Zaměstnáním azylanta:
•

pomůžete přesídlené rodině z Barmy v nelehké situaci

•

získáte ﬁnanční prostředky na krytí mzdových nákladů po dobu
půl roku

•

zdarma si ověříte schopnosti a předpoklady vybraného pracovníka

•

zaučíte si pracovníka podle svých potřeb bez zvýšených nákladů

•

v případě spokojenosti můžete pokračovat v zaměstnávání
ověřené pracovní síly

Potřeba hledání vhodného zaměstnání pro barmské azylanty bez
mzdové podpory není časově omezená, můžete se na nás obracet
průběžně.

Hledáte zaměstnance,
který Vás nic nestojí?
Barmské centrum Praha, o.p.s. nabízí zaměstnavateli krytí
mzdových nákladů při zaměstnávání azylantů z Barmy.

C o nabí zí me zaměs t nav at el ům
Mzdovou podporu azylantům můžeme zajistit pouze v průběhu měsíců
listopad 2012 až srpen 2013. Nejpozdější nástup do zaměstnání je pak
březen 2013. Pokud máte zájem o zaměstnání osoby s krytím mzdových
nákladů z prostředků projektu, neváhejte nás oslovit co nejdříve, v polovině
ledna 2013 budeme předkládat návrhy zaměstnavatelů MPSV jako
zprostředkujícímu subjektu programu OPLZZ.

Kontakty
Barmské centrum Praha
Dělnická 54, 170 00 Praha 7
Kontaktní osoba:
Mgr. Michal Merhaut
merhaut@burma-center.org
775 682 740

Přesidlovací program a pracovní
integraci azylantů podporuje
UNHCR ČR.

www.burma-center.org

Pokud na podobná pracovní místa
hledáte pracovníky, obraťte se na
Barmské centrum Praha, rádi Vám
pomůžeme identifikovat vhodného
člověka. Až pro 7 osob Vám zajistíme
krytí mzdových výdajů po dobu půl
roku, a to včetně odvodů organizace.

Nejčastěji doporučované profese pro
azylanty dle výstupů z diagnostik jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

automechanik
chůva
cukrář
číšník
doplňování zboží
kadeřník
krejčí
masér
obsluha vysokozdvižného vozíku
pekař
pomocné práce
pomocný kuchař
prodavač
řidič
skladový dělník
svářeč
truhlář
údržbář
úklidové práce
zahradnické práce
zednické práce

Barmští azylanti v ČR
Česká republika v rámci Přesidlovacího programu Úřadu vysokého komisaře OSN
pro uprchlíky (UNHCR) zaměřila svou pomoc na Barmánce, kteří byli ve své zemi
pronásledování a donuceni k útěku přes hranice do Malajsie a Thajska, kde žili
v nuzných podmínkách bez zajištění základních lidských práv. Od roku 2008 už
vláda ČR přesídlila ve dvou vlnách 17 takto postižených barmských rodin
v celkovém počtu 83 osob. Dalších 7 rodin v počtu 25 osob bude přesídleno
koncem roku 2012. Těmto lidem je udělen v ČR azyl a po půlročním pobytu
v integračních a azylových zařízeních Ministerstva vnitra ČR jsou barmské rodiny
rozmístěny do
integračních
bytů, které se
nacházejí díky
vstřícnému
přístupu
místních
zastupitelů v
následujících
obcích:

Barma
Barma, od roku 1989 „Myanmar“, jak ji přejmenovala vojenská junta, je
padesátimilionová země, která se nachází v jihovýchodní Asii mezi Indií, Čínou a
Thajskem. Od vojenského převratu v roce 1962 až do roku 2011 vládl v Barmě
totalitní vojenský režim, který tvrdými represemi vyhnal ze země miliony obyvatel
a ekonomicky zemi dovedl k chudobě a zaostalosti. V roce 2011 začala vláda
uskutečňovat opatrné reformní kroky. V dubnu roku 2012 proběhly doplňkové
volby do dvoukomorového parlamentu, které vyhrála opoziční strana Národní liga
pro demokracii, vedená držitelkou Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij.
Většinu křesel v parlamentu ale nadále ovládají příslušníci armády a příznivci
vojenského režimu. V zemi tak dále pokračují některé totalitní praktiky a
v některých etnických oblastech přetrvávají ozbrojené konﬂikty.

Potřeby a limity barmských azylantů
Z hlediska integrace do české společnosM mají barmš[ přesídlenci největší problémy
se získáním vhodného zaměstnání. Uprchlíci pocházejí z chudých a nerozvinutých
oblas[ a ani pozdější život uprchlíka neumožňoval individuální rozvoj a vzdělávání.
Proto jen někteří z přesídlených azylantů mají ukončené základní vzdělání. Pokud
nějakou kvaliﬁkaci získali, nejsou ji schopni doložit díky chybějícím dokladům a
složitým podmínkám spojeným s úprkem ze země. I přes pokračující jazykové kurzy
češMny nehovoří bezchybně česky a vzájemné porozumění vyžaduje oboustrannou
trpělivost. Za těchto podmínek si jen těžko shání v České republice práci. Svého
handicapu jsou si vědomi, snaží se vzdělávat se, rekvaliﬁkovat, zlepšovat ve
znalostech češMny. Jen některým se přes své úsilí daří uspět na otevřeném trhu práce
a často vykonávají jen dočasnou nebo příležitostnou práci.

Co dělá pro azylanty Barmské centrum Praha (BCP)
Od září 2011 realizuje BCP projekt s cílem zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost
těchto barmských azylantů. AzylanM prošli pracovní a bilanční diagnosMkou za účelem
idenMﬁkace kompetencí a předpokladů pro vhodné nasměrování jejich budoucího
profesního rozvoje. Pomocí individuálních jazykových kurzů se BCP snaží zlepšovat
konverzační znalosM češMny u azylantů. MoMvační a orientační kurzy jim pomáhají
orientovat se v požadavcích trhu práce, české legislaMvě a v přípravě k zařazení do
rekvaliﬁkace. Byly zahájeny speciální rekvaliﬁkační kurzy, které mají azylantům zlepšit
jejich postavení na trhu práce a uplatnění se na něm. Nejobsazenějšími jsou kurz
obsluhy vysokozdvižného vozíku, kurz na získání řidičského průkazu a kurz pro
pomocné kuchaře. Projekt je ﬁnancovaný z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Budoucnost azylantů
Většina azylantů by chtěla v České republice zůstat a plnohodnotně se zapojit do
pracovního a společenského života. Po udělení azylu mají barmš[ přesídlenci stejná
práva a povinnosM jako občané ČR. Rodiny se zapojují do komunitního a
náboženského života v obcích, děM chodí do českých škol a stávají se vynikajícími
studenty. Problémem je práce. AzylanM nejsou plně kvaliﬁkovaní a komunikace často
není pro přetrvávající jazykové nedostatky jednoduchá. Jsou ale ochotni se vzdělávat,
přizpůsobovat daným podmínkám, přispívat ke vzájemnému souži[, spokojit se
s málem. Ocení každý vstřícný krok a jsou vděční za vše, co jim pomůže s hlubší
integrací do české společnosM, zejména po stránce pracovní.

