, rasový typ, jazyk, materiální a duchovní kulturu, 
mentalitu a tradice a obývají společné území (Kajanová, Urban, Davidová, Elichová 
2009: 81). Termín etnikum je téměř synonymní, tedy obsahově totožný, s termínem 
„etnická skupina“ (ethnic group – termín používaný častěji v britské a americké 
vědě), „etnická komunita“ či „etnická menšina“. Etnickou menšinu lze definovat jako 
skupinu, která je početně menší, než zbytek populace ve společnosti, je politicky 
nedominantní a je reprodukována jakožto etnická kategorie.  
 

Cizinec je, dle zákona 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky 
a o změně některých zákonů, fyzická osoba, která není státním občanem České 
republiky, včetně občana Evropské unie2. 

 
Hlavním posláním akčního plánu je jasně definovat, nastavit a snažit se plnit 

předem nastavené cíle a opatření všemi dostupnými nástroji, tak, aby docházelo 
k minimalizaci negativních jevů v rámci integrace cizinců3 do české společnosti a rizik 
s ní spojených – vytvářením takových podmínek pro cizince, které je budou 
podporovat ve vlastní iniciativě, povedou k vytváření vlastní odpovědnosti za své činy 
a vůli se zdokonalovat, jak v jazyce, tak v povinnostech, které cizinec vůči této, 
majoritní, společnosti má. Společnost by měla být otevřená a akceptovat cizince, 
s ochotou a vůlí se integrovat, jako svého člena.  
 
 
 
 

                                                        
1 ELICHOVÁ, M. Specifika sociální práce s menšinami. Pp 8 in KAJANOVÁ, URBAN, DAVIDOVÁ, 

ELICHOVÁ Sociální práce s etnickými a menšinovými skupinami. Č. Budějovice: JU v Č. 
Budějovicích, ZSF, 2009. ISBN 978-80-7394-181-9.  

 
2 § 1, odstavec 2 
3 integrace cizinců - proces postupného začleňování imigrantů do struktur a vazeb společnosti 

domácího obyvatelstva. Jedná se o komplexní jev, který je přirozeným důsledkem migrace a který 
má své politické, právní, ekonomické, sociální, kulturní, psychologické a náboženské aspekty 
(slovníček pojmů – oficiální stránky Ministerstva vnitra ČR). 
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Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie MV ČR 

 

 
 

    Informativní počet cizinců s realizovaným pobytem v městských částech k 1. 1. 2018 

