Komunitní plánování sociálních služeb v
Pardubicích
2 PS „Cizinci, národnostní a etnické menšiny“
Akční plán pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Opatření:
1. Snižování rizik a minimalizace ekonomicko-sociálních dopadů na občany a infrastrukturu města
Pardubic v souvislosti s rozšiřováním cizinecké pracovní základny
2. Spolupráce na projektu „Podpora integrace cizinců - Pardubice 2019“ realizovaném statutárním
městem Pardubice a organizací MOST pro o.p.s.

Opatření 1: Snižování rizik a minimalizace ekonomicko-sociálních dopadů na občany a
infrastrukturu města Pardubic v souvislosti s rozšiřováním cizinecké pracovní základny
Popis opatření:

Jedná se o pokračování opatření z roku 2018. PS 2 i nadále
považuje za dlouhodobý problém neustálé rozšiřování
pracovní základny firmy FOXCONN CZ a nyní i Panasonic
Automotive Systems Czech, s.r.o., která v roce 2018
navyšovala počty zaměstnanců z řad cizinců, např. ze Srbska
a dalších balkánských států. Počty cizinců v řádech desítek se
zvyšují i u menších zaměstnavatelů.
Zaměstnavatelé omezují péči o cizince pouze na povinnosti
vyplývající ze zákona. Tato péče je však nedostatečná. PS2
dlouhodobě upozorňuje na níže uvedené problémové
oblasti s nutností je řešit.
Problémy jsou v nedostatku specializované lékařské péče a
pediatrů, s umístěním dětí cizinců ve školských zařízeních, v
nedostatku dlouhodobého ubytování, v neschopnosti se
domluvit i neochotě se učit češtinu, v přesunu zaměstnanců
po kraji i v rámci celé republiky. V roce 2018 se zvýšily počty
bezdomovců cizinců a závažným problémem se stal naprostý
nedostatek ubytovacích kapacit v komerčních ubytovnách,
který dopadá zejména na občany ČR. Ubytovny
upřednostňují agenturní zaměstnance.
Stále trvá situace z předcházejících let, kdy se řešení
problémů zaměstnanců firem přesouvá na služby a
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organizace fungující v Pardubicích i na Magistrát města
Pardubice. Tyto subjekty suplují aktivity, které by měly firmy
zajišťovat samostatně.
V současné době žije ve městě cca 5 700 cizinců. Z celého
Pardubického kraje žije nejvíce cizinců právě v Pardubicích.
V celorepublikovém měřítku je pak Pardubický kraj na
prvním místě v meziročním procentuálním nárůstu cizinců
(v roce 2013 - 11 000, v roce 2018 – 17 500).

Dopady na cílovou skupinu:

Realizátoři:

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:
Výstup:

Cílem opatření je snižování rizik a minimalizace ekonomickosociálních dopadů na občany ČR a infrastrukturu města
Pardubic v souvislosti s rozšiřováním cizinecké pracovní
základny nadnárodních firem a dalších zaměstnavatelů
s důrazem na sledování situace v oblasti bydlení.
PS2, statutární město Pardubice, zaměstnavatelé a
předpokládané další zapojené subjekty z různých oblastí
(školství, zdravotnictví atd.), státní správa.
Nelze v současné době konkretizovat

Pokračování aktivního dialogu se samotnými firmami,
zapojenými subjekty i státní správou. Pokud budou firmy i
nadále péči o zaměstnance zužovat na své minimální
povinnosti, bude nutné tuto péči suplovat. To s sebou však
přináší nemalé finanční nároky na rozšíření služeb, zajištění
tlumočníků, asistentů, lékařské péče atd. Požadování plnění
memoranda ze strany státu.
Členem PS2 je i zástupce firmy FOXCONN, je však nutné
zapojit i další zaměstnavatele s cílem spolupracovat na
řešení problémových oblastí a snižovat případná rizika, která
dopadají nejen na cizince, ale především na infrastrukturu
města a návazné služby.

Opatření 2: Spolupráce na projektu „Podpora integrace cizinců - Pardubice 2019“
realizovaném statutárním městem Pardubice a organizací MOST pro o.p.s.

Popis opatření:

V roce 2018 město Pardubice ve spolupráci s organizací
MOST pro o. p. s. realizovalo projekt na podporu integrace
cizinců. V roce 2019 město a MOST pro naváží na
předcházející aktivity.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS2 “Cizinci, národnostní a etnické menšiny“
Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Kristýna Pleskotová

Dopady na cílovou skupinu:

Statutární město Pardubice je regionálním centrem
Pardubického kraje. Rozvoj průmyslových zón přilákal v
průběhu minulých let množství firem, které k práci využívají
téměř výhradně zahraniční dělníky. Díky tomuto vývoji se na
území města usadilo velké množství cizinců, kteří v současné
době již samostatně podnikají, nebo jsou zaměstnanci
mnoha
firem
působících
na
území
města.
Nejzranitelnější skupinou cizinců jsou občané třetích zemí,
zejména Mongolové, Vietnamci, Ukrajinci. Příčinou je velká
jazyková bariéra a kulturní odlišnosti. Velký nárůst
pracovníků z třetích zemí bez odpovídajícího množství
tlumočníků způsobuje celou řadu problematických
momentů v komunikaci s většinovou společností,
znemožňuje pracovníkům vyřizovat si samostatně jakékoliv
záležitosti (hledání vhodného bydlení, zajištění lékařské
péče, vyřizování osobních záležitostí na úřadech, vhodné
trávení volného času dětí). Problematická komunikace pak
druhotně podporuje xenofobní nálady ve většinové
společnosti.
Dalším doprovodným problémem je kritický nedostatek
asistentů v základních a mateřských školách, kam dochází
děti cizinců. Dlouhodobě spolupracujeme se Základní školou
Štefánikova a Mateřskou školou Koníček, kam dochází
největší množství dětí cizinců.
Statutární město Pardubice usiluje o vytvoření stabilního
systému, který zajistí efektivní spolupráci všech
zainteresovaných
subjektů
a bude
směřovat
k
bezproblémovému soužití občanů města a cizinců
(zkvalitnění výuky, zvýšení kapacit ve školských zařízení pro
cílovou skupinu).

Realizátoři:

Statutární město Pardubice, MOST pro o.p.s., PS2

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

Žádost o dotaci bude podána do dotačního titulu MV ČR
Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni
v roce 2019. Povinná spoluúčast města je 10%. Položka je
kryta rozpočtem města.
Projektem bude řešen nedostatek tlumočníků a absence
asistentů ve školách. Výstupem projektu bude také výroba
informačních materiálů v několika jazycích (jak řešit
jednotlivé životní situace, zajištění kurzů českého jazyka pro
cizince).

Výstup:
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