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ÚVODNÍK
Milé čtenářky, milí čtenáři!
Dostává se Vám do ruky již 5. číslo bulletinu CELSUZ-IN, které vydává Centrum pro lidi sociálně
znevýhodněné – CELSUS Diecézní charity Brno. I když v novém “kabátě”, nabízíme Vám opět praktické
články, které by Vám měly být zdrojem informací a inspirace. Z pravidelných rubrik se můžete těšit
například na Co dělat, když…, ve které jsme se tentokrát zaměřili na to, jak zvládnout situaci zadlužení.
Protože je tato problematika stále aktuálnější a týká se čím dál tím většího počtu rodin, budeme se jí
věnovat i v dalších číslech. Článek najdete na str. 7.
I nadále se těšíme na Vaše ohlasy, náměty a připomínky na mailu eva.belocka@charita.cz. Navštívit
můžete i náš web www.celsuz.cz, kde postupně všechny články ze všech čísel přidáváme a Vy je tak
můžete snadno doporučit svým přátelům prostřednictvím sociálních sítí (např. Facebook). Kromě toho se
na webu můžete přihlásit k pravidelnému odběru bulletinu, který Vám tak bude každé 3 měsíce chodit
v elektronické formě přímo do Vaší emailové schránky.
Za celý CELSUZ a všechny jeho pracovníky Vám přeji klidné a inspirativní Velikonoce a příjemné čtení
našeho bulletinu.
Eva Bělocká
Koordinátorka PR a komunikace
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CELSUZ SE PŘEDSTAVUJE
Jak pomáhá Celsuz – Odborné sociální poradenství
V
tomto
čísle
bychom
vám
rádi
představili
činnost
služby
Celsuz – Odborné sociální poradenství. Poradna klientům pomáhá
v orientaci v systému státního sociálního zabezpečení, jejich právech a povinnostech.
Právní poradenství se zaměřuje zejména na rodinné právo (rozvodová problematika,
výživné apod.), problematiku zaměstnanosti a sociálního zabezpečení (aplikace
Zákoníku práce, nároky na invalidní důchod a sociální dávky atd.) a zejména
na dluhovou problematiku (návrh řešení dluhové pasti, průběh exekuce
a jednání s exekutory, insolvenční zákon a návrhy na oddlužení apod.).
A jako jeden příklad za všechny uvádíme případ klienta, kterého jeho sociální fobie a strach z lidí uzavřel
v domácnosti. Klient přerušil kontakt s lékaři, institucemi a necelé dva roky takřka nevycházel ven. Žil
s materiální pomocí své obětavé sestry. Ta nakonec vyhledala pomoc naší poradny a během intenzivní
sociální práce se klienta podařilo opět vrátit, i když omezeně, do společnosti. Poradna mu pomohla
při jednání s exekutory kvůli dluhům, jednala se zástupci zdravotní pojišťovny, Úřadu práce i úředníky
sociálního zabezpečení, klientovi poskytovala komplexní informace, morální podporu, doprovody
a asistenci včetně využití pomoci právničky a psycholožky.
Jana Knoflíčková a Eva Bělocká

MOTIVAČNÍ DOPIS - TOHLE DO NĚJ NEPIŠTE!
Na některé věty je personalista zvláště alergický a přesto je v motivačních dopisech stále dokola nachází.
Proto nedrážděte kobru bosou nohou!
Vy píšete: „Domnívám se, že splňuji Vámi uvedené požadavky na tuto pracovní pozici.“
Personalista si myslí: „Od toho jsem tu přeci já, abych posoudil, zda:li požadavky splňuje, tak ať nedělá
práci za mě.“
Vy píšete: „Mám zájem o práci u vás, protože jste stabilní zaměstnavatel.“
Personalista si myslí: „Okopíroval univerzální větu ze vzoru motivačního dopisu na internetu, kdoví kolik
takových motivačních dopisů už poslal.“
Vy píšete: „Už dlouhou dobu hledám práci a nyní bych rád zkusil svou šanci u vás.“
Personalista si myslí: „Nikde ho nechtějí“
Vy píšete: „Mám zájem pracovat ve vaší společnosti, prosím o nabídku možných volných pracovních
míst.“
Personalista si myslí: „Nechce pracovat u nás, bere cokoliv.“
Vy píšete: „Jsem přesvědčen, že vás o svých zkušenostech přesvědčím na pohovoru.“
Personalista si myslí: „To už rozhodnul za mě, že ho pozveme na pohovor?“
Převzato z http://www.topzivotopis.cz/motivacni-dopis/
Článek, který vám pomůže při psaní motivačního dopisu najdete na straně 5.
