
Financování integrace
MPSV

Podpora rodin s dětmi 0-6 let

Dotační výzva Ministerstva práce a sociálních věcí k předkládání žádostí o poskytnutí dotace
v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s
dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023.

● Dotační titul je připraven v rámci širší spolupráce a partnerství MPSV s organizací
UNICEF, která pro tuto dotaci darovala finanční prostředky.

● Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obce a jejich
příspěvkové organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace a poskytovatelé
sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb. NNO musí
působit v prorodinné oblasti, v oblasti integrace cizinců či práce s menšinami
prokazatelně alespoň jeden rok.

● alokovaná částka 18,7 mil. Kč
● termín podání žádosti: 6. 2. 2023
● odkaz na výzvu

Podpora sociálního začleňování cílových skupin (1) - výzva
OPZ+ č. 043

Cíl: Posilovat aktivní začleňování a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní
účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

● Cílové skupiny: migranti a azylanti (kromě držitelů dočasné ochrany, na které
byla zaměřena výzva č. 099)

● Podporované aktivity směřované na podporu služeb pro osoby s migrační minulostí:
aktivity zaměřené na zapojení migrantů a azylantů do ekonomického, sociálního,
pracovního a komunitního života společnosti

● Termín podání žádosti: 8. 3. 2023
● odkaz na výzvu

Integrované územní investice – sociální začleňování - výzva
OPZ+ č. 033

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgo.sparkpostmail.com%2Ff%2Fa%2FpHwEEND3fM0dP1KYQisTbQ~~%2FAAA-fAA~%2FRgRlmC7TP0SXaHR0cHM6Ly93d3cubXBzdi5jei93ZWIvY3ovZG90YWNuaS12eXp2YS1wcm8tcm9rLTIwMjM_dXRtX3NvdXJjZT1lY29tYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIzXzAxXzA0X2luZm9zZXJ2aXMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fdGVybT00ODkwOSZlY21pZD0xOTg3NFcDc3BjQgpjotWptWMW6IpiUhZoZXJjaWtvdmEubGVua2FAam1rLmN6WAQAALEO&data=05%7C01%7Chvozdecka.marie%40kr-jihomoravsky.cz%7Cff47f2e2a0b84558212a08daf7ad0eb4%7C418bc0661b004aadad989ead95bb26a9%7C0%7C0%7C638094619894136809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rwYW3gSYgHEPoOwAq%2BAje85XdIrHTQIzw1ZNY9bf8D4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgo.sparkpostmail.com%2Ff%2Fa%2F-rOcW_teazqKHjfOhhzrjg~~%2FAAA-fAA~%2FRgRlmC7TP0T8aHR0cHM6Ly93d3cuZXNmY3IuY3ovcHJlaGxlZC12eXpldi1vcHotcGx1cy8tL2Fzc2V0X3B1Ymxpc2hlci9TZlV6YTJ0WGRaR20vY29udGVudC9wb2Rwb3JhLXNvY2lhbG5paG8temFjbGVub3ZhbmktY2lsb3Z5Y2gtc2t1cGluLTEtP2luaGVyaXRSZWRpcmVjdD1mYWxzZSZ1dG1fc291cmNlPWVjb21haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjNfMDFfMDRfaW5mb3NlcnZpcyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV90ZXJtPTQ4OTA5JmVjbWlkPTE5ODc0VwNzcGNCCmOi1am1YxboimJSFmhlcmNpa292YS5sZW5rYUBqbWsuY3pYBAAAsQ4~&data=05%7C01%7Chvozdecka.marie%40kr-jihomoravsky.cz%7Cff47f2e2a0b84558212a08daf7ad0eb4%7C418bc0661b004aadad989ead95bb26a9%7C0%7C0%7C638094619894136809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GrZgVwAD9dQSCZUYInQtgnhKTVbT2iIkfe7l6wF8H0I%3D&reserved=0


Cíl: Podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním
vyloučením, které žijí na území metropolitních území a aglomerací (ITI).

● Cílové skupiny: migranti a azylanti včetně držitelů dočasné ochrany
● Podporované aktivity: Aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami, které

vychází ze schválených strategií jednotlivých metropolitních území a aglomerací
(ITI).

● Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované
obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb

● Termín podání žádosti: 8. 3. 2023
● odkaz na výzvu

MMR

Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny - výzva OPZ+
č. 101

Cílem aktivit je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí
ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do
bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně
systémového ukotvení.

