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Seznam zkratek 
 
AMIF – Azylový, migrační a integrační fond 
AP – asistent pedagoga 
ČJ – český jazyk 
DD – dětský domov 
DDM – Dům dětí a mládeže 
DNM – Dům národnostních menšin o.p.s. 
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků 
EIF – Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí 
HMP – hlavní město Praha 
IC – integrace cizinců 
ICP – Integrační centrum Praha o.p.s. 
IT – interkulturní práce/interkulturní pracovník 
JTP – Jednota tlumočníků a překladatelů 
KIC – Koncepce integrace cizinců (na národní úrovni) 
KT – komunitní práce/komunitní pracovník 
MČ – městská část 
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy 
MKP – Městská knihovna v Praze 
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky  
NIDV – Národní institut pro další vzdělávání 
NNO – nevládní neziskové organizace 
OMJ – odlišný mateřský jazyk 
OV – odborná veřejnost 
PM – Platforma migrantů 
PPMČ – Poradní platforma zástupců MČ Praha 1-22 a Prahy Libuš a zástupců MHMP 
PPP – pedagogicko-psychologická poradna 
RHMP – Rada hl. m. Prahy 
RPP – regionální poradní platforma 
SMS - Odbor školství mládeže a sportu 
ŠV – široká veřejnost 
ÚMČ – úřad městské části 
ÚP – úřad práce 
ZHMP – Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
ZSP – Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence 

Důležité pojmy 
 
Pro účely tohoto dokumentu jsme použili několik odborných pojmů, které jsou v rámci české 
integrační politiky zcela novými a tedy ne všemi odborníky prozatím používány. Aby čtení a následné 
pochopení obsahu tohoto dokumentu bylo co nejjednodušší, dovolili jsme si na tomto místě uvést 
výklad některých z důležitých pojmů ve smyslu toho, jak je používáme na následujících stránkách.  
 
Interkulturní práce1 

- interkulturní práce neboli podpora migrantů, majoritní společnosti, veřejných institucí při 
vzájemné komunikaci a posilování přátelského soužití v interkulturní společnosti. Cílem 
interkulturní práce je zajistit profesionální služby v rámci pomáhajících profesí a v rámci 

                                                      
1 více informací na www.interkulturniprace.cz  
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služeb veřejných institucí, které napomohou odbourávat jazykové a sociokulturní bariéry 
mezi majoritou a migranty, přispějí k efektivní komunikaci v interkulturním prostředí a k 
odbourávání neprofesionálních zprostředkovatelských služeb pro migranty, které často 
hraničí s vykořisťováním.  
Interkulturní pracovníci nejsou explicitně definováni jako sociální služba, nicméně v roce 
2014  byl realizován první vzdělávací kurz specificky nastavený na vzdělávací potřeby 
interkulturních pracovníků s názvem kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se 
zaměřením na poradenství a asistenci migrantům. Kurz byl  v rozsahu 250 hodin a  zahrnoval 
šest jazykových modulů: anglický, ruský, vietnamský, arabský, mongolský, čínský. Kurz byl 
akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí (číslo akreditace: 2013/1349 – PK) podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 108/2006 Sb.“) coby kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Nositelem 
akreditace je Vzdělávací středisko CARITAS – Vyšší odborné školy sociální v Olomouci. Kurz 
úspěšně absolvovalo 17 účastníků, tj. na českém trhu práce nyní je 17 interkulturních 
pracovníků/pracovníků v sociálních službách, kteří bydlí převážně v Praze. MPSV v rámci tzv. 
velké novely zákona č. 108/2006 Sb. v následujících letech hodlá rozšířit kvalifikační vymezení 
pracovníků v soc. službách a redefinovat kvalifikační kurz. Předpokládá se, že interkulturní 
pracovník bude figurovat v zákoně č. 108/2006 Sb. v §11, §116 pracovníci v sociálních 
službách pod písmenem d) jiné (tato kategorie má zahrnout více profesí, které pracují v modu 
pracovník v soc. službách). 
V roce 2014 byla založena Asociace pro interkulturní práci, jejímž cílem je sdružovat 
kvalifikované interkulturní pracovníky, podporovat jejich profesní rozvoj a nabízet jejich 
služby. 

 
 

Komunitní tlumočení 
- komunitní tlumočení (nazýváno též sociálním tlumočením, kontaktním tlumočením, 

doprovodným tlumočením, tlumočením ve veřejných službách nebo kulturním tlumočením) 
se obvykle týká běžných každodenních situací. Jeho účelem je umožnit efektivní 
oboustrannou komunikaci mezi jedincem, který není schopen se dorozumět v českém jazyce 
a zástupcem nějaké instituce (škola, úřady, nemocnice apod.). Profesionální komunitní 
tlumočení předpokládá velmi dobrou znalost obou kultur a jazyků a schopnost předcházet 
možným konfliktům vzniklým z neobratného zacházení s kulturními rozdíly. Komunitní 
tlumočení se řídí etickými principy, které jsou shrnuty a popsány v Etickém kodexu 
komunitního tlumočení. 

 
Terénní programy a terénní práce 

- v rámci tohoto dokumentu rozlišujeme mezi tzv. terénními programy a terénní prací. Terénní 
programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo 
jsou tímto způsobem života ohroženy. Tyto programy jsou poskytovány jako registrované 
služby v rámci zákona č. 108/2006 Sb. § 69. Naproti tomu stojí terénní práce, která nevychází 
z výše uvedeného zákona, a tudíž se nejedná o registrovanou sociální službu. Cílem terénní 
práce je zvyšovat informovanost o službách NNO mezi migranty v jejich přirozeném prostředí 
(v zaměstnání, restauracích, sídlištích, ubytovnách a dalších místech, kde se vyskytují).  
 

