
1 

 

III. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  

Vyhláška Ministerstva vnitra o provádění adaptačně-integračních kurzů 

Zpracovatel / zástupce 

předkladatele:  

Ministerstvo vnitra  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě dělené 

účinnosti rozveďte 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2021 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

Cílem návrhu vyhlášky je zajištění realizace ze zákona pro vybrané kategorie cizinců povinných 

adaptačně-integračních kurzů. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Adaptačně-integrační kurzy (seznámení cizinců s povinnostmi a právy, orientace ve společnosti):  

Náklady na průběžné fungování (organizace, aktualizace metodiky, brožury „Vítejte v ČR“ 

a 9 jazykových verzí, školení a certifikace lektorů a tlumočníků, web) se odhadují na cca 8 mil. Kč 

ročně. Dalším nákladem je vytvoření platebního a rezervačního systému pro adaptačně-integrační 

kurzy za cca 1,6 mil. Kč. Náklady nese Ministerstvo vnitra. Centra na podporu integrace cizinců, 

která budou organizátory těchto kurzů, nebudou přímo vybírat úhradu za účast cizince. Příjemcem 

platby bude stát, který ji obdrží na účet Ministerstva vnitra ČR. Samotné kurzy proto nebudou 

hrazeny přímo ze státního rozpočtu, ale budou jím pouze předfinancovány. Náklady státu na toto 

předfinancování se budou státu průběžně vyrovnávat pomocí obdržených plateb. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 

 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 
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3.5 Sociální dopady: Ano 

Zvýšená informovanost cizinců pomůže preventovat jejich případný pád do oblasti sociálního 

vyloučení. Pouze cizinec dobře obeznámený se zdroji ověřených informací, hlavními právy 

a povinnostmi, je schopen se dobře integrovat do společnosti a udržovat svojí soběstačnost.  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

  
 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

        

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ano 

Kurz bude obsahovat informace o domácím násilí a aktérech zabývajících se pomocí s řešením 

situace. Zároveň bude informovat o zákazu diskriminace a rovnosti žen a mužů. Předpokládá se 

tak, že budou předány základní informace v této oblasti a odkazy na podrobnější zdroje a místa 

pomoci. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne  

        

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ano 

Rizika nezvládnuté integrace identifikuje Audit národní bezpečnosti, přijatý vládou v listopadu 

2016. Uvádí, že nezvládnutá integrace přináší riziko vytváření uzavřených komunit cizinců  

a ohrožuje sociální soudržnost společnosti. Společenská izolace či sociální vyloučení vedou nejen 

k osobní frustraci, ale i ke vzniku konfliktů mezi cizinci a majoritou či komunitami cizinců 

navzájem. Nedostatečná či neúspěšná integrace přináší riziko nárůstu xenofobie, netolerance  

a extremismu ve společnosti. Neúspěšná integrace je tedy považována za bezpečnostní riziko. 

Neintegrovaný cizinec na území představuje hrozbu ve vztahu k běžnému soužití s majoritní 

společností a ve vztahu k sociálnímu smíru. Účast na adaptačně-integračním kurzu by měla mimo 

jiné zvýšit povědomí cizince o možnosti integrace a širokém spektru poskytovatelů integračních 

služeb. 
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Stručné shrnutí  

K zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb., byla vypracována RIA a byla v ní posouzena 

potřebnost zavedení povinných adaptačně-integračních kurzů. 

 

Základní parametry jsou stanoveny takto: 

1) adaptačně-integrační kurzy budou pro určitou skupinu cizinců ze třetích zemí povinné 

a. tato povinnost se netýká občanů EU, 

b. cizinci, kterých se povinnost týká, absolvují kurz v prvním roce svého pobytu 

na území ČR (v závislosti na typu jejich pobytového oprávnění), 

2) cizinec ponese náklady spojené s jeho účastí na adaptačně-integračním kurzu, 

3) skutečnost, zda cizinec absolvuje, nebo neabsolvuje kurz, nebude mít dopad na další 

platnost jeho oprávnění k pobytu, 

4) neabsolvování kurzu je přestupkem, za který může být uložena pokuta až do výše 