● podporované aktivity: A) Podpora zabydlování a podpora bydlení – povinná
aktivita, B) Podpora integrovaného řešení – volitelné aktivity (viz výzva)

● odkaz na výzvu
● termín podání žádosti: 30.05.2023
● kontakt pro konzultace: Vít Lesák, vit.lesak@mmr.cz, +420 705 894 915; Jakub

Švec, Jakub.Svec@mmr.cz, Adam Fialík, adam.fialik@socialnibydleni.org

MŠMT

Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2023
leden - červen 2023

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgo.sparkpostmail.com%2Ff%2Fa%2FX9mxXfxOrQxM5k2NZUSKTw~~%2FAAA-fAA~%2FRgRlmC7TP0T8aHR0cHM6Ly93d3cuZXNmY3IuY3ovcHJlaGxlZC12eXpldi1vcHotcGx1cy8tL2Fzc2V0X3B1Ymxpc2hlci9TZlV6YTJ0WGRaR20vY29udGVudC9pbnRlZ3JvdmFuZS11emVtbmktaW52ZXN0aWNlLXNvY2lhbG5pLXphY2xlbm92YW5pP2luaGVyaXRSZWRpcmVjdD1mYWxzZSZ1dG1fc291cmNlPWVjb21haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjNfMDFfMDRfaW5mb3NlcnZpcyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV90ZXJtPTQ4OTA5JmVjbWlkPTE5ODc0VwNzcGNCCmOi1am1YxboimJSFmhlcmNpa292YS5sZW5rYUBqbWsuY3pYBAAAsQ4~&data=05%7C01%7Chvozdecka.marie%40kr-jihomoravsky.cz%7Cff47f2e2a0b84558212a08daf7ad0eb4%7C418bc0661b004aadad989ead95bb26a9%7C0%7C0%7C638094619894136809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7UIwU7kHQBnrn8tfIMf%2BTfssrJXQBf5vx2xJl5DZX54%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgo.sparkpostmail.com%2Ff%2Fa%2FV5TQjdMAyztIM21lNZJKgg~~%2FAAA-fAA~%2FRgRlmC7TP0T9aHR0cHM6Ly93d3cuZXNmY3IuY3ovcHJlaGxlZC12eXpldi1vcHotcGx1cy8tL2Fzc2V0X3B1Ymxpc2hlci9TZlV6YTJ0WGRaR20vY29udGVudC9wb2Rwb3JhLXNvY2lhbG5paG8tYnlkbGVuaS16ZWptZW5hLW9zb2Itei11a3JhamlueT9pbmhlcml0UmVkaXJlY3Q9ZmFsc2UmdXRtX3NvdXJjZT1lY29tYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIzXzAxXzA0X2luZm9zZXJ2aXMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fdGVybT00ODkwOSZlY21pZD0xOTg3NFcDc3BjQgpjotWptWMW6IpiUhZoZXJjaWtvdmEubGVua2FAam1rLmN6WAQAALEO&data=05%7C01%7Chvozdecka.marie%40kr-jihomoravsky.cz%7Cff47f2e2a0b84558212a08daf7ad0eb4%7C418bc0661b004aadad989ead95bb26a9%7C0%7C0%7C638094619894136809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2AvqOmXs7V93kavphEkwa5wXS6uqj16ntOHFiqNZNfw%3D&reserved=0


Výzva je zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do
18 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Adaptační skupiny jsou zaměřené na
snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem

● odkaz na výzvu
● termín příjmu žádostí: 30.4.2023
● kontakt pro konzultace: Tomáš Masár, vyzvy.ukrajina@msmt.cz

MV

Projekty obcí

Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů
dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023

● odkaz na výzvu
● oprávnění žadatelé: obec, dobrovolný svazek obcí, město nebo městská část a

obvod
● podporované aktivity: poradenství, koordinace integračních aktivit, aktivizaci cílové

skupiny a přímou práci s klienty
● termíny příjmu žádostí: v prvním kole do 10.2.2023, v druhém kole do 12.5.2023, ve

třetím kole do 29.9.2023
● kontakt pro konzultace: Lenka Němečková, lenka.nemeckova@mvcr.cz

Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 –
2. kolo

Průběžná výzva, s možností podávat žádosti do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději
však do 30.6.2023.