Žák s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 
- v současné době frekventovaně používaný pojem nahrazující pojem „žák cizinec“. Pojem žák 

s OMJ zdůrazňuje speciální vzdělávací potřebu, kterou je neznalost vyučovacího jazyka. Tuto 
vzdělávací potřebu je třeba vnímat jako klíčovou na rozdíl od státní příslušnosti, která nemusí 
být v oblasti vzdělávání (zejména u druhých a třetích generací migrantů) podstatným 
faktorem. 
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Úvod 
 

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců, která byla schválena usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014, formuluje priority hl. m. Prahy v oblasti 
integrace migrantů. Dále obsahuje definice základních principů práce v dané oblasti, cíle, zásady a 
návrhy opatření, kterými se hl. m. Praha řídí při strategických rozhodnutích týkajících se oblasti 
integrace migrantů, vytváření vhodných podmínek pro vzájemné soužití všech obyvatel hl. m. Praha, 
ale i při rozdělování finančních prostředků. Pražskou koncepcí je ukotven zájem hl. m. Prahy o rozvoj 
aktivit vztahujících se tematicky k integraci migrantů. 

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců je platná pro období 2014 až konec roku 2017 
a z tohoto důvodu jsou návrhy opatření definovány s důrazem na to, aby byly odpovídající pro celé 
období platnosti koncepce. V návaznosti na rychle se měnící trendy v migrační oblasti ale musíme být 
schopni nabízet okamžitá efektivní integrační opatření. Proto, aby byla pražská koncepce co 
nejaktuálnější a reflektovala danou situaci, slouží „akční plány“ zacílené na rozvoj integračních aktivit 
a opatření na jednotlivé roky.  

Akční plány jsou nástroje pro udržitelnou aktuálnost pražské koncepce, které jasně definují a 
konkrétně rozpracovávají navrhovaná opatření pražské koncepce do jednotlivých dílčích aktivit. 
Každá dílčí aktivita pak obsahuje popis, cílovou skupinu, garanta/y, spolupracující subjekt/y, termín 
plnění, finanční náročnost, možnosti finančního zajištění a měřitelné indikátory. Díky těmto 
charakteristikám budeme schopni daná opatření implementovat do praxe a zároveň umět vyhodnotit 
jejich efektivitu a míru jejich dosahu. Zhodnocení celkové situace a naplňování pražské koncepce 
prostřednictvím akčního plánu na daný rok pak bude vypracováno ve Zprávě o naplňování Koncepce 
hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců2.  Číslování priorit a opatření uváděných v akčním plánu 
vychází ze schválené koncepce. Stejně tak je tomu u definování cílových skupin, kterými dle koncepce 
jsou migranti, odborná veřejnost a široká veřejnost (ve smyslu majoritní společnosti). V zavádění 
jednotlivých aktivit do praxe je důležité věnovat dostatečnou pozornost zranitelným skupinám 
migrantům (rodiče s dětmi, senioři, migranti s postižením, děti a mladí migranti). 

Akční plán na rok 2015 vznikal v rámci pracovních skupin dle schválených priorit pražské 
koncepce, do kterých se dobrovolně zapojilo 49 zástupců a zástupkyň z celkem 30 institucí, organizací 
a dalších subjektů. Výsledky více jak měsíční práce skupin naleznete na následujících stránkách.  

Je důležité zmínit, že pro rok 2015 jsou v rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny finanční prostředky na 
realizaci Analýzy postavení migrantů na území hl. m. Prahy (prioritní oblast 5.1) a každoroční 
grantové řízení na podporu integrace cizinců. Z tohoto důvodu se rok 2015 bude nést v duchu 
implementace opatření, která nevyžadují ze strany hl. m. Prahy a dalších subjektů vynaložení 
objemných finančních prostředků. Akční plán však již představuje návrh výše finančních prostředků 
pro rok 2016, který by měl být zohledněn v rozpočtu hl. m. Prahy na následující rok.  

Hl. m. Praha vyjadřuje svůj aktivní přístup k oblasti integrace cizinců prostřednictvím naplňování 
pražské koncepce a podporuje aktivní zapojení všech dalších subjektů do implementace integračních 
opatření uvedených na dalších stránkách tak, aby integrace cizinců na území hl. m. Prahy probíhala co 
nejefektivněji. Navrhovaná opatření pražské koncepce a aktivity k jejich naplnění jsou pro hl. m. 
Praha závazná. Pro další subjekty, především místní samosprávy, mají charakter doporučení ze strany 
hl. m. Prahy.  

Praha je prvním českým městem, které má vlastní koncepci integrace cizinců, ale pouze při 
spolupráci všech aktérů může docházet k jejímu efektivnímu naplňování a tím podpory rozvoje hl. m. 
Prahy jako „metropole všech“. 

                                                      
2 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2014-2017), str. 18. 
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OPATŘENÍ A AKTIVITY V PRIORITNÍ OBLASTI: 

5.1 ANALÝZA POSTAVENÍ MIGRANTŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 
 

5.1.1  Analýza postavení migrantů na území hl. m. Prahy 
 

Aktivita 
5.1.1.1  

V roce 2014 zajistit v rámci RPP a dalších odborníků specifikaci oblastí, na něž by 
se tato analýza měla zaměřit 

Popis V rámci činnosti RPP se objevila potřeba zrealizovat analýzu postavení migrantů 
na území hl. m. Prahy, která by přinesla ucelené informace o migrantech zde 
žijících. Kvalitní data jsou základem vzniku jakýchkoliv funkčních a efektivních 
opatření, která vycházejí z potřeb samotné cílové skupiny, v tomto případě tedy 
migrantů. Kvalitní data o situaci migrantů na území hl. m. Prahy doposud chybí, 
proto je realizace této aktivity klíčovou.  