10.000 Kč, 

5) při projednávání zákona byla prezentována varianta, že kurz nebude zakončen 

zkouškou, k jeho absolvování tak bude potřebná pouze účast cizince,  

6) hlavním posláním kurzu je seznámit cizince s informacemi, které mu usnadní jeho život 

na území ČR, 

7) smyslem kurzu nemá být ověřování skutečnosti, jaké znalosti měl cizinec před 

příchodem na kurz, snahou je, aby se cizinec v průběhu kurzu soustředil na 

prezentované informace a jejich zdroje, 

8) adaptačně-integrační kurzy budou realizovat centra na podporu integrace cizinců, 

9) zákon umožnil, aby centra na podporu integrace cizinců mohla být (obdobně jako 

v  dosavadní praxi) provozována širokým okruhem subjektů (podmínkou je uzavření 

smlouvy s Ministerstvem vnitra) a Správou uprchlických zařízení MV, 

10) Ministerstvo vnitra má vliv na to, kdo bude centrem na podporu integrace cizinců, 

11) provoz center na podporu integrace cizinců je od 1. července 2020 navázán na státní 

rozpočet. 
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1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1. Vyhláška Ministerstva vnitra o realizaci adaptačně-integračních kurzů  

Problematika integrace cizinců je v současné době vnímána jako zásadní společenské téma. 

Ačkoliv je integrace cizinců součástí vládních materiálů již řadu let, doposud bylo toto téma 

řešeno přednostně usneseními vlády, kterými byla přijata Koncepce integrace cizinců (první 

v roce 2000, zásadně aktualizována 2006, 2011 a 2016). Roku 2009 byl zaveden první povinný 

prvek integrace do české legislativy – zkouška z českého jazyka jako podmínka pro získání 

některých typů trvalého pobytu. Otázka zavedení dalších institucionálních a právních prvků pak 

byla dále diskutována i s ohledem na zkušenosti zemí s delší tradicí imigrace. Aktuální 

bezpečnostní situace a uvědomění si zásadní důležitosti integrace pro prevenci radikalizace, 

extremismu i sociálního napětí napomohli legislativnímu ukotvení adaptačně-integračních 

kurzů. 

Zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb. (dále jen „zákona“), se od 1. ledna 2021 zavedla 

povinnost absolvovat po příjezdu do ČR adaptačně-integrační kurz. Tímto zákonem byla dále 

ustavena centra na podporu integrace cizinců (dále jen „Centra“), která realizují integraci na 

regionální úrovni (první otevřena v roce 2009), jako poskytovatelé těchto adaptačně-

- integračních kurzů. V současné době funguje v ČR 18 Center. 

Vyhláška Ministerstva vnitra o realizaci adaptačně-integračních kurzů má upravit rámec 

realizace, úhrad a jejich zajištění Centry. 

 

1.2 Definice problému 

Předpokladem bezproblémové a společnosti prospěšné imigrace je úspěšná integrace. Na to 

reagují i požadavky dané zákonem, které vycházejí ze zkušeností ostatních cílových zemí 

imigrace a jejichž cílem je v dlouhodobém kontextu bezproblémové soužití.  

Usnesením vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 byla schválena Aktualizovaná 

koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu, která podrobněji popisuje cílový stav 

v oblasti integrace cizinců. Cílem integrační politiky je nekonfliktní a oboustranně přínosné 

soužití cizinců s majoritní společností. Integrační opatření směřují k tomu, aby cizinec znal svá 

práva a byl schopen dostát svým povinnostem, orientoval se v hostitelské zemi, byl schopen 

komunikovat v češtině, byl samostatný a soběstačný po stránce sociální i ekonomické a aktivně 
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se zapojil do společnosti. Zvláštní pozornost je věnována zranitelným skupinám cizinců – 

dětem, ženám a mládeži tj. druhé generaci imigrantů.  