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NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI PRACOVNÍM POHOVORU
Zaměstnavatelé často vybírají nového zaměstnance z desítek zájemců. Pokud Vás pozvali k pracovnímu
pohovoru, je to velice dobré znamení, že jste firmu zaujal/a a že o vás přemýšlí jako o možném novém
členu týmu. Pracovní pohovor je dalším důležitým krokem na cestě k zaměstnání. Všichni ale víme, že
tréma v tomto případě může napáchat velké škody. Proto nepodceňujte přípravu. O tom, jak se na
pohovor připravit a jak se na pohovoru chovat, jsme psali již v předchozích číslech. Oba články najdete
na webu www.celsuz.cz. V tomto čísle se zaměříme na to, jaké jsou nejčastější chyby při pohovoru a jak
se jich vyvarovat.
Chyba první: neznalost a nedostatek informací
Na pohovor byste měl/a přijít vybavený/á informacemi nejen o pozici, na kterou se hlásíte, ale i o firmě,
která práci nabízí. Pokud nevíte nic o nabízené pozici, bude se vám špatně dokazovat, že jste na ni vhodný
kandidát. Nedostatek informací o firmě zase naznačuje, že nejste příliš motivovaný/á a zaměstnavatel
může nabýt dojmu, že to jen tak zkoušíte a že vám na práci opravdu nezáleží.
Chyba druhá: špatná práce s časem
Pozdní příchod na pohovor je opravdu velká chyba.
Zaměstnavateli se může zdát, že mu tak vyjadřujete neúctu.
Navíc budete okamžitě působit jako nespolehlivý člověk, což je
určitě pádný argument, proč vás nepřijmout. Může se stát, že
i když jste počítali s velkou časovou rezervou, dojde k situaci,
která vám včasný příchod znemožní (například zácpa na dálnici),
proto je dobré mít v mobilu uložené číslo na firmu či přímo osobu,
se kterou máte pohovor absolvovat, a včas dát o této komplikaci
vědět. Chybou může ale být i vaše špatná práce s časem během
pohovoru. Celkově je hlídání času úkol pro člověka, který s vámi
pohovor vede. Vy si ale hlídejte, abyste odpovídali pokud možno
stručně a konkrétně. Když se příliš rozvyprávíte, může se stát, že nezbude čas na sdělení podstatných
informací. Velkou chybou pak je, když si na pohovor nevyhradíte dostatek času ve svém programu a pak
jej z různých důvodů musíte předčasně ukončovat. To je opravdu špatný signál, který pro zaměstnavatele
bude znamenat, že nejste příliš motivovaný/á.
Chyba třetí: neprofesionalita
Pracovní pohovor je vážná věc, a proto se na něm nechovejte jako na pokecu s kamarádem. Snažte
se vystupovat profesionálně, mluvit spisovně a celkově být slušní. Situaci přizpůsobte i váš oděv. Džíny
nejsou vhodným oděvem na pracovní pohovor. U žen pak bývá chybou, když zvolí příliš krátkou sukni
nebo příliš velký výstřih. Svou profesionalitu můžete ukázat i tím, že umíte prezentovat své schopnosti
a dovednosti a že znáte svou cenu. Rozhodně na pohovoru nelžete a nepřikrášlujte realitu. Vyhněte se
i pomlouvání předchozího zaměstnavatele. To vše může ukázat na vaši neprofesionalitu, což určitě pro
zaměstnavatele nebude dobré znamení.
Eva Bělocká
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AGENTI PRÁCE
Co je to Agent práce?