 
Dílčí aktivita  
5.1.1.1.A 

Specifikace oblastí analýzy v rámci širokého spektra odborníků 

Popis V říjnu 2014 uspořádal MHMP ve spolupráci s ICP dva celodenní workshopy, které 
byly zaměřeny na přípravu akčního plánu na rok 2015. V rámci těchto workshopů 
vznikla i pracovní skupina, která byla složena ze zástupců MHMP, ICP, akademické 
sféry, veřejných institucí a NNO, kteří společně pracovali na specifikaci oblastí 
analýzy, které by sloužily jako podklad pro veřejnou zakázku hl. m. Prahy. 

Cílové skupiny OV (RPP, akademici a další aktéři na poli integrace a výzkumů o migraci) 
Garant MHMP, ICP 
Spolupráce RPP, PPMČ, PM a další odborníci 
Termín plnění Realizováno v rámci workshopů k tvorbě akčního plánu na rok 2015 (2. a 30. 10. 

2014) 
Indikátory Specifikace oblastí analýzy, která je přílohou č. 1 tohoto dokumentu. 
 
Dílčí aktivita  
5.1.1.1.B 

Vypsání veřejné zakázky na realizaci dané analýzy dle doporučení aktérů na poli 
integrace cizinců tak, aby výsledky byly co nejvíce využitelné při implementaci 
integračních aktivit do praxe 

Popis V 1. čtvrtletí 2015 bude vypsána veřejná zakázka na zpracování analýzy tak, aby 
její realizace mohla být vítězným subjektem/ty zahájena co nejdříve a její výsledky 
byly dostupné do konce roku 2015 nebo na začátku roku 20163. Popis veřejné 
zakázky bude vycházet ze specifikace analýzy a zkoumaných oblastí, které jsou 
uvedeny v příloze č. 1 tohoto dokumentu.  
Aby získaná data a výsledky z této analýzy byly co nejkvalitnější, je zapotřebí 
věnovat dostatečnou pozornost výběru vhodného realizátora – ten by měl mít 
zkušenosti s realizací podobných analýz v dané oblasti nebo oblasti příbuzné. 

Cílové skupiny OV (subjekty, které se přihlásí do veřejné zakázky a budou splňovat všechny její 
podmínky) 

Garant MHMP 
Spolupráce ICP, RPP, PM a další subjekty 
Termín plnění 1. čtvrtletí 2015 
Finanční 
náročnost  

1.500 000 Kč (plnění analýzy je vázáno na schválení  rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2015 a přidělení výše uvedené částky) 

                                                      
3 Výsledky analýzy budou dostupné rovněž s ohledem na administrativní zajištění zadání veřejné zakázky, které je závislá na době schválení 
rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2015.  
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Možnosti 
finančního 
zajištění 

Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2015 

Indikátory Vypsaná veřejná zakázka na realizaci dané analýzy dle přílohy č. 1 
 
Aktivita 5.1.1.2 V roce 2015 zajistit realizaci této analýzy tak, aby její výsledky byly veřejnosti 

přístupné nejpozději do konce roku 2015 
Popis Analýza bude sloužit jako podklad pro další aktualizaci Koncepce hl. m. Prahy pro 

oblast integrace cizinců, a proto je žádoucí, aby výsledky analýzy byly veřejnosti 
známy nejpozději do konce roku 2015, aby se daly zapracovat do Akčního plánu 
na rok 20164.  

 
Dílčí aktivita  
5.1.1.2.A 

Realizace analýzy a zpřístupnění jejich výsledků do konce roku 2015 

Popis Vítězný subjekt/y veřejné zakázky musí provést realizaci analýzy a zpřístupnit její 
výsledky do konce roku 2015, popřípadě začátkem roku 2016. 

Cílové skupiny OV (realizátor analýzy) 
Garant MHMP 
Spolupráce MHMP, ICP, RPP, PPMČ, PM 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost  

1.500 000,- Kč (plnění analýzy je vázáno na schválení  rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2015 a přidělení výše uvedené částky) 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

schválený rozpočet hl. m. Prahy na rok 2015 

Indikátory Realizovaná analýza a veřejně přístupné výsledky 
 

                                                      
4 Výsledky analýzy budou dostupné rovněž s ohledem na administrativní zajištění zadání veřejné zakázky, které je závislá na době schválení 
rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2015. V případě administrativního zdržení nebudou výsledky zapracovány do Akčního plánu na rok 2016, ale 
zapracovány jako aktualizace celé koncepce. 
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OPATŘENÍ A AKTIVITY V PRIORITNÍ OBLASTI: 
 
5.2 FINANCOVÁNÍ INTEGRACE MIGRANTŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 
 

5.2.1  Granty 
 
Aktivita 5.2.1.1 Zajištění smysluplné a účelné finanční podpory organizacím migrantů a 

organizacím pracujícím v oblasti integrace cizinců prostřednictvím grantového 
řízení hl. m. Prahy zaměřeného přímo na oblast integrace migrantů „Programy 
podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“  

Popis Zajištění finanční podpory organizacím migrantů a stejně tak organizacím 
pracujícím v oblasti integrace migrantů prostřednictvím stávajícího grantového 
řízení hl. m. Prahy speciálně zaměřeného na integraci cizinců - „Programy 
podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“. Vyhodnocení výsledků 
výstupů jednotlivých podpořených projektů v rámci uvedeného grantového řízení 
v předchozím kalendářním roce grantovou komisí a hodnocení podaných žádostí 
o grant s ohledem na stanovené priority v rámci Koncepce hl. m. Prahy pro oblast 
integrace cizinců a v souladu s Akčním plánem pro rok 2015. 