Bylo přihlédnuto i k principům identifikovaným v rámci usnesení vlády č. 344 z 10. května 

2010 v Analýze aktuálního vývoje a problémů v oblasti migrace. Zejména je zde výslovně 

stanoveno, že aktivity v oblasti řízené migrace dlouhodobého či trvalého charakteru musí mít 

zajištěnu efektivní integrační složku.  

Materiál Strategie migrační politiky České republiky a Komunikační strategie České republiky 

k migraci (v rámci usnesení vlády ze dne 12. října 2015 č. 824 o změně usnesení vlády ze dne 

29. července 2015 č. 621) formuluje cíle, kterých chce vláda ČR dosáhnout na národní i unijní 

úrovni, a stanovuje konkrétní nástroje, které k tomu plánuje použít. Jasně definuje vyváženou 

a flexibilní migrační politiku České republiky. Migrační strategie České republiky musí vést 

k posilování pozitivních aspektů migrace a k co nejúčelnějšímu potírání negativních jevů 

a s migrací spojených rizik. Vychází z premisy, že integrace cizinců je zásadním nástrojem 

úspěšné migrační politiky. Za nezbytné považuje udržení a další rozvoj proaktivní integrační 

politiky na národní, regionální i lokální úrovni.  

V rámci realizace těchto záměrů byla přijata mimo jiné i novela zákona o pobytu cizinců, která 

od 1. ledna 2021 zavedla povinnost absolvovat po příjezdu do ČR adaptačně-integrační kurz. 

Tímto zákonem byla dále ustavena Centra, která budou mimo jiné zajišťovat realizaci 

adaptačně-integračních kurzů. 

Adaptačně-integrační kurzy pro nově příchozí cizince vycházejí ze zkušenosti řady imigračních 

zemí. Cílem kurzů je pomoci nově příchozím cizincům orientovat se v novém prostředí, 

seznámit je s jejich právy i povinnostmi v rámci jejich setrvání v ČR a také s riziky neplnění 

těchto povinností. Během kurzů jsou seznamováni s místními poměry a zvyklostmi a se 

základními hodnotami ČR i EU. Cílem kurzů je také pomoci cizincům dosáhnout samostatnosti, 

omezit působení chybných informací od různých nekompetentních subjektů a vymanit se ze 

systému závislosti cizinců na zprostředkovatelích. Nastavení vyhlášky směřuje k zajištění 

těchto cílů.  

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

Vzhledem k identifikované potřebě seznámit cizince zejména s jejich právy a povinnostmi co 

nejdříve po jejich příchodu do ČR je od 1. ledna 2021 zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 
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Sb., zavedena pro vybrané skupiny cizinců povinnost absolvování adaptačně-integračního 

kurzu nejdéle do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k pobytu. 

 

1.4 Popis cílového stavu 

Adaptačně-integrační kurz podpoří vyšší odpovědnost a informovanost cizinců a posílí jejich 

povědomí o jejich právech a povinnostech.  

Rozsah a zaměření integračních opatření se nadále budou odvíjet od potřeb cizince v návaznosti 

na délku jeho pobytu. Integrační prvky budou zakomponovány již do předodjezdové fáze 

v zemi původu s cílem poskytnout cizincům základní informace zejména o jejich povinnostech 

vzhledem k pobytu v ČR a o riziku jejich nesplnění, a eliminovat tak riziko závislosti cizinců 

na zprostředkovatelích. Úsilí o integraci dlouhodobě pobývajících cizinců nebude nadále 

postaveno pouze na principu dobrovolnosti – bude zaveden prvek limitované a odpovídající 

povinnosti.  

Vzhledem k absenci regionální integrační politiky podpořilo Ministerstvo vnitra klíčový nástroj 

integrace – regionální Centra na území České republiky, která poskytují komplexní integrační 

služby a pokrývají svojí činností všech 14 krajů České republiky vč. hlavního města Prahy. 

S cílem zajistit cizincům rovný přístup k integračním službám a ke kvalifikované integrační 

podpoře na srovnatelné úrovni ve všech krajích České republiky, zejména pak zajištění nabídky 

adaptačně-integračních kurzů a přípravy cizinců na zkoušky z češtiny pro povolení trvalého 

pobytu, došlo k institucionálnímu zakotvení Center v rámci zákona.  