● odkaz na výzvu
● podporované aktivity: Asistent prevence kriminality, Domovník – preventista,

Podpora prevence kriminality na kraji
● poslední termín příjmu žádostí: 30.6.2023

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgo.sparkpostmail.com%2Ff%2Fa%2F2-A2IuzYMCxuF4WjE6jnCg~~%2FAAA-fAA~%2FRgRlmC7TP0TJaHR0cHM6Ly93d3cubXNtdC5jei9tbGFkZXovdnl6dmEtYWRhcHRhY25pLXNrdXBpbnktcHJvLWRldGktY2l6aW5jZS1taWdydWppY2ktej9oaWdobGlnaHRXb3Jkcz11a3JhamluYSZ1dG1fc291cmNlPWVjb21haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjNfMDFfMDRfaW5mb3NlcnZpcyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV90ZXJtPTQ4OTA5JmVjbWlkPTE5ODc0VwNzcGNCCmOi1am1YxboimJSFmhlcmNpa292YS5sZW5rYUBqbWsuY3pYBAAAsQ4~&data=05%7C01%7Chvozdecka.marie%40kr-jihomoravsky.cz%7Cff47f2e2a0b84558212a08daf7ad0eb4%7C418bc0661b004aadad989ead95bb26a9%7C0%7C0%7C638094619894136809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ayv5Ne%2FkMfyG1bMFZV1LyEKBr1Uazb%2FmsSA7sTwcHO4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgo.sparkpostmail.com%2Ff%2Fa%2FfnD4d1w4Cd5Y8qOLb32Gqg~~%2FAAA-fAA~%2FRgRlmC7TP0SyaHR0cHM6Ly93d3cubXZjci5jei9jbGFuZWsvbmFyb2RuaS1kb3RhY25pLXRpdHVsLWNpemluY2kuYXNweD9xPVkyaHVkVzA5TnclM0QlM0QmdXRtX3NvdXJjZT1lY29tYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIzXzAxXzA0X2luZm9zZXJ2aXMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fdGVybT00ODkwOSZlY21pZD0xOTg3NFcDc3BjQgpjotWptWMW6IpiUhZoZXJjaWtvdmEubGVua2FAam1rLmN6WAQAALEO&data=05%7C01%7Chvozdecka.marie%40kr-jihomoravsky.cz%7Cff47f2e2a0b84558212a08daf7ad0eb4%7C418bc0661b004aadad989ead95bb26a9%7C0%7C0%7C638094619894136809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pEhjfX54jGMjKLLVzMeewpe5%2F3fphHaL83UWmHPWHX8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgo.sparkpostmail.com%2Ff%2Fa%2F1S-abb9jnDXKPhdqSLJdjw~~%2FAAA-fAA~%2FRgRlmC7TP4QyAWh0dHBzOi8vd3d3Lm12Y3IuY3ovY2xhbmVrL3Z5aGxhc2VuaS1taW1vcmFkbmUtdnl6dnktcHJvZ3JhbXUtcHJldmVuY2Uta3JpbWluYWxpdHktbmEtbWlzdG5pLXVyb3ZuaS1uYS1yb2stMjAyMi0yLWtvbG8ta2UtenZsYWRhbmktZG9wYWR1LXVwcmNobGlja2UtdmxueS1zb3V2aXNlamljaWNoLXMtaW52YXppLXJ1c2tlLWZlZGVyYWNlLW5hLXVrcmFqaW51LmFzcHg_dXRtX3NvdXJjZT1lY29tYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIzXzAxXzA0X2luZm9zZXJ2aXMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fdGVybT00ODkwOSZlY21pZD0xOTg3NFcDc3BjQgpjotWptWMW6IpiUhZoZXJjaWtvdmEubGVua2FAam1rLmN6WAQAALEO&data=05%7C01%7Chvozdecka.marie%40kr-jihomoravsky.cz%7Cff47f2e2a0b84558212a08daf7ad0eb4%7C418bc0661b004aadad989ead95bb26a9%7C0%7C0%7C638094619894136809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=socX%2BxK0zHjDw0%2F4hrqR6wl5SVzlF3Ogf9IeZ5pAbuw%3D&reserved=0


Nadace VIA

Z Ukrajiny mezi nás

Nadace VIA poskytuje finanční podporu na realizaci skupinových integračních aktivit a na
projekty, které snižují napětí spojené s příchodem a pobytem uprchlíků v ČR.

● odkaz na výzvu
● oprávnění žadatelé: neformální skupiny přátel (skupiny od 3 osob), neziskové

organizace fungující primárně na dobrovolnickém základu, neziskové a
příspěvkové organizace realizující aktivity nad rámec své agendy (včetně škol,
školních zařízení, knihoven), obce do 3000 obyvatel

● termín příjmu žádostí: 31.1.2023, případně v dalších měsících (Přihlášky přijímáme
průběžně do vyčerpání alokovaných prostředků. Komise se schází dle poptávky cca
1x za 2 měsíce.)