 
Dílčí aktivita 
5.2.1.1.A  

Vyhodnocení výstupů jednotlivých podpořených projektů v rámci grantového 
řízení pro oblast integrace cizinců za rok 2014  

Popis Vyhodnocení výstupů jednotlivých podpořených projektů v rámci grantového 
řízení pro oblast integrace cizinců („Programy podpory aktivit integrace cizinců na 
území hl. m. Prahy“) MHMP - odd. národnostních menšin a cizinců, dále Komisí 
RHMP pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců na území hl. m. Prahy. 
Tímto bude poskytnuta reflexe pro jednání grantové komise jako podklad pro 
možnost hodnocení podaných žádostí o grant na rok 2015. 

Cílové skupiny OV (NNO a další subjekty pracující v oblasti integrace cizinců, MČ) 
Garant MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců, Komise RHMP pro oblast 

národnostních menšin a integrace cizinců na území hl. m. Prahy 
Spolupráce Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace 

cizinců na území hl. m. Prahy 
Termín plnění leden-únor 2015 
Finanční 
náročnost  

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Podklady pro jednání Komise RHMP pro oblast národnostních menšin a integrace 
cizinců na území hl. m. Prahy 

 
Dílčí aktivita  
5.2.1.1.B 

Podpora prostřednictvím grantového řízení pro oblast integrace cizinců 
„Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“ 

Popis Zajištění kompletního průběhu grantového řízení pro oblast integrace cizinců - 
„Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“. Příprava 
veškerých podkladů pro formální hodnocení a posouzení žádostí o grant v rámci 
MHMP - odd. národnostních menšin a integrace cizinců, následné postoupení 
všech podaných projektů a podkladů grantové komisi pro možnost hodnocení a 
poté postoupení  RHMP a ZHMP. Po konci schválených a realizovaných projektů 
jejich následné vyhodnocení a kontrola vyúčtování.  

Cílové skupiny OV (NNO a další subjekty pracující v oblasti integrace cizinců, MČ)  
Garant MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců, Komise RHMP pro 

udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců na území hl. 
m. Prahy 
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Spolupráce odbory MHMP 
Termín plnění leden-prosinec 2015 
Finanční 
náročnost  

- rozpočet hl. m. Prahy (MHMP - odd. národnostních menšin a integrace cizinců 
pro rok 2015 – granty) 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

- dle možností schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 

Indikátory Podpořené projekty v rámci grantového řízení „Programy podpory aktivit 
integrace cizinců na území hl. m. Prahy“ 

 
Aktivita  
5.2.1.2 

Zajištění finanční podpory organizací migrantů a organizacím pracujícím v 
oblasti integrace migrantů v rámci dalších grantových řízení hl. m. Prahy 

Popis Podpora v zajištění finanční podpory ze strany hl. m. Prahy organizacím migrantů 
a stejně tak organizacím pracujícím v oblasti integrace migrantů prostřednictvím 
stávajících grantových řízení hl. m. Prahy, v rámci kterých organizace podávají své 
projekty.  Jedná se zejména o grantové řízení v oblasti sociálních služeb, prevence 
kriminality, kultury, volnočasových aktivit dětí a mládeže, protidrogové prevence.  

 
Dílčí aktivita  
5.2.1.2.A 

Nadále poskytovat možnost podání žádostí o grant organizacím migrantů a 
organizacím pracujícím v oblasti integrace migrantů v rámci dalších grantových 
řízení hl. m. Prahy 

Popis Možnost využití ostatních grantových řízení vyhlašovaných hl. m. Praha, pokud 
existuje soulad cíle, obsahu a zaměření projektu s jednotlivými grantovými 
řízeními. Jedná se např. o grantové řízení v oblasti sociální, volného času dětí a 
mládeže, kultury, prevence kriminality, protidrogové prevence.  

Cílové skupiny OV (NNO a další subjekty pracující v oblasti integrace cizinců, MČ) 
Garant MHMP – jednotlivé odbory (grantová pracoviště) 
Spolupráce MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců 
Termín plnění Dle harmonogramu jednotlivých grantových řízení - průběžně r. 2015 
Finanční 
náročnost  

- rozpočet hl. m. Prahy pro rok 2015 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

- dle schválených prostředků v rámci jednotlivých grantových pracovišť pro rok 
2015 

Indikátory Podpořené projekty v rámci dalších grantových řízení hl. m. Prahy 
 
Dílčí aktivita  
5.2.1.2.B 

Vyhlášení grantového řízení pro oblast integrace cizinců na rok 2016 

Popis Zajištění přípravy podkladů pro možnost návaznosti vyhlášení grantového řízení 
pro oblast integrace cizinců pro rok 2016 s ohledem na dodržení harmonogramu 
vyhlášení.  