Město MUŽI ŽENY CIZINCI 
CELKEM 

Přechodný 
pobyt 

Trvalý 
pobyt   Název MO 

nad 
15  

do 
15 

Celkem 
nad 
15  

do 
15 

Celkem 

PLZEŇ 7 403 711 8 114 5 753 748 6 501 14 615 7 170 7 445 

Plzeň 1 1 580 152 1 732 1 321 184 1 505 3 237 1 551 1 686 

Plzeň 2 - Slovany 1 748 173 1 921 1 253 162 1 415 3 336 1 488 1 848 

Plzeň 3 3 222 292 3 514 2 524 310 2 834 6 348 3 358 2 990 

Plzeň 4 679 80 759 542 82 624 1 383 633 750 

Plzeň 5 - Křimice 51 4 55 38 2 40 95 43 52 

Plzeň 6 - Litice 50 1 51 27 1 28 79 46 33 

Plzeň 7 - Radčice 17 2 19 15 3 18 37 10 27 

Plzeň 8 - Černice 20 1 21 13   13 34 17 17 

Plzeň 10 - Lhota 17 4 21 12 4 16 37 16 21 

Plzeň 9 - Malesice 16 2 18 6   6 24 5 19 

(prázdné) 3   3 2   2 5 3 2 
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 Odbor sociálních služeb MMP si nechal vypracovat od Katedry sociologie 
Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni – doc. PhDr. Jana Váněho, Ph. D. 
studii s názvem „Definování potřeb sociálních služeb u cílových skupin (senioři, 
zdravotně postižení, rodiny s malými dětmi, děti a mladiství – ohrožená mládež, 
osoby ohrožené vyloučením, cizinci)“, což je základní dokument, ze kterého 
vycházíme.  
 Cílem této studie bylo ověřit, zda pro dané oblasti neexistují potřeby, které 
jsou nedostatečně saturovány nebo zcela unikají pohledu pracovníků a organizací 
spojených s Odborem sociálních služeb MMP. Zároveň ověřit, jak uvažují pracovníci 
organizací spojených s OSS MMP o funkčnosti akčních plánů zaměřených na výše 
uvedených 5 skupin obyvatelstva. 
  

 Na základě studie se ukázalo, že cizinci, kteří se z jakéhokoliv důvodu ocitnou 
na území města Plzně, mají  povědomí o neziskových organizacích, které s cizinci 
pracují a mohou jim v řadě otázek či problémů pomoci. I přes toto zjištění však 
čerpají informace spíše od známých, kteří pracují jako „insideři“ a jsou v Plzni již 
dlouho usazení. Negativní postoje směřují na pracovní agentury  - smlouvy jsou 
psány pouze česky, podpisy na smlouvách vynucené agenturami, cílené zamlčování 
informací, ad hoc doplatky za cokoli; izolace jedince od většinové společnosti; 
neadekvátnost bydlení. 

 Na druhou stranu zástupci neziskových organizací uvádějí, že ve městě 
existuje a je dostupná dostatečná nabídka právního poradenství cizincům a jeho 
podpora z městských finančních prostředků. Panuje zde ovšem nelibost vůči 
pracovním agenturám, z nichž některé ignorují české zákony, aplikují vlastní vzorce 
přenesené z místa původu; špatné distribuci informací o možnostech a právech 
zaměstnanců; nedostatečnému vymáhání práva od odpovědných orgánů nebo 
byrokracii úřadů. 
 
 Cizinci vnímají jako hlavní problém jazykovou bariéru – zásadní dokumenty 
jsou většinou pouze v češtině, často mají problémy něco vyřešit. 
 
Z rozhovorů se zástupci NNO vyplývá, že by bylo dobré se zaměřit na: 

a) zesílejí pomoci a podpory organizacím pracujícím s cizinci; 
b) navýšení počtu úředníků na MMP, věnujících se problematice cizinců 

(zejména prevence); 
c) větší kontakt úředníků s terénem; 
d) větší akcentaci zkušeností a znalostí terénních pracovníků organizací 

věnujících se problematice (NNO jsou vynechány z „procesu“); 
e) podporu/vytváření programů posilujících integraci cizinců; 
f) informační kampaň; 
g) vybudování kontaktního místa „welcomecenter“; 
h) posílení právního servisu pro cizince; 
i) dostatek levných bytů i pro cizince;  
j) více akcí pro cizince, popř. financí na tyto akce, které si mohou cizinci dělat 

sami pro sebe; 
k) problém s pracovními agenturami v Plzeňském kraji. 
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 Na základě těchto skutečností a odpovědí jsou navrhována následující 
opatření:  
 

Financování nových sociálních služeb 
Financování nových sociálních služeb podléhá schválenému usnesení ZMP č. 
433 ze dne 3. 9. 2015 - Každá nově vznikající sociální služba, která bude požadovat 
kofinancování od města   Plzně (ještě před samotnou registrací a reálným zahájením své 
činnosti) doloží Odboru sociálních služeb MMP potřebnost poskytování předmětné služby na 
území města Plzně.  

Odbor sociálních služeb MMP ke každé nově vznikající sociální službě vydá fundované 
stanovisko (včetně předpokládaného požadavku na její kofinancování) a následně toto 
předloží orgánům města Plzně, s požadavkem na financování této sociální služby. 
Požadavek bude nejdříve projednán s rezortní náměstkyní, s radním pro oblast 
ekonomiky, společně s ředitelkou Ekonomického úřadu. Sociální služba musí být 
zařazena v síti Plzeňského kraje či síti celorepublikové. 