Vyhláška zajistí provádění čtyřhodinových kurzů ve srovnatelné kvalitě certifikovanými 

lektory a tlumočníky. 

 

1.5 Identifikace dotčených subjektů 

Hlavními dotčenými subjekty, na které bude mít zavedení adaptačně-integračních kurzů přímý 

dopad, jsou:  

a) cizinci, kterým vznikne povinnost kurz absolvovat – tato skupina subjektů bude dotčena 

nejvíce, neboť jde o subjekty, kterým se novými předpisy ukládají nové povinnosti, 

b) Ministerstvo vnitra jako garant provádění adaptačně-integračních kurzů,  

c) oprávněné subjekty, které budou poskytovat kurzy v jednotlivých regionech – Centra,  

d)  nestátní neziskové organizace: jde o subjekty, které nejsou právní úpravou dotčeny přímo, 

ale jejichž aktivity jsou s aplikací právní úpravy velmi úzce spojené, a to zejména v oblasti 

informování cizinců či poskytování sociálního a právního poradenství. 
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1.6 Zhodnocení rizika 

Mezi rizika patří především velmi těžko předvídatelný počet osob z cílové skupiny, který se 

řídí jak ekonomickými cykly, tak poptávkou na trhu práce a dalšími vládními nařízeními. 

Výsledný počet cizinců se vlivem vnějších i vnitřních okolností může lišit až o desetitisíce, 

přičemž je nutné nastavit systém dostatečně pružný na to, aby byl schopen vždy zareagovat  

a zajistit možnost splnění zákonem určené povinnosti. Navržená vyhláška byla vypracována 

tak, aby tato rizika minimalizovala.  

 

 

2. Návrh variant řešení 

 

Varianta 1. adaptačně-integrační kurzy realizované pouze Centry. Cena pro jednotlivce, 

který se bude účastnit kurzu, se navrhuje ve výši 1 500 Kč. 

 

Varianta 2. adaptačně-integrační kurzy realizované i jinými právnickými osobami  

a administrovány Centry – adaptačně-integrační kurzy budou moci realizovat i jiné právnické 

osoby (např. zaměstnavatelé), které kompletně uhradí náklady kurzu (plat lektora, tlumočníka, 

vhodné prostory). Centra zajistí v těchto případech pouze podporu a administraci. Cena úhrady 

do státního rozpočtu slouží v těchto případech jako vyrovnání především administrativních 

nákladů a navrhuje se ve výši 800 Kč za osobu účastnící se kurzu.  

 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

Varianta Náklady Přínosy 

Varianta 1. 

adaptačně-

- integrační 

kurzy 

realizované 

pouze Centry 

Cena pro jednotlivce v rámci kurzu 

poskytovaného Centrem bude 1 500 Kč. 

Kurzy budou realizovány 

pouze Centry, jasnější 

kontrolní mechanismy, 

jednodušší systém. 
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Varianta 2. 

adaptačně-

- integrační 

kurzy 

realizované i 

jinými 

právnickými 

osobami a 

administrovány 

Centry 

Cena pro jednotlivce v rámci kurzu 

poskytovaného Centrem bude 1 500 Kč. 

Náklady kurzu mimo Centra uhradí 

právnická osoba. Cena úhrady do státního 

rozpočtu pak bude 800 Kč za osobu. Kurzy 

bude v obou případech administrovat 

Centrum. 

Pro cizince se sníží cena 

(bude hrazena jinou 

právnickou osobou), 

posílení kapacity kurzů nad 

možnosti Center, záleží na 

centrech, zda budou  

s konkrétní třetí osobou 

spolupracovat (právní nárok 

na to není). 

 

Výpočet ceny je stanoven na základě modelace v přiložené tabulce.  

Náklady na průběžné fungování (organizace, aktualizace metodiky, brožury „Vítejte v ČR“ 

a 9 jazykových verzí, školení a certifikace lektorů a tlumočníků, web) se odhadují na cca 8 mil. 