Cílové skupiny OV (NNO a další subjekty pracující v oblasti integrace cizinců, MČ) 
Garant MHMP – odd. národnostních menšin a cizinců 
Spolupráce Komise RHMP pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců na území hl. 

m. Prahy 
Termín plnění Červenec – září 2015 
Finanční 
náročnost  

0,- Kč v roce 2015 
 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

-rozpočet hl. m. Prahy (MHMP -odd. národnostních menšin a integrace cizinců dle 
schválených prostředků pro rok 2016 – granty/zapracovat do návrhu rozpočtu na 
rok 2016 
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Indikátory Zveřejnění vyhlášení grantového řízení pro oblast integrace cizinců na rok 2016. 
 
Aktivita  
5.2.1.3 

Zajištění vzájemné komunikace a spolupráce jednotlivých grantových pracovišť 
MHMP pro možnost efektivního a účelného využívání finančních prostředků 
poskytovaných z rozpočtu hl. m. Prahy na projekty integrace migrantů 

Popis Pro možnost zajištění efektivního a účelného poskytování finančních prostředků 
v rámci grantových řízení hl. m. Prahy pro projekty, které jsou zaměřeny na 
integraci migrantů, je nutná vzájemná informovanost a spolupráce jednotlivých 
grantových pracovišť MHMP. Ta bude zajištěna nejen prostřednictvím  
centrálního programu „Granty“, který využívají k evidenci podaných žádostí o 
grant všechna grantová pracoviště MHMP, ale i přímou komunikací odd. 
národnostních menšin a integrace cizinců (pracovníka pro oblast integrace 
cizinců) s pracovníky ostatních grantových pracovišť MHMP, kde jsou podávány 
projekty týkající se integrace cizinců. 

 
Dílčí aktivita  
5.2.1.3.A 

Prohloubení spolupráce s jednotlivými grantovými pracovišti MHMP pro 
možnost zvýšení informovanosti o prioritách hl. m. Prahy v oblasti integrace 
cizinců stanovených Koncepcí hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 

Popis Pracovník pro oblast integrace cizinců blíže seznámí pracovníky jednotlivých 
grantových pracovišť MHMP – individuální projednání, kde jsou podávány žádosti 
o grant vztahující se k oblasti integrace cizinců, s prioritami hl. m. Prahy v dané 
oblasti stanovené Koncepcí hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a podá 
informace o Akčním plánu na rok 2015. Projedná možnou spolupráci v rámci 
pracovních skupin MHMP, které hodnotí podané žádosti o grant, aby se mohl 
vyjádřit k žádostem vztahujícím se k tématice integrace cizinců. 

Cílové skupiny OV (pracovníci jednotlivých odborů MHMP – grantová pracoviště) 
Garant MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců 
Spolupráce odbory MHMP, ICP 
Termín plnění Průběžně  
Finanční 
náročnost  

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Účast zástupce MHMP - odd. národnostních menšin a integrace cizinců na jednání 
pracovních skupin jednotlivých grantových pracovišť MHMP.  

 
Dílčí aktivita  
5.2.1.3.B 

Zastoupení jednotlivých odborů MHMP, kterých se dotýká téma integrace 
cizinců, v rámci poradních orgánů - Komise RHMP pro oblast národnostních 
menšin a integrace cizinců na území hl. m. Prahy 

Popis Zastoupení jednotlivých odborů MHMP, kterých se týká téma integrace cizinců, 
v rámci Komise RHMP pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců na 
území HMP pro možnost zapojení dalších pracovišť v rámci projednávání 
materiálů týkajících se integrace cizinců za součinnosti odborných pracovišť 
MHMP. Jedná se prioritně o zastoupení k oblasti sociálních služeb a školství. 

Cílové skupiny OV (pracovníci jednotlivých odborů MHMP) 
Garant MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců 
Spolupráce odbory MHMP (zejména SMS a ZSP)  
Termín plnění Průběžně  
Finanční 
náročnost  

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Zástupce ZSP a SMS (případně dalších odborů MHMP, kterých se týká oblast 
integrace cizinců) v Komisi RHMP pro oblast národnostních menšin a integrace 
cizinců na území HMP. 
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Aktivita  
5.2.1.4 

Finanční podpora projektů, které jsou zaměřeny na poradenství v oblasti 
informování migrantů o právech a povinnostech v oblasti zaměstnanosti a 
uplatnění na pracovním trhu. Toto doporučení působí preventivně vůči 
nelegálnímu zaměstnávání a vykořisťování migrantů na území hl. m. Prahy. 

Popis V případě podaných jednorázových projektů mimo grantové řízení i v rámci 
grantových řízení hl. m. Prahy, zaměřených na poradenství v oblasti informování 
migrantů o právech a povinnostech v oblasti zaměstnanosti a uplatnění na 
pracovním trhu, bude při posuzování zohledněno, že se jedná o prevenci 
působení proti nelegálnímu zaměstnávání a vykořisťování migrantů.  

 
Dílčí aktivita 
5.2.1.4.A  

Zaměření pozornosti na projekty informování migrantů o právech a 
povinnostech v oblasti zaměstnanosti a uplatnění na pracovním trhu 

Popis V případě projektů podaných v rámci grantových řízení hl. m. Prahy (případně  
prostřednictvím samostatné účelové dotace), které jsou zaměřeny na poradenství 
v oblasti informování migrantů o právech a povinnostech v oblasti zaměstnanosti 
a uplatnění na pracovním trhu, bude při posuzování věnována pozornost tomu, že 
se jedná o velmi důležité opatření v prevenci působení proti nelegálnímu 
zaměstnávání a vykořisťování migrantů. O této skutečnosti budou informována 
grantová pracoviště jednotlivých odborů, kde mohou být podány žádosti o 
finanční podporu v rámci toho zaměření. 