Jestli si představujete pána nebo paní v obleku a černých brýlích, který pro Vás či někoho jiného zajistí
práci, tak tomu tak přesně bohužel není. Agent práce je vlastně funkce nebo chcete-li proces, který
v dnešní době poskytuje většina internetových portálů práce. Je to v podstatě filtr, který třídí pracovní
nabídky a podle vámi zadaných kritérií vás upozorňuje na nové inzeráty. Je nutné poznamenat, že každý
portál práce tuto svoji nabídku (funkci) nemusí mít takto pojmenovanou. Může být opsaná slovy:“…
zašleme nabídky na Váš email…“ apod. V tomto článku se ale nadále budeme držet hezkého termínu
– Agent práce. Svého Agenta práce můžete zpravidla získat po registraci na některém z internetových
portálů práce.
Proč je dobré něčeho takového jako je Agent práce využít?
Agent práce Vám může odvést dobrou službu. To hlavně v případě, kdy
chcete šetřit čas při vyhledávání vhodných pracovních nabídek. Pokud máte
jasno v tom, co hledáte, tak nemusíte znovu a znovu nastavovat filtr na
jednotlivých portálech práce a klikat na tlačítko „hledej“ apod. Agenta práce
jednou nastavíte a on už na základě Vašich požadavků posílá upozornění
o vyhledaných inzerátech na Váš email. Agenti se dají měnit (editovat). Můžete
tak činit po přihlášení na pracovních portálech, které tuto službu nabízejí.
Příklad z praxe:
Paní Soňa by ráda našla inzeráty z oblasti administrativy, ale zároveň může
pracovat jako telefonní operátorka a také jako recepční. Práci hledá tak, že se
každý den snaží na internetu vyhledat vhodné nabídky na portálu prace.cz,
monster.cz a dalších. Paní Soňa se snaží získávat práci i přes své známé, poslouchá burzu práce na rádiích.
Zkouší také náhodné vyhledávání pomocí klíčových slov přes vyhledávače na internetu (google, seznam).
Sama aktivně oslovuje větší firmy motivačním dopisem s žádostí o místo recepční. Obchází pracovní
agentury. Paní Soňa začíná být z toho všeho kolotoče a dřiny si práci takto aktivně hledat unavená. Na
portálech práce si zřizuje účty a nastavuje si služby Agentů práce, hledá na svých oblíbených portálech
tyto služby. V rámci svého nutného kolotoče si šetří čas nastavováním a zadáváním kritérií v portálech
a může si více procházet vyhledané nabídky. Po nějakém čase, co postupně upravuje své Agenty práce,
aby jí nezasílali nabídek příliš mnoho nebo naopak příliš málo a po té, co upřesňuje nastavení svých
Agentů práce, aby posílali odpovídající nabídky, je paní spokojenější. Popisuje, že získává: „… aspoň
trošku klidu v této době, kdy se tak dře a snaží práci získat…“.
Nebojte se vyzkoušet tuto službu na svých oblíbených portálech práce.
Libor Třeška

Podpořte nás!
Pokud chcete podpořit centrum CELSUZ a pomoc lidem v nouzi, můžete tak učinit
odesláním dárcovské zprávy DMS DCHB na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, CELSUZ
obdrží 27 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.
Nyní můžete přispívat na činnost centra CELSUZ pravidelně každý měsíc po dobu jednoho
roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK DCHB na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude
automaticky odečtena částka 30 Kč.

Děkujeme!
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MOTIVAČNÍ DOPIS
Zaměstnavatel, který hledá nové zaměstnance, většinou vyžaduje od uchazečů o zaměstnání životopis
a motivační dopis. Životopisu jsme věnovali několik článků v předchozích číslech. Najdete je na webu www.celsuz.
cz. Motivační dopis je ovšem také velice důležitý a proto se dnes zaměříme právě na to, jak ho správně napsat.
Motivační dopis podává, spolu s životopisem, zaměstnavateli první informace o vás a o tom, jestli jste vhodný
kandidát na nabízenou pozici. Proto ani jeden z těchto dokumentů nepodceňujte. Společně jsou vaší možnou
pozvánkou na pohovor.
Motivační dopis by měl být přehledný a pokud možno krátký a výstižný. Obvykle by neměl přesáhnout délku
1 strany A4 a spousta zaměstnavatelů tento požadavek uvádí rovnou v inzerátu. Pokud zaměstnavatel přímo
nevyžaduje, aby byl napsán ručně (někdy se to stává), použijte k jeho napsání počítač. Posíláte-li svoji kandidaturu
na nabízenou pozici emailem, vložte motivační dopis přímo do těla emailu. Nedávejte ho do přílohy, protože tam
ho už zaměstnavatel nemusí najít.