Kč ročně. Dalším nákladem je vytvoření platebního a rezervačního systému pro adaptačně-

- integrační kurzy za cca 1,6 mil. Kč. Náklady nese Ministerstvo vnitra. Centra, která budou 

organizátory těchto kurzů, nebudou přímo vybírat úhradu za účast cizince. Příjemcem platby 

bude stát, který ji obdrží na účet Ministerstva vnitra ČR. Samotné kurzy proto nebudou hrazeny 

přímo ze státního rozpočtu, ale budou jím pouze předfinancovány. Náklady státu na toto 

předfinancování se budou státu průběžně vyrovnávat pomocí obdržených plateb. 

 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

Ačkoliv je varianta 1. spojená s vyšší finanční zátěží pro cizince, je v mnohém jednodušší 

a  přehlednější. K nevýhodám patří, že kapacita je omezena pouze na reálné možnosti Center 

a  svázána příliš s jejich dotováním. 

       

Při variantě 2. se může snížit cena pro cizince, část nákladů za něj nese právnická osoba. 

Zároveň dojde k navýšení kapacity nad rámec kurzů poskytovaných pouze v Centrech. Možnost 

spolupráce pak bude vždy záležet na kapacitě a rozhodnutí Center a nebude na ní právní nárok.  
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Jako nejvhodnější řešení je doporučována varianta 2. spojená s možností absolvovat 

adaptačně-integrační kurz v Centru, které bude mít uzavřenou smlouvu s Ministerstvem 

vnitra, a zároveň je otevřena cesta i k absolvování kurzu u jiné právnické osoby, která 

ponese část nákladů a kurz uskuteční ve spolupráci s Centrem. Právní nárok na zajištění 

administrace ze strany Centra neexistuje, zároveň však bez něj nelze kurz realizovat.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 

Varianta 2 bude realizována vyhláškou. Cizinec bude povinen do 1 roku ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí o vydání povolení k pobytu absolvovat adaptačně-integrační kurz 

organizovaný Centrem. Pokud cizinec kurz neabsolvuje, dopustí se přestupku, za který mu 

hrozí pokuta až do výše 10 tis. Kč.  

 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

 

K přezkumu účinnosti regulace budou využívány zejména tyto nástroje: 

- Průběžná analýza účasti cizinců na adaptačně-integračních kurzech.  

- Systematické vyhodnocování evaluačních dotazníků absolventů adaptačně-integračních 

kurzů. 

 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

 

Od roku 2011 probíhají v rámci přípravy výše zmiňovaných opatření v rámci integrace cizinců 

pobývajících na území ČR konzultace nad možnými změnami integračních opatření. 

V  posledních pěti letech pak probíhají intenzivní podrobné diskuse nad principy, na kterých je 

vystavěn legislativní text. 
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Konzultace probíhají na několika úrovních: 

S nevládním sektorem, odbornou veřejností a občanskou společností 

Pravidelná čtvrtletní setkání se zástupci Center. V rámci pravidelných kvartálních jednání bylo 

jedno setkání dne 21. února 2012 věnováno prioritně diskusi o zavedení limitované míry 

povinnosti v rámci integračních opatření. Byly zde diskutovány zejména otázky týkající se 

integrační politiky (adaptačně-integrační kurzy, zkoušky z českého jazyka), ale i nové nastavení 

v oblasti legální migrace a návratové politiky. Následná diskuse proběhla i na setkání Center 

v květnu 2013. Na  setkáních Center v průběhu let  2015–2020 pokračovala diskuse 

o  zkušenostech Center z poskytování adaptačně-integračních kurzů a rozšiřování databáze 

tlumočníků a lektorů.  

 

Nevládní neziskové organizace (dále jen „NNO“) – Dne 22. února 2012 byly NNO 

informovány o schválení věcného záměru a vyzvány k zasílání připomínek v rámci 

připomínkového procesu. Všech jednání NNO se účastní také zástupce Kanceláře Veřejného 

ochránce práv (dále jen „VOP“). Mnohé NNO jsou pak zároveň zastoupeny například 

v národní síti EMN nebo se účastní platformy Center (viz výše) či ve Výboru pro práva 

cizinců Rady vlády pro lidská práva, kde byly uvedené záměry také konzultovány. 

