TISKOVÁ ZPRÁVA

Přesídlené osoby z Barmy stojí před dalšími výzvami spojenými s integrací do
české společnosti
Praha, 25.4.2014. V těchto dnech končí roční projekt, spolufnancovaný Obecným programem
Solidarita a řízení migračních toků, kterým Barmské centrum Praha pomáhalo zlepšit situaci 7
barmských rodin, přesídlených do České republiky v roce 2013. Co Barmánce dále čeká?
Cílem projektu bylo poskytovat přesídlencům asistenci spojenou s jejich úkolem dokázat si nalézt,
získat a udržet práci. Během roku prošli azylanti pracovní a bilanční diagnostikou, získali individuální
akční plány s vhodnými typy profesí a absolvovali rekvalifkační a orientační kurzy, na pozadí trvale
poskytované asistence, tlumočení a poradenství. Současně Barmské centrum Praha organizovalo
v městech bydlišť uprchlíků besedy s veřejností, během kterých informovalo místní obyvatele o
přesídlení k lepšímu vzájemnému porozumění a vytváření předpokladů pro sociální a pracovní integraci
jejich nových spoluobčanů. Šest přesídlených osob získalo během projektu práci, a to v rámci veřejně
prospěšných prací pro městské úřady.
S končícím projektem barmští přesídlenci stojí před výzvou pokračující integrace. Hlavní výzvy, před
kterými uprchlíci stojí:
Udržet si získaná zaměstnání ,případně si najít práci. Hlavním problémem v oblasti zaměstnání je
nedostatečná kvalifkace, jazyková bariéra a neznalost českého prostředí.
Zlepšit komunikaci a orientaci. Uprchlíci pocházejí z diametrálně odlišného kulturního prostředí a dosud
neovládají dostatečně český jazyk. Problémy vyvstávají při komunikaci s lékaři, učiteli, zaměstnavateli,
úředníky, faráři, sociálními pracovníky apod. Dobrovolníci na doučování češtiny vítáni!
Rozvoj sociálních kontaktů. Barmánci jsou zvyklí žít komunitním způsobem života. V hostitelské zemi
se ocitli po letech strádání v bezpečí, ale často izolovaní od české i barmské kultury. Při své snaze o
přizpůsobení se novému životnímu stylu pociťují absenci přátelských vztahů s Čechy jako odcizující a
frustrující. Pro úspěšnou integraci barmských uprchlíků je třeba dále zvyšovat informovanost obyvatel
obcí, v nichž uprchlíci žijí, a odstranit tak často zbytečnou bariéru strachu z nich.
Samostatné zapojení do systému hostitelské společnosti. Přesídlenci si zatím nejsou schopni pomoc
zcela samostatně vyhledat, ve společenském systému se stále dostatečně neorientují. Obce ani NNO
nemají dostatečné prostředky a kapacitu, aby navazující potřebnou asistenci v dostatečné míře zajistily.
Projekt „Pracovní asistence přesídleným osobám z Barmy“ byl spolufinancován obecným
programem Solidarita a řízení migračních toků.
Burma Center Prague, o.p.s. (dále jen BCP) je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je
přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace Barmánců.
Jednou z aktivit BCP je asistence barmským azylantům, kteří byli v rámci Přesídlovacího programu
Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a na základě rozhodnutí vlády ČR přesídleni
do České republiky. Ministerstvo vnitra, odbor Azylové a migrační politiky, realizuje přesídlování
v souladu s Koncepcí národního přesídlovacího programu. Cílem asistence poskytované BCP je
zabezpečení komplexní integrace barmských azylantů do české společnosti, což je schopnost vést
samostatný život bez asistence státu.
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