
CHCI POMOCI UPRCHLÍKŮM NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ 
Nezávislá skupina dobrovolnic a dobrovolníků nabízející (nejčastěji lidem propuštěným z českých 
uprchlických zařízení) pomoc při orientaci na Hlavním nádraží a poskytující další potřebné informace 
(arabsky, persky, anglicky).
Aktuálně skupina uvítá: 
1. hlásit se na služby na Hlavním nádraží 
2. pomoc při třídění sbírky oblečení a úklid v provizorní noclehárně Autonomního sociálního centra 
Klinika 
Kontakt: https://www.facebook.com/groups/PomocUprchlikumNaHlavaku/, http://klinika.451.cz/

PORADNA PRO INTEGRACI, Z. Ú.
Dobrovolníci nejčastěji pracují přímo s klienty. Například pomáhají dětem s přípravou do školy, dětem 
i dospělým s osvojením ČJ a orientací v novém prostředí. Dobrovolníci se také mohou účastnit a 
vypomáhat při jednorázových akcích (volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, různé workshopy 
apod.). Dobrovolnický program má akreditaci MVČR, pro dobrovolníky je tedy zajištěno pojištění, 
vstupní školení a supervize.
Poradna pro integraci spolupracuje s migranty celkově, služby tedy neposkytuje pouze osobám s 
mezinárodní ochranou, ale i ostatním migrantům, kteří do ČR přichází kvůli studiu, práci, podnikání 
nebo přijíždí za rodinou, která již v ČR žije.
Kontakt: Bc. Barbora Eisová
Sociální pracovnice
tel:  603 281 269, 739 571 105
Opletalova 6, 110 00 Praha 1
 praha@p-p-i.cz, barbora.eisova@p-p-i.cz, www.p-p-i.cz

SDRUŽENÍ PRO INTEGRACI A MIGRACI
Dobrovolníci pomáhají při chodu kanceláře, mohou se zapojit do akcí pro veřejnost, nebo asistovat 
jednotlivým klientům (tlumočení, překlady, asistence při hledání práce, ubytování, doprovod na 
úřady, k lékaři, procvičování češtiny, výuka jazyka…). Podrobná poptávka zde: 
http://www.migrace.com/cs/zapojte-se/spolupracujte/dobrovolnik
Kontakt: Mgr.Pavel Duba
sociální pracovník 
Sdružení pro integraci a migraci 
Baranova 33, Praha 3, 130 00
tel. +420 224 224 379
mob. +420 776 263 033
fax. +420 224 239 455
duba@refug.cz
http://www.migrace.com/

CENTRUM PRO INTEGRACI CIZINCŮ
Studenti se mohou jako dobrovolníci zapojit ať už jako mentoři –průvodci imigrantů, doučující dětí 
nebo  jako organizátoři diskusí a jiných příležitostí k dialogu (podrobnosti zde). Organizace pracuje 
s azylanty i jinými cizinci, ne ovšem s uprchlíky, kteří teprve žádají o azyl.
Kapacita dobrovolnického centra je momentálně relativně plná, ale zájemci se mohou informovat na 
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budoucí možnosti zapojení do dobrovolnické činnosti.
 Aktuálně: 
22. října 2015 od 17.00 do 19.00. ve Studiu ALta v Holešovicích proběhne setkání s neziskovými 
organizacemi, UNHCR (http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/index.html) a se zájemci o 
dobrovolnickou pomoc. Zde bude možnost se lépe zorientovat ve spleti nabízené pomoci, zeptat se, 
vyjasnit si možnosti. Zaregistrovat se lze prostřednictvím následujícího formuláři:

https://docs.google.com/forms/d/10ns0eI3P50LJ7xb8TdS14KoAHTB2vE0sbyPwOYuRdgs/viewform?
usp=send_form

Kontakt:
Kristýna Šlajsová, koordinátorka dobrovolnického programu
tel.: +420 777 402 129 
CIC Nová půda, Karlínské nám. 7, Praha 8
kristyna.slajsova@cicpraha.org

DALŠÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH POMOCI
http://www.pomocuprchlikum.cz/
http://www.idobrovolnik.cz/
http://www.charita.cz/jak-pomahame/pomoc-cizincum-v-cr/formular-pro-pomoc-uprchlikum/

DATABÁZE DOBROVOLNÍKŮ
Upozorňujeme dále na databázi dobrovolníků zřízenou UNHCR: www.idobrovolnik.cz

Do této databáze se registrují zájemci o pomoc uprchlíkům a organizace, které s migranty pracují.  
Registrovat se můžete na tomto odkaze:  http://idobrovolnik.cz/cs/user/register.

Zájemci o dobrovolnictví jsou zváni na již výše zmiňované informační setkání „Jak  pomoci 
uprchlíkům?“, které proběhne 22. října 2015 od 17:00 – 19:00 ve Studiu Alta (U Výstaviště 21, Praha 
7). Kromě zástupců pražské kanceláře UNHCR a neziskových organizací pracující s migranty zde budou 
přítomny také nově vznikající iniciativy na pomoc uprchlíkům.  Akce je převážně určena pro zájemce o 
dobrovolnictví, kteří se hlásí do databáze idobrovolnik.cz, přijít však mohou i ostatní zájemci. 
Zaregistrovat se lze prostřednictvím následujícího formuláři:

https://docs.google.com/forms/d/10ns0eI3P50LJ7xb8TdS14KoAHTB2vE0sbyPwOYuRdgs/viewform?
usp=send_form
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