Podrobněji pak byla se zástupci NNO konzultována zejména otázka metodiky a organizace 

adaptačně-integračních kurzů. Dne 29. srpna 2011 bylo svoláno druhé kolokvium k organizaci 

adaptačně-integračních kurzů, na kterém byly mimo jiné diskutovány možnosti legislativního 

ukotvení. Následoval projekt Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí 

(EIF), v rámci kterého nevládní organizace Slovo 21 z.s. ve spolupráci s dalšími aktéry 

postupně do roku 2013 zpracovala návrh metodiky a pracovních dokumentů k adaptačně-

- integračním kurzům.  

S odbornou veřejností tj. se zástupci Center, místních institucí (pracoviště OAMP MV 

a  cizinecké policie), zaměstnavatelů, neziskového sektoru, nezávislých odborníků, akademické 

obce probíhaly konzultace v letech 2013–2017. V roce 2013 se uskutečnila tři regionální 

kolokvia v Pardubicích, Olomouci a Praze, kde byly prezentovány výstupy a výsledky 

přípravy adaptačně-integračních kurzů pro nově příchozí cizince, tedy metodika, brožura a film 

„Vítejte v ČR“.  K představení projektu adaptačně-integračních kurzů odborné veřejnosti, 

včetně již dosažených výsledků, byla připravena PowerPointová prezentace.  Kolokvií se 

zúčastnilo celkem 60 osob. 
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Expertní seminář se zahraniční účastí, pořádaný Mezinárodní organizací pro migraci 

(IOM), k integračním kurzům v zahraničí byl uspořádán 28. 11. 2013.  

Diskuse o podobě a potřebnosti adaptačně-integračních kurzů pobíhala také během setkání 

pracovníků ministerstva se zástupci vysokých škol, a to vždy v jarním a podzimním termínu 

v letech 2015–2017.  

Zkušenosti z kurzů byly konzultovány během několika seminářů a diskusí s odbornou 

veřejností, za účasti NNO, Center, IOM, zástupců katedry translatologie University Karlovy, 

OAMP MV a účastníků kurzů-cizinců v letech 2014–2020.  

K otázce povinnosti adaptačně-integračních kurzů proběhly konzultace v rámci grémia se 

zástupci ministerstev zapojených do realizace integrační politiky (MPSV, MŠMT, MF, MK, 

MZV, MMR, MPO).  

Na setkání s tripartitou bylo téma adaptačně-integračních kurzů předneseno dne 3. března 

2020. Řešilo se případné zapojení zaměstnavatelů. Od odborů zaznělo, že by se měla zvýšit 

společenská zodpovědnost firem a snížit maximálně cena. Hospodářská komora uvedla, že by 

zvážila poskytování kurzů pro menší zaměstnavatele a jejich zaměstnance. 

 

Evaluace kurzu: 

Od roku 2014 probíhají adaptačně-integrační kurzy formou pilotního projektu v rámci sítě 

spolupracujících NNO, Center na podporu integrace cizinců a IOM.  

Evaluační zpráva je součástí závěrečné zprávy projektu. 

Evaluace je zpracovávána ze tří hledisek, a to z hlediska cílové skupiny cizinců a přínosu pro 

cizince, organizace a propagace kurzů, a metodického zajištění kvality kurzů, lektorů 

a  tlumočníků. Klíčovým nástrojem evaluace je dotazníkové šetření, které zajišťuje zpětnou 

vazbu cílové skupiny, a závěry expertních supervizí. Průběžná aktualizace reagovala na měnící 

se situaci v migraci (např. příliv zvýšeného počtu zahraničních pracovníků, rozšíření kurzů 

o  nové jazyky). Došlo i k úpravě délky trvání kurzu na 4 hodiny – byly zohledněny zkušenosti 

a vzhledem k psychohygienickým a didaktickým zásadám se jeví tato doba jako přiměřeně 

dlouhá a zohledňuje potřebu předpokládané vysoké kapacity.  
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