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Seznam nevládních organizací poskytujících sociální, psychologické a/nebo právní služby 
žadatelům o mezinárodní ochranu, uprchlíkům a dalším cizincům bez nároku na ochranu 

 
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU): poskytuje sociální, psychologické a právní poradenství 
žadatelům o mezinárodní ochranu, držitelům mezinárodní ochrany a jejich rodinám; pořádá 
vzdělávací aktivity, terénní programy a provozuje dům na půl cesty i 24/7 asistenční linku pro 
nezletilé bez doprovodu. Kde jsou: Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové a Ostrava.  

 
Kontakt: Kovářská 4, 190 00 Praha 9, tel.: +420 730 158 779, fax: +420 233 371 258, e-mail: opu@opu.cz, web: www.opu.cz  

 
       Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE): poskytuje právní, sociální a psychologické  
      poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a dalším kategoriím cizinců. Kde jsou: Brno a     
      Olomouc.  

 
Kontakt: Mostecká 5, 614 00 Brno, tel.: +420 545 213 643, fax: +420 515 536 356, e-mail: soze@soze.cz, web: www.soze.cz  
 

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI): nabízí právní a sociální poradentství cizincům žijícím 
v České republice. Poskytují asistenci ve věcech bydlení, lékařské péče, vzdělávání, výuky českého 
jazyka a jiných dovedností, pobytových oprávnění a jiných úředních záležitostí.   

 
 
Kontakt: Baranova 33, 130 00 Praha 3, tel.: +420 224 224 379, fax: +420 224 239 455, e-mail: poradna@refug.cz, web: www.migrace.com  

 

  Centrum pro integraci cizinců (CIC): pomáhá cizincům integrovat se do české společnosti. 
 Poskytuje informace o pobytu v ČR, vzdělávání, zdravotní péči, sociálním, rodinném zabezpečení 
 atd. i formou terénních návštěv. Kde jsou: Praha, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav,  

      Kladno, Liberec  
 
Kontakt: Kubelíkova 55, 130 00 Praha 3, tel.: +420 222 360 452, e-mail: info@cicpraha.org, web: www.cicpraha.org   

 
 Poradna pro integraci (PPI): poskytuje právní, sociální či psychosociální pomoc a podporu 
cizincům, po předchozí domluvě i formou návštěvy v místě bydliště. Dále poskytuje vyučování 
českého jazyka pro děti i dospělé a nabízí i doučování běžných školních předmětů. Kde jsou: Praha 

      a Ústí nad Labem. 
 

 
Kontakt: Velká Hradební 33, 400 21 Ústí nad Labem, tel.: +420 475 216 536, e-mail: usti@p-p-i.cz, web: www.p-p-i.cz  
Kontakt: Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1, tel.: +420 603 281 269, e-mail: praha@p-p-i.cz, web: www.p-p-i.cz  
 

  Charita Česká republika: poskytuje široké sociální a zdravotní služby v České republice. Zapojuje 
 se do humanitární pomoci a integračních aktivit cizinců. Kde jsou: Praha a po celé České 
 republice.  
 
 

 
Kontakt: Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, ph: +420 296 243 330, fax: +420 296 243 333, e-mail: sekretariat@charita.cz, web: www.charita.cz  

 

Asociace pro právní otázky migrace (ASIM): vyhledává nedostatky právní úpravy otázek 
spojených s přistěhovalectvím se zaměřením na otázky správního zajištění (detence). Poskytuje 
on-line právní poradenství prostřednictvím své webové stránky. 
 

Kontakt: P.O.BOX 16, Moravská 9, 120 00 Praha 2, e-mail: info@asimos.cz, web: www.asimos.cz   
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