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DOPORUČENÍ
PARTNEŘI PROJEKTU S NÁZVEM EPIC – EVROPSKÉ ZKUŠENOSTI PRO INTEGRACI A
PÉČI – ZLEPŠENÍ ALTERNATIVNÍCH FOREM PÉČE O NEZLETILÉ DĚTI MIGRANTY BEZ
DOPROVODU RODIČŮ

Na základě sedmi kulatých stolů, které zorganizovali partneři projektu on-line v období od 22.10.
do 2.12. 2020 a kterých se zúčastnilo na 250 odborníků a partnerů, si dovolujeme předložit
zejména veřejným institucím na místní a regionální úrovni, organizacím občanské společnosti,
úřadům, zástupcům vysokých škol a privátního sektoru, a
vzhledem k tomu, že tento projekt je veden hlediskem zajistit nejlepší zájem dítěte, což by mělo
vést k tomu, že všechny aktivity přispívají k plnému a efektivnímu zajištění všech práv dítěte a k
celkovému rozvoji dítěte po stránce fyzické, duševní, duchovní, mravní I sociální, a také
s ohledem na relevantní politiky a legislativní rámce přijaté na ochranu migrujících dětí, jako
jsou Sdělení Komise Evropskému Parlamentu a Radě s názvem Ochrana migrujících dětí (2017),
Akční plán pro nezletilé bez doprovodu (2010-2014), Evropská agenda o migraci, Akční plán o
integraci a inkluzi 2021-2027, a Nový EU Pakt o migraci a azylu (2020)
Přijali a zasazují se o následující doporučení
1.VHODNÁ PODPORA
Zajištění individuální práce s nezletilými migrant bez doprovodu (NBD) za použití
participativní metodologie v realizaci programů a služeb pro děti
Zajištění práva dítěte být vyslyšeno a participace NBD v rozhodovacích procesech, které
ovlivňují jeho život
Personalizace nabízené podpory, která musí brát v úvahu specifické charakteristiky
konkrétního NBD, jeho/její historii, absolvovanou cestu, potřeby, zranitelnost, přání a vazby,
které si NBD vybudovalo nebo právě buduje na určitém teritoriu.
2. ZVLÁŠTNÍ PODPORA
Poskytnutí širší psychologické pomoci nezletilému migrantovi bez doprovodu a používání
nástrojů k překonání kulturních bariér, které mohou tuto podporu považovat za stigma
Zohlednění znalostí o sociálním a kulturním původu a minulosti konkrétního NBD, které je
přinutilo opustit zemi původu, a tím lépe definovat možné cesty inkluze a použití
přiměřených a úplných ochranných opatření, a zohlednění příležitostí pro dítě.
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3. INTEGRACE
Integrace v životě člověka se definuje v různých oblastech: Vzdělávání, přípravě, pracovním
životě, sportu, volném čase, vztazích, atd. Plná inkluze musí zahrnovat mnohost zájmů
nezletilého migranta bez doprovodu rodičů.
Aktivní participace: prostřednictvím vzájemných znalostí můžeme vytvořit sociální vazby,
které jsou základem jakékoli koexistence
Pozitivní proces integrace nezletilého migranta bez doprovodu by měl zahrnovat:
- Jeho emoční potřeby jak vzhledem k hostitelské rodině tak k dětem stejného věku
- Různé formy uměleckých vyjádření s cílem otevřít skutečný dialog mezi kulturně
vzdálenými světy
Kulturní mediace – prosazování integrace NBD se zaměřením na kulturní mediaci jako
nástroje, který umožňuje komunikaci a dialog ve společném kulturně citlivém prostoru
respektujícím odlišnosti a posilujícím vazby zajišťující harmonický rozvoj dítěte a hostitelské
společnosti.
Mluvení, psaní a porozumění jazyku hostitelské společnosti je základním krokem k zajištění
integrace.
4. PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ
Spolupráce na pracovním uplatnění s profesionály, kteří nejlépe zajistí propojení pracovních
nabídek s dovednostmi a přáními nezletilých migrant bez doprovodu
Podpora přípravy na zaměstnání a praxí: naučení se práce dává NBD pocit, že jsou součástí
hostitelské společnosti a pomůže jim naplnit osobní a rodinné potřeby/očekávání.
Pracovní angličtina je podle odborníků na trh práce klíčová pro zvýšení zaměstnatelnosti NBD
Je důležité podporovat propojení NBD jako zaměstnanců a institucí na trhu práce, což
povede k podpoře integrace nezletilých migrant bez doprovodu
Podporovat koordinaci a případné dohody se soukromým sektorem, aby se usnadnil vstup
NBD do práce.
5. ZAPOJENÍ MÍSTNÍ KOMUNITY
Propagace a podpora úlohy dobrovolných opatrovníků/mentorů. Mentoři by měli získat
poradenství a podporu. Je vhodné, aby získali také pomoc v podobě placeného volna na
realizaci dobrovolného mentorství a proplácení nákladů s tímto spojených. Dobrovolní
opatrovníci/mentoři nemohou být zanecháni bez podpory.
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Posilování sítí spolupráce na místní úrovni – integrace v různých sférách života vyžaduje
existence sítí podpory a intervence. Takové sítě mohou fungovat na různých úrovních –
neformální struktury zahrnující subjekty s různou profesní odborností, smíšené sítě veřejných
a soukromých aktérů (ziskové a neziskové subjekty) mohou spolupracovat a vytvářet
příležitosti.
Podpora aktivního občanství s cílem zajištění vzájemné informovanosti, zapojení místní
komunity a eliminace nebo zmírnění stereotypů a vzájemných předsudků.
6. ALTERNATIVNÍ PÉČE
Doporučování a šíření povědomí o pěstounské péči a prosazování vice inkluzivní společnosti
Podpora pokračování již navázaných vztahů, když děti opouštějí pobytová zařízení a jdou do
pěstounské péče
Podpora (psychologická a finanční) rodin a jednotlivců, kteří se starají o nezletilé migrant bez
doprovodu
Vedle pěstounské péče je důležitá podpora dalších alternativních forem náhradní rodinné
péče o nezletilé migrant bez doprovodu: rodiny a jednotlivci se mohou zapojit jako mentoři,
hostitelé nebo prostě občasně těmto NBD pomáhat (podporující rodiny).
7. PŘECHOD DO DOSPĚLOSTI
Je důležité pokračovat v realizaci programů, služeb a ochranných opatření pro nezletilé
migranty bez doprovodu také poté, kdy dovrší věk 18 let, aby jejich přechod do dospělého
života a integrace do společnosti byli úspěšné.
Všechna výše uvedená doporučení by měla být brána v úvahu právě ve zranitelném a složitém
období přechodu do dospělého života NBD.
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