Motivační dopis je dopis. Proto by měl obsahovat i oslovení a rozloučení. Pro oslovení použijte nejlépe jméno
kontaktní osoby, která je uvedena v inzerátu. Pokud inzerát jméno neuvádí, použijte něco neutrálního. Například:
„Vážená paní, vážený pane,“ nebo „Dobrý den,“. Jako rozloučení postačí formulka „S pozdravem“.
Z motivačního dopisu by se měl zaměstnavatel dozvědět, na jakou pozici se hlásíte, odkud o ní víte
a proč by měl přijmout právě vás. Upozorněte na své klady, díky kterým jste pro nabízenou práci vhodným
uchazečem. Může se jednat o vhodné vzdělání, charakterové vlastnosti či předchozí pracovní zkušenosti. Buďte co
nejvíce konkrétní a pro větší stručnost se můžete odkazovat na životopis. Motivační dopis by měl zaměstnavateli
sdělit, co vás na nové práci láká, proč ji chcete vykonávat a přesvědčit ho o vašich kvalitách a motivaci.
Napsaný dopis si několikrát zkontrolujte, abyste v něm neměli chyby. Ty by hrály ve váš neprospěch. Pokud máte
možnost dát ho někomu zkontrolovat, určitě tak učiňte. Na internetu naleznete spoustu univerzálních vzorů
motivačního dopisu. Jejich použití však není vhodné. Zkušený zaměstnavatel pozná takový dopis na první pohled
a obecné fráze mu o vás nic neřeknou. Navíc se může stát, že stejný dopis pošlou další uchazeči. Proč by se tedy
měl rozhodnou právě pro vás?
Na motivačním dopisu si dejte stejně dobře záležet jako na životopise. Připravujte vždy nový motivační dopis pro
konkrétní pozici, o kterou se ucházíte. Na základě těchto dokumentů by si vás měl zaměstnavatel představit jako
nového člena svého týmu.
Eva Bělocká

RECEPT Z DÍLNY SVĚTOVÉ KUCHYNĚ: MEDOVNÍK
S Dílnou světové kuchyně jsme se vypravili na chuťový výlet do Čečenska. Recept
na medovník pochází z tohoto velice zajímavého regionu a určitě si na něm
pochutnáte vy i vaše návštěva.
Příprava korpusu:
Potřebujeme: 6 vajíček, 1,5 hrnku cukru krupice (neboli 400g), 1 Hera, 4 lžíce
medu (i více namísto cukru), 2,5 lžičky jedlé sody, 2 lžičky octa, 2 vanilkové cukry,
4 hrnky hladké mouky
Tyto ingredience postupně smícháme a rozšleháme. Vzniklou hmotu konzistence
krému rozetřeme na pláty pečícího papíru a dáme péct do trouby vyhřáté na
190°C. Počet vrstev a jejich tloušťku si připravíme podle toho, jak vysoký chceme
mít výsledný medovník. Vrstvy pečeme pár minut, než zhnědnou.
Příprava krému:
Potřebujeme: 2 másla, 2 mléka Salko (Tatra), 1 lžíce rumu na sjednocení krému
Ingredience rozšleháme a necháme mírně ztuhnout v lednici.
Konečný postup: Krém natíráme mezi jednotlivé pláty korpusu a poslední krémovou vrstvu posypeme rozdrolenými
kousky korpusového těsta. Dobrou chuť!
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PRŮKAZY S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI
1. května 2011 vstoupila v platnost novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky (ČR).
V souladu s nařízením Rady Evropské unie tato novela zavedla povinné průkazy s biometrickými údaji
pro cizince, kteří pocházejí ze zemí mimo Evropskou unii (EU) – tzv. cizinci ze třetích zemí. Povinnost se
týká všech cizinců ze třetích zemí, kteří v ČR pobývají na základě povolení k dlouhodobému či trvalému
pobytu. Nevztahuje se tedy na občany EU ani jejich rodinné příslušníky a na cizince, kteří v ČR pobývají na
základě krátkodobého či dlouhodobého víza. Zjednodušeně můžeme říci, že biometrické průkazy jsou
novým jednotným dokladem o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pro cizince ze třetích
zemí. Je to takový „občanský průkaz“ pro cizince, kterým se prokazují např. při policejní kontrole.