Nadace ČEZ

Podpora regionů

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů.
Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče,
osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

● odkaz na výzvu
● termín příjmu žádostí: průběžně

Podpora integrace

Czechitas - podpora žen v digitálních dovednostech

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgo.sparkpostmail.com%2Ff%2Fa%2FChxRu8NTmGgoR-Uru4TwqQ~~%2FAAA-fAA~%2FRgRlmC7TP0SgaHR0cHM6Ly93d3cubmFkYWNldmlhLmN6L25hYmlka2EtcHJvZ3JhbXUvei11a3JhamlueS1tZXppLW5hcy8_dXRtX3NvdXJjZT1lY29tYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIzXzAxXzA0X2luZm9zZXJ2aXMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fdGVybT00ODkwOSZlY21pZD0xOTg3NFcDc3BjQgpjotWptWMW6IpiUhZoZXJjaWtvdmEubGVua2FAam1rLmN6WAQAALEO&data=05%7C01%7Chvozdecka.marie%40kr-jihomoravsky.cz%7Cff47f2e2a0b84558212a08daf7ad0eb4%7C418bc0661b004aadad989ead95bb26a9%7C0%7C0%7C638094619894293045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mbo9V%2F39FNCtoIrbdKbaq20vpDRXUYZM85xdSL1iRBI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgo.sparkpostmail.com%2Ff%2Fa%2F4REIoA7v5lh6aGT9RADLKw~~%2FAAA-fAA~%2FRgRlmC7TP0SwaHR0cHM6Ly93d3cubmFkYWNlY2V6LmN6L2NzL3Z5aGxhc292YW5hLWdyYW50b3ZhLXJpemVuaS9wb2Rwb3JhLXJlZ2lvbnUtMTEwMDQ2P3V0bV9zb3VyY2U9ZWNvbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249MjAyM18wMV8wNF9pbmZvc2VydmlzJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3Rlcm09NDg5MDkmZWNtaWQ9MTk4NzRXA3NwY0IKY6LVqbVjFuiKYlIWaGVyY2lrb3ZhLmxlbmthQGptay5jelgEAACxDg~~&data=05%7C01%7Chvozdecka.marie%40kr-jihomoravsky.cz%7Cff47f2e2a0b84558212a08daf7ad0eb4%7C418bc0661b004aadad989ead95bb26a9%7C0%7C0%7C638094619894293045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JTQIhSKP%2FMXu4A9QZgrj%2FfZgJJ0SL5hOPiRSdt1e6Ho%3D&reserved=0


Organizace Czechitas pořádá po ženy z Ukrajiny vzdělávací a rekvalifikační kurzy. Chce
dále pro zájemkyně budovat podpůrné prostředí a pořádat pro ně další doplňkové akce -
kariérní workshopy, různé komunitní setkávání, konzultace a podobně, abychom jim poskytla
ty nejlepší podmínky pro studium a nalezení nové práce.

Czechitas zve pomáhající pracovníky v pátek 6. 1. ve 13:00 na online setkání, na kterém
budou představeny možnosti, které Czechitas nabízí a pomocí kterých může pomoci ženám
z Ukrajiny.

● registrační formulář
● kontakt: Barbora Břusková, barbora.bruskova@czechitas.cz, +420 732 901 115

Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny (CNPUU) v
Praze

V polovině prosince otevřelo HMP s finanční podporou Dětského fondu OSN (UNICEF)
Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny. Obrátit se na něj mohou pouze lidé,
kteří pobývají v Praze a mají již zajištěnou dočasnou ochranou. Během pilotního provozu
poskytují pracovníci centra lidem základní informace ze sociální oblasti a zároveň
příchozím pomáhají s řešením sekundárního ubytování. Během ledna 2023 se služby
CNPUU rozšíří o oblast sociálního poradenství, vzdělávání a zdravotnictví.

Centrum sídlí ve třetím patře stávajícího KACPU a má s ním i shodnou otevírací dobu.

● Adresa: Náměstí OSN č. 844/1, Praha 9 – Vysočany
● Otevírací doba:
● Pondělí – čtvrtek: 8.00–15.00 hodin

Pátek: 8.00–14.00 hodin
Sobota, neděle, svátky ZAVŘENO

● Kontaktní e-mail: cnpuu.praha@gmail.com

PF 2023
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