 
 
 

Navrhovaná opatření v oblasti integrace cizinců 
prostřednictvím sociálních služeb a dalších aktivit 
 

 

Opatření 1 Zapojení města do integračních projektů obcí 

V minulosti se jednalo o tzv. emergentní projekty. Tyto projekty vypisuje každoročně 
MV ČR a jsou komplexním preventivním opatřením potencionálního vzniku  
či mírnění napětí v soužití cizinců a ostatních obyvatel. Město Plzeň, zastoupené 
Odborem sociálních služeb MMP, se angažovalo jako první město v ČR v rovině 
emergentních projektů a několik let bylo iniciátorem inovativních integračních 
nástrojů. V současné době považujeme za důležité především kurzy českého jazyka, 
zaměření se na děti s OMJ, informovanost majoritní společnosti, apod. 

Finanční náklady: dotace od MV ČR, spolufinancování kryto z rozpočtu Odboru 
sociálních služeb MMP 

Realizátor: MV ČR, Odbor sociálních služeb MMP, NNO 

 

 

 

Opatření 2 Zaměření se na děti s odlišným mateřským jazykem 

V rámci tohoto integračního opatření bychom rádi podporovali žáky s odlišným 
mateřským jazykem, a to kurzy českého jazyka, intenzivním letním příměstským 
táborem s výukou češtiny, individuální podporou žáka-studenta (doučováním), apod. 

Finanční náklady: dotace od MV ČR, spolufinancování kryto z rozpočtu Odboru 
sociálních služeb MMP 

Realizátor:  MV ČR, Odbor sociálních služeb MMP,  Diecézní charita Plzeň, OŠMT 
MMP, NNO 
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Opatření 3 Zvyšování informovanosti cizinců 

Nestátní neziskové organizace často upozorňují na velkou neinformovanost cizinců 
o základních věcech fungování v ČR a otázku možnosti zpracování a vytištění 
informačních letáků pro jednotlivé situace, popř. aktualizaci ucelené brožury, kterou 
v minulosti OSS MMP vydalo s názvem „Informativní příručka pro cizince v Plzni“, 
v nejfrekventovanějších jazykových mutacích. Jednalo by se především o základní 
pravidla v pracovněprávních otázkách – pracovní smlouva, postup při ukončení 
pracovního poměru – povinnosti obou stran, rozdíly mezi HPP a dohodami + hrazení 
pojistného; vstup dítěte do MŠ, ZŠ; narození dítěte v ČR apod. Příručka by měla 
sloužit jako prevence rozdílných problémů. 

Finanční náklady: dotace od MV ČR, spolufinancování kryto z rozpočtu Odboru 
sociálních služeb MMP 

Realizátor: MV ČR, Odbor sociálních služeb MMP, NNO 

 

Opatření 4 Zajištění finančních prostředků na projekty podporující 

integraci cizinců v Plzni  

Odbor sociálních služeb MMP od samého začátku, co řeší otázku cizinců a etnických 
menšin na území města Plzně, má ve svém rozpočtu vyčleněnou finanční částku na 
zajištění podpory integrace s cílem zlepšení soužití všech občanů města. Za tímto 
účelem má zřízenu odbornou komisi. Jednou z jejích aktivit je vyhlašování dotačního 
titulu „Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit“.   

Základními aktivitami, které jsou z dotačního titulu podporovány, jsou projekty 
reagující na aktuální situaci v oblasti řešení cizinecké a menšinové problematiky na 
území města Plzně a projekty zaměřené na podporu začleňování cizinců do 
komunitního života (např. jednorázové kulturní projekty, kulturně sociální 
a vzdělávací programy v rámci místního společenství – včetně jazykových kurzů 
češtiny). Snahou OSS MMP je udržet finanční podporu minimálně ve výší stávající. 

Finanční náklady: kryto z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP 

Realizátor: Odbor sociálních služeb MMP 

 

 

 

 

 

 

 

 


