Fáze přijetí
Fáze přijetí přesídlených uprchlíků je období, které následuje po jejich příjezdu do
přijímající země. Třebaže délka této fáze není přesně stanovena, obvykle označuje
několik prvních týdnů po příjezdu, ale může zahrnovat období až 6 měsíců od
příjezdu do přijímající země.
Opatření pro přijetí přesídlených uprchlíků se v jednotlivých zemích liší. Stejně tak
se liší i organizace a úřady podílející se na přijetí uprchlíků, jež mohou zahrnovat
občanská sdružení, ústřední vládní instituce, ale i regionální, městské a obecní
úřady. V řadě situací na zajištění vhodných podmínek pro přesídlené uprchlíky
spolupracuje i několik z výše uvedených subjektů, případně všechny. Ty pak v
jednotlivých zemích plánují před příjezdem přesídlených uprchlíků opatření pro
jejich přijetí a tento proces se nazývá plánování přijetí.
Většina přesídlených uprchlíků nehovoří jazykem přijímající země, proto subjekty
plánující opatření pro jejich přijetí obvykle zajistí tlumočníky , kteří jim budou při
příjezdu k dispozici. Zajištění tlumočníka může být velmi náročný úkol, pokud
rodný jazyk uprchlíka není v přijímající zemi příliš rozšířený.
V řadě evropských zemí jsou přesídlení uprchlíci nejprve ubytováni v centrálních
přijímacích zařízeních nebo střediscích. Tento proces se nazývá centralizovaný
příjem. Přestože většina těchto zařízení je řízena vládními úřady nebo
agenturami, některé jsou provozovány i nestátními neziskovými organizacemi.
Doba, kterou uprchlíci stráví v centrálních přijímacích zařízeních před tím, než je
jim zajištěno dlouhodobé ubytování, se pohybuje v rozmezí od několika dnů do
několika měsíců. V jiných situacích je přesídleným uprchlíkům poskytnuto
samostatné ubytování v místní komunitě bezprostředně po jejich příjezdu. Tento
proces se nazývá přímý příjem.
Jak přímý, tak i centralizovaný
příjem zahrnují určitou formu
popříjezdové
orientace
přesídlených
uprchlíků.
V
centrálních
přijímacích
zařízeních může být součástí
seznámení se střediskem a s
agenturami, které v něm působí,
ale i se službami a aktivitami
nabízenými střediskem a s
konkrétním
časovým
harmonogramem pobytu. V
případě přímého příjmu může
orientace zahrnovat
seznámení uprchlíků s novým ubytováním a okolím a také s agenturami, na které
se mohou obrátit o pomoc a podporu.
Obecně platí, že přijímací opatření zahrnují postupy, jejichž cílem je posoudit
zdravotní stav nově příchozích uprchlíků, aby byly upřesněny zdravotní
informace obdržené před jejich příjezdem, případně odhalit možné dříve
neznámé zdravotní obtíže nebo potřeby, aby mohla být zajištěna odpovídající
péče.

