
 

 

      ADAPTAČNĚ – INTEGRAČNÍ  KURZY 
 

 

 Pro koho je kurz především určen a kdo má výjimku? 

Cílovou skupinou jsou především cizinci ze třetích zemí přijíždějící na dlouhodobý pobyt nově udělený po 1. 1. 2021. 

Při prodloužení dlouhodobého pobytu na území ČR již existujícího k 1. 1. 2021 tato povinnost nevzniká.  

Týkat se nebude dále zejména občanů EU, osob s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území a 

osob, které v době nabytí právní moci rozhodnutí nedovrší věk 15 let nebo dovrší věk 61 let.  

 

 Jaká je cena? 

Na vládní úrovni bylo rozhodnuto o tom, že účastníci budou hradit státu náklady spojené s jejich účastí na adaptačně-

integračním kurzu paušální částkou. Vyhláškou je stanovena tato cena na 1500 Kč za osobu v případě veřejných kurzů. 

Veřejné kurzy bude možno uhradit a zarezervovat prostřednictvím webové aplikace na portálu https://frs.gov.cz/ 

 V případě, kdy kurzy bude zajišťovat pod administrací Centra na podporu integrace cizinců jiná právnická osoba (např. 

zaměstnavatel), která bude ze svých prostředků hradit mimo jiné náklady na prostory, lektora a tlumočníka, je cena 

stanovena na 800 Kč za osobu.  

 

Hlavním smyslem adaptačně-integračních kurzů je systémové převzetí úspěšného projektu, který realizuje za podpory 

více aktérů nestátní nezisková organizace Slovo 21 již od roku 2012 - http://www.vitejtevcr.cz/. Vyhodnocená zpětná 

vazba od klientů je natolik pozitivní, že padlo rozhodnutí kurz podpořit jako systémové opatření spojené i s dokončením 

sítě 18 Center na podporu integrace cizinců ve všech krajích ČR.  

Zároveň je zde dlouhodobě identifikovaná potřeba zvýšit informovanost cizinců ze třetích zemí a pomoci jim s  orientací 

v novém prostředí. Zejména na základě zahraničních zkušeností bylo rozhodnuto připravit kurzy jako povinné. 

Dobrovolné kurzy, které mají dobrou návštěvnost (v posledních letech okolo 1500 účastníků/ročně) a dlouhodobě 

vyhodnocovanou kvalitu, přestávají být dostatečnou odpovědí na zvýšenou migraci do ČR v posledních letech. Je nutné 

zapojit i tu část cílové skupiny, která může jen těžko vyhledávat služby podobného charakteru. 

 

V adaptačně-integračním kurzu se cizinci seznámí se svými právy a povinnostmi souvisejícími s pobytem na území, se 

základními hodnotami České republiky, s místními poměry a s kulturními zvyklostmi převládajícími v České republice. 

Kurz je 4 hodinový a bude tlumočen do 9 jazyků. Zvažují se i výjimky pro raritní jazyky. 

Kurz nebude zakončen testem, splněním je myšlena prostá účast na celém kurzu. Sankcí je možnost udělení pokuty až 

do výše 10 000 Kč.  

  

 

 Jaký je obsah kurzu? 

 Co je cílem kurzu? 

Cílem kurzu je poskytnutí uceleného přehledu zaměřeného zejména na to, kde mohou cizinci sami aktivně najít 

ověřené aktuální informace, jak mohou využít sítě integračních opatření a získat kontakty. Plánována je průběžná 

evaluace kurzů, kontrola kvality a školení lektorů a tlumočníků.  

Celý systém vychází především z blízké spolupráce s nestátní neziskovou organizací Slovo 21 a Centry na podporu 

integrace cizinců. Společným cílem je, aby nově přicházející cizinci měli dostatek informací ke svému 

bezproblémovému pobytu a integraci.  

 

https://frs.gov.cz/
http://www.vitejtevcr.cz/