Průkaz s biometrickými údaji obsahuje zobrazení obličeje a otisky prstů, které se pořizují prostřednictvím
speciálního technického zařízení. U dětí do 6 let se pořizuje pouze zobrazení obličeje. Tyto údaje jsou
uložené v nosiči dat na průkazu a zároveň jsou evidovány v informačním systému cizinců. Data podléhají
pravidlům ochrany osobních údajů. Pokud cizinci skončí či je zrušena platnost průkazu o povolení
k pobytu, jsou data ze systému po 60 dnech smazána .
Mluvíme sice o povinnosti pořízení průkazu s biometrickými údaji,
ale to neznamená, že by si všichni cizinci, na které se povinnost
vztahuje, měli jít okamžitě průkaz vyřídit. Aktuální povolení
k pobytu jsou platná do doby, která je na nich vyznačená. Cizinec
ale musí počítat s tím, že pokud bude žádat o prodloužení
dlouhodobého pobytu či o pobyt trvalý, bude mu už vydán průkaz
s biometrickými údaji. Proč je důležité s tím počítat? Především kvůli
poměrně vysoké ceně, která odráží náročnost administrativních
a technických nákladů na zhotovení průkazu. Cena pořízení je pro
osobu starší 15 let 2 500 Kč a pro děti do 15 let je 1 000 Kč. Při ztrátě
průkazu vyjde nový na 4 000 Kč (děti do 15 let 2 500 Kč). Změny
v údajích jsou zpoplatněné tisícikorunou (např. změna jména,
adresy pobytu). Možnost odpuštění poplatků, bohužel, neexistuje.
Protože je pro zhotovení průkazu nutné pořídit biometrické
údaje, musí se cizinci dostavit na příslušné pracoviště Ministerstva
vnitra (MV) osobně. To platí i pro děti do 15 let, které musí přijít
v doprovodu svého zákonného zástupce. Kvůli kontrole údajů na
zhotoveném průkaze je nutné, aby si ho cizinec vyzvedl osobně.
Opět se to týká i dětí od 6 let, které si musí přijít průkaz vyzvednout
se zákonným zástupcem. Procedura zhotovení trvá přibližně
3 týdny. Někdy jsou cizinci na pořízení biometrických údajů objednáváni, protože vytíženost přístroje
neumožňuje jejich okamžité (při podání žádosti) sejmutí. Doba objednání bývá okolo 2 dnů.
V Jihomoravském kraji pořizuje průkazy s biometrickými údaji Regionální oddělení pobytu cizinců Brno,
které sídlí na ulici Hněvkovského 30/65. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00
a v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 v pátek pouze na vyzvání. Kontaktní telefony jsou 543 213 313 nebo
543 214 316.
Více obecných informací se dozvíte na tel. číslech 974 832 418, 974 832 421, na e-mailu
pobyty@mvcr.cz nebo na internetové stránce MV www.mvcr.cz/cizinci. Cenné informace najdete i na
portále www.imigracniportal.cz.
Eva Bělocká
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CO DĚLAT KDYŽ...
… mám velké dluhy a nedaří se mi je splácet.
Dluhové problematice jsme se věnovali již v 1. čísle bulletinu CELSUZ-IN a na webu www.celsuz.cz najdete
článek s praktickými radami, jak se vyhnout dluhové pasti. Protože jsou dluhy ale stále větším problémem
a zvětšuje se počet domácností, kterých se týkají, rozhodli jsme se tentokrát věnovat této otázce rubriku
„Co dělat když…“ a zaměřit se na to, jaký je postup, když máte dluhy, které se vám nedaří splácet.
V první řadě je dobré si uvědomit, že před dluhy neutečete. Naopak budete-li zavírat oči a dluhy ignorovat,
stanou se většími a vaše situace se bude čím dál tím více komplikovat. Proto neignorujte telefony od
věřitelů a pečlivě studujte doručenou poštu. K dluhům se postavte aktivně a začněte je řešit. Řešením
však není další zadlužení!