Cílové skupiny OV (NNO a další subjekty pracující v oblasti integrace cizinců, MČ) 
Garant MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců 
Spolupráce odbory MHMP – zejména ZSP (odd. prevence) 
Termín plnění Průběžně v roce 2015 
Finanční 
náročnost  

schválený rozpočet hl. m. Prahy pro rok 2015 – granty 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

-rozpočet hl. m. Prahy MHMP - odd. národnostních menšin a integrace cizinců dle 
schválených prostředků pro rok 2016 – granty / zapracovat do návrhu rozpočtu 
na rok 2016 

Indikátory Počet podpořených projektů ze strany hl. m. Prahy, zaměřených na poradenství v 
oblasti informování migrantů o právech a povinnostech v oblasti zaměstnanosti a 
uplatnění na pracovním trhu. 

 
Aktivita  
5.2.1.5 

Zaměření programů grantového řízení pro oblast integrace migrantů tak, aby 
reagovalo na aktuální vývoj v dané oblasti, a to na základě doporučení Komise 
Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců na území 
hl. m. Prahy 

Popis Z důvodů, že migrace podléhá mnoha vlivům, které v řadě případů nelze 
předvídat (např. situace v určité lokalitě hl. m. Prahy, změny na mezinárodní 
politické scéně a výjimečné události), je nezbytná připravenost reagovat v rámci 
zaměření jednotlivých programů grantového řízení pro oblast integrace cizinců na 
aktuální vývoj v dané oblasti.   
Možnost změn v podmínkách grantového řízení a jeho aktualizace je zapracována 
na základě doporučení Komise RHMP pro oblast národnostních menšin a 
integrace cizinců na území hl. m. Prahy. Podmínky grantového řízení jsou na 
návrh uvedené komise schvalovány v rámci vyhlášení grantového řízení RHMP. 
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Dílčí aktivita 
5.2.1.5.A  

Projednání vyhlášení grantového řízení a jeho podmínek pro rok 2016 Komisí 
RHMP pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců 

Popis Komise RHMP pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců na území hl. 
m. Prahy projedná návrh vypracovaných podmínek vyhlášení grantového řízení 
pro rok 2016 (návrh vypracuje MHMP – odd. národnostních menšin a integrace 
cizinců), členové komise vznesou případné připomínky, které budou zapracovány 
v případě, že se na navržené změně shodne nadpoloviční většina členů komise.  
Současně komise projedná možnost případných zásadnějších změn z hlediska cíle, 
zaměření a obsahu grantového řízení, pokud by to daná situace vyžadovala. 

Cílové skupiny VO (NNO a další subjekty pracující v oblasti integrace cizinců, MČ) 
Garant MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců 
Spolupráce Komise RHMP pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců na území HMP 
Termín plnění květen – červenec 2015 
Finanční 
náročnost  

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Projednání podmínek vyhlášení grantového řízení pro rok 2016 Komisí RHMP pro 
oblast národnostních menšin a integrace cizinců na území hl. m. Prahy, 
zapracování připomínek. 

 
Aktivita  
5.2.1.6 

Podpora škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy v aktivitách 
podporujících integraci migrantů, které jsou určeny dětem a mládeži - např. 
podpora výuky českého jazyka na školách, výchovně edukativní programy 

Popis Prohloubení komunikace a zvýšení spolupráce s pražskými školami ve zvýšení 
aktivizace zapojení do projektů, které napomáhají v integraci dětem a mládeži 
z řad migrantů (např. výuka českého jazyka, doučování, podpora komunikace 
školy s rodiči dětí-migrantů), ale i v projektech zapojujících většinovou společnost 
či pedagogické pracovníky. 
Důležitou podmínkou pro úspěšné plnění této aktivity je spolupráce s MČ. 

 
Dílčí aktivita  
5.2.1.6.A 

Podpora projektů podaných MČ v rámci grantového řízení pro oblast integrace 
cizinců 

Popis V rámci grantového řízení pro oblast integrace cizinců na rok 2015 mohly 
jednotlivé MČ žádat o finanční podporu na projekty, na nichž spolupracují se 
školami jimi zřízenými. Předpokladem je možnost zvýšení spolupráce se školami a 
zvýšení aktivizace v rámci projektů cíleně zaměřených na děti a mládež z řad 
migrantů. 

Cílové skupiny migranti (děti a mládež), OV (pedagogičtí pracovníci) 
Garant MHMP – ZSP (odd. prevence) 
Spolupráce MČ, školská zařízení 
Termín plnění Průběžně 2015 
Finanční 
náročnost  

schválený rozpočet hl. m. Prahy pro rok 2015 – granty 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

schválený rozpočet hl. m. Prahy (dle schválených prostředků MHMP - odd. 
národnostních menšin a integrace cizinců pro rok 2015 – granty) 

Indikátory Počet podpořených projektů MČ, do nichž jsou zapojeny školy zřizované danou 
MČ. 
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Aktivita  
5.2.1.7 

Zajištění finanční podpory aktivit integrace cizinců realizovaných přímo 
jednotlivými MČ v rámci grantového řízení pro oblast integrace cizinců 
„Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“ 

Popis V rámci grantového řízení pro oblast integrace cizinců je možné, aby podávaly 
žádost o grant také jednotlivé MČ.  

 
Dílčí aktivita 
5.2.1.7.A  

Podpora MČ v rámci grantového řízení „Programy podpory aktivit integrace 
cizinců na území hl. m. Prahy“ 

Popis Nadále prostřednictvím grantového řízení „Programy podpory aktivit integrace 
cizinců na území hl. m. Prahy“ podporovat projekty jednotlivých MČ v roce 2015 a 
současně tuto možnost zajistit i pro rok 2016. 

Cílové skupiny OV (MČ) 
Garant MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců 
Spolupráce MČ, PPMČ 
Termín plnění Průběžně 2015 
Finanční 
náročnost  

schválený rozpočet hl. m. Prahy pro rok 2015 – granty 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

schválený rozpočet hl. m. Prahy (dle schválených prostředků MHMP - odd. 
národnostních menšin a integrace cizinců pro rok 2015 – granty) 

Indikátory Počet podaných a podpořených projektů v rámci grantového řízení „Programy 
podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“ 

 
Aktivita  
5.2.1.8 

Poskytování finanční podpory prostřednictvím grantového řízení pro oblast 
integrace cizinců zejména těm projektům, které žádají hl. m. Praha o 
spolufinancování projektu a jsou postaveny na vzájemné spolupráci všech 
subjektů 

Popis Při posuzování projektů bude přihlédnuto ke skutečnosti, zda realizátor projektu 
počítá při zajištění jednotlivých aktivit se vzájemnou spoluprací s dalšími subjekty, 
které se zabývají tématem migrace a integrace a současně má zajištěno také 
spolufinancování předkládaného projektu.  

 
Dílčí aktivita  
5.2.1.8.A 

Hodnocení podaných projektů v rámci grantového řízení pro oblast integrace 
cizinců z hlediska vzájemné spolupráce při realizaci 

Popis Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace 
cizinců na území hl. m. Prahy bude v rámci svého hodnocení posuzovat rovněž to, 
zda je žádáno hl. m. Praha o spolufinancování projektu, a zda jsou projekty 
postaveny na vzájemné spolupráci různých subjektů zabývajících se integrací 
cizinců. 

Cílové skupiny OV (NNO a další subjekty pracující v oblasti integrace cizinců, MČ) 
Garant Komise RHMP pro udělování v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců 

na území HMP 
Spolupráce MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců 
Termín plnění 1. pololetí 2015 
Finanční 
náročnost  

schválený rozpočet hl. m. Prahy pro rok 2015 – granty 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

schválený rozpočet hl. m. Prahy (dle schválených prostředků MHMP - odd. 
národnostních menšin a integrace cizinců pro rok 2015 – granty) 

Indikátory Počet podpořených projektů, které jsou založeny na spolupráci dalších subjektů a 
jsou založeny na spolufinancování. 
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Aktivita  
5.2.1.9 

Aktivizovat jednotlivé MČ k přípravě projektů zaměřených na integrační aktivity 
a pravidelně je o možnostech financování integračních aktivit informovat 

Popis Poskytování dostatečného množství informací a podpory MČ pro možnost 
vytvoření vlastních projektů. Současně zvýšení informovanosti o možných zdrojích 
dalšího financování těchto projektů např. formou projektů obcí – MVČR. 

 
Dílčí aktivita  
5.2.1.9.A 

Informování MČ o možnostech finanční podpory projektů na podporu aktivit 
integrace cizinců 

Popis V rámci pravidelných jednání PMČ budou zástupci MČ informováni o vyhlášení a 
podmínkách grantového řízení hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců, ale i o 
jiných možnostech získání finanční podpory v rámci programů ostatních institucí. 

Cílové skupiny OV (MČ) 
Garant MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců 
Spolupráce ICP 
Termín plnění Průběžně 2015 
Finanční 
náročnost  

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory V rámci jednání PPMČ bude pravidelně zařazen bod týkající se aktuálních 
informací grantového řízení. 

 
Dílčí aktivita 
5.2.1.9.B  

Vzájemná informovanost a sdílení zkušeností z realizovaných projektů 
jednotlivých MČ 

Popis V rámci pravidelných jednání PPMČ se budou zástupci jednotlivých MČ vzájemně 
informovat o realizovaných projektech a následně sdílet zkušenosti se samotnou 
realizací, ale zejména zhodnocením dopadu na cílové skupiny projektu.   

Cílové skupiny OV (MČ) 
Garant MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců 
Spolupráce PPMČ 
Termín plnění Průběžně 2015 
Finanční 
náročnost  

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory V rámci jednání PPMČ bude pravidelně zařazen bod týkající výměny zkušeností 
z realizace projektů v rámci jednotlivých MČ. 

 
 

5.2.2  Financování Integračního centra Praha o.p.s. 
 
Aktivita 5.2.2.1 Zajištění finanční podpory provozu a činnosti ICP ze strany hl. m. Prahy, a to 

primárně formou spolufinancování projektů, které jsou a budou podpořeny z 
fondů Evropské unie (např. Evropského fondu pro integraci státních příslušníků 
třetích zemí) a státního rozpočtu 

Popis V roce 2015 dojde k zániku Evropského fondu pro integraci státních příslušníků 
třetích zemí, který z 75% financuje činnost ICP. Tento fond pak bude nahrazen 
novým Azylovým, migračním a integračním fondem (AMIF). Během podzimu 2014 
není stále jisté, kdy tento fond začne fungovat a zdali nevznikne časová a tedy i 
finanční proluka mezi přechodem mezi těmito dvěma fondy. 

 
Dílčí aktivita 
5.2.2.1.A  

Zajistit kofinancování pokračujícího projektu ICP, který bude financován 
z evropského fondu AMIF 

Popis V roce 2015 se předpokládá, že ICP bude realizovat projekt ve stejné výši jako 
v roce 2014. Zároveň se předpokládá, že podmínky kofinancování projektu 
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v rámci fondu AMIF budou nastaveny stejně jako v předchozím programovém 
období z fondu EIF. Z toho vyplývá, že kofinancování projektu pro rok 2015 bude 
v objemu 4.750 000,- Kč. 

Cílové skupiny OV (ICP) 
Garant MHMP  
Spolupráce MHMP, ICP, MV ČR 
Termín plnění Duben až srpen 2015 
Finanční 
náročnost  

4.750 000,- Kč  

Možnosti 
finančního 
zajištění 

Dotace/dar ze strany hl. m. Prahy jako zřizovatele ICP 

Indikátory Poskytnutá dotace nebo dar 
 
Aktivita  
5.2.2.2 

V případě potřebnosti přímá dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro zajištění 
provozu a činnosti ICP 

Popis Pro ICP je nezbytné zajištění bazálního fungování ICP (pronájem kanceláří, plat 
managementu (částečně) a další náklady vztahující se k provozu), které se nedají 
hradit z projektu EIF/AMIF. Dále je nezbytné zajistit určité volné finanční 
prostředky, které by mohly sloužit ke kofinancování menších projektů, o které by 
ICP žádalo. Těmito projekty ICP bude snižovat celkový obnos hlavního projektu 
EIF/AMIF a tím i podíl hl. m. Prahy na kofinancování tohoto projektu jak je 
uvedeno v předešlé aktivitě. 

 
Dílčí aktivita  
5.2.2.2.A 

Zajištění finančních prostředků na zajištění bazálního fungování ICP, které se 
nedají platit z projektu EIF/AMIF 

Popis Zajistit tyto prostředky z dotace/daru hl. m. Prahy 
Cílové skupiny OV (ICP) 
Garant Ředitel ICP 
Spolupráce ICP, MHMP 
Termín plnění Květen - září 2015 
Finanční 
náročnost  

1.032 790,- Kč 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

Dotace/dar 

Indikátory Poskytnutá dotace/dar 
 
Dílčí aktivita 
5.2.2.2.B  

Zajistit prostředky z dotace/daru hl. m. Prahy na kofinancování ostatních 
projektů ICP 

Popis ICP chce zajistit rozvoj své činnosti a snížit závislost na projektech EIF/AMIF 
formou realizace dalších projektů na podporu integrace cizinců. U většiny 
projektů nejen z evropských fondů je však vyžadováno (alespoň částečné) 
kofinancování předkládaného projektu, proto je zapotřebí, aby hl. m. Praha jako 
zřizovatel ICP toto kofinancování zajistilo.  
 

Cílové skupiny OV (ICP) 
Garant Ředitel ICP 
Spolupráce ICP, MHMP 
Termín plnění Květen - září 2015 
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Finanční 
náročnost  

500 000,- Kč 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

Dotace/dar 

Indikátory Poskytnutá dotace/dar 
 
Aktivita  
5.2.2.3 

V případě nutnosti podpoří hl. m. Praha ICP formou bezúročné půjčky, která 
zajistí finanční krytí překlenovacího období, než bude ICP proplacena 
závěrečná platba projektu podpořeného z fondů Evropské unie (např. 
Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí), případně 
než bude schválen navazující projekt 

Popis I v roce 2015 bude potřeba zajistit bezúročnou půjčku na pokrytí zádržného 
následujícího projektu v tzv. překlenovacím období.  

 
Dílčí aktivita 
5.2.2.3.A  

Zajistit bezúročnou půjčku ze strany hl. m. Prahy pro ICP, která zajistí 
zachování činnosti ICP a realizace navazujícího projektu do doby, než ICP 
obdrží finanční prostředky z evropských fondů, jejichž projekt realizuje. 

Popis Zajištění bezúročné půjčky MHMP pro ICP. ICP po obdržení finančních 
prostředků ze strany evropských fondů vrátí v plné výši půjčku hl. m. Praze.  

Cílové skupiny OV (ICP) 
Garant MHMP 
Spolupráce MV ČR 
Termín plnění Říjen - prosinec 2015 
Finanční 
náročnost  

dle potřeby  

Možnosti 
finančního 
zajištění 

Bezúročná půjčka ze strany hl. m. Prahy, která bude po obdržení finančních 
prostředků z evropských fondů ze strany ICP navrácena hl. m. Praha v plné výši. 

Indikátory Schválená a přidělená bezúročná půjčka  
 
 

5.2.3  Projektové financování 
 
Aktivita 5.2.3.1 Hl. m. Praha se i nadále zaměří na realizaci vlastních projektů v oblasti integrace 

migrantů a současně poskytne finanční prostředky na jejich zajištění 
Popis Hl. m. Praha každoročně realizuje vlastní aktivity vztahující se k oblasti integrace 

cizinců s cílem zvýšení informovanosti odborníků i široké veřejnosti, podpoře 
vzájemné informovanosti a poskytnutí prostoru pro odbornou diskusi. V těchto 
aktivitách bude navazovat na předchozí činnost, jedná se o workshopy 
k aktuálním otázkám v oblasti integrace cizinců, účast na akci Schola Pragensis, 
zajištění analýzy postavení migrantů na území hl. m. Prahy a další aktivity, které 
zajistí rozvoj Prahy jako moderní metropole. 

 
Dílčí aktivita  
5.2.3.1.A 

Realizace Analýzy postavení migrantů na území hl. m. Prahy, která bude 
základem pro podporu stávajících a rozvoj nových a efektivních integračních 
opatření 

Popis Více informací zpracováno v kapitole 5.1 tohoto dokumentu 
Cílové skupiny OV