Udělejte si přehled všech svých dluhů s přesnými částkami a jmény/názvy věřitelů. Zaměřte se především
na ty, u kterých jsou vysoké pokuty za nesplácení. Přednost mají i dluhy, které se týkají vašeho bydlení
(nájem, energie). S věřiteli komunikujte i v případě, že nejste schopni zaplatit splátku. Snažte se jim
situaci vysvětlit a ukažte aktivní snahu uhradit alespoň část splátky. Pokuste se domluvit snížení splátek
nebo jejich odložení. Buďte k věřiteli upřímní.
Dluhy se většinou přímo či nepřímo týkají celé domácnosti. Před svými
blízkými (manžel/ka, partner/ka) nic netajte. Můžou vám pomoci ve
snaze dluh splatit. Společně si sestavte přehledný rodinný rozpočet
a snažte se snížit výdaje na minimum. Když si své výdaje napíšete
na papír, bude pro vás snazší identifikovat položky, které je možné
omezit a získat tak prostředky na splácení dluhu. Pokud jsou vaše
příjmy dlouhodobě nedostatečné, zkuste si najít přivýdělek formou
brigády, práce z domu. Snažte se vždy ušetřit alespoň minimální
částku, kterou můžete na splacení dluhu použít.
Pokud si sami či v rodinném kruhu nejste schopni s vaší situací poradit, nestyďte se a vyhledejte pomoc
odborníka. Existuje mnoho poraden, které vám zdarma pomohou a poskytnou odborné poradenství.
Na naši poradnu, kterou najdete pod názvem Celsuz – Odborné sociální poradenství, se můžete
obrátit kdykoliv během otevírací doby a její pracovnice vás objednají na nejbližší volný termín, kdy je
specializované dluhové poradenství poskytováno. S sebou je dobré vzít všechny smlouvy, dokumenty,
dopisy od věřitelů atd., které mají na vaši situaci vliv. Kontakty na další poradny, které vám mohou
pomoci, najdete na www.obcanskoporadny.cz. V poradnách se více dozvíte i o možnosti a podmínkách
tzv. osobního bankrotu, který je opravdu krajním řešením při neschopnosti splácet dluhy.
Kontaktní údaje na službu Celsuz – Odborné sociální poradenství: tel: 538 700 940, 736 523 685,
email: celsuz.dchbrno@charita.cz
Eva Bělocká
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NÁPADY Z TVOŘIVÉ DÍLNY
Obrázek z ubrousku
Tentokrát vám přinášíme tip, jak si pomocí ubrouskové techniky vyrobit
obrázek, který jistě zkrášlí vaše obydlí nebo udělá radost někomu, komu
ho darujete.
Co je potřeba: ubrousek s motivem dle vašeho výběru, nůžky, štětec,
rámeček, barvy (akrylové), lepidlo na ubrousky, krakovací médium (udělá
vzhled popraskaného rámečku)
Postup:
1. Lepidlem nalepíme motiv z ubrousku nejlépe na bílý podklad. Lepíme pouze vrchní vrstvu ubrousku.
2. Natřeme rámeček barvou (zde zelená), tato barva bude prosvítat do prasklin. Necháme uschnout.
3. Krakovacím médiem natřeme rámeček. Tahy štětcem děláme pouze jedním směrem (např. zprava
doleva). Necháme uschnout tak, aby médium nelepilo, a přetřeme vrchní barvou kolmým směrem (např.
z vrchu dolů). Štětcem natíráme pouze jedním tahem, nepřetíráme.
4. Když je vše uschlé, můžeme nalepit na rámeček doplňkový motiv.

Miroslava Říhová
CELSUZ-IN vydává Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné Diecézní charity Brno.
5. číslo vychází 2.4.2012
Kontakt: CELSUZ, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, tel: 538 700 950, 739 389 111,
mail: celsuz.dchbrno@charita.cz, web: www.celsuz.cz
Své náměty a připomínky pište na eva.belocka@charita.cz a radek.vanicek@charita.cz.
Služba Celsuz - Sociální rehabilitace je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního progarmu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Poradenství pro cizince ze třetích zemí poskytuje Celsuz - Služby pro ciznice v rámci projektu “Jihomoravské regionální
centrum na podporu integrace cizinců 2011”. Provoz poradny pro cizince je zajištěn z finančních prostředků Evropského
fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF 2010-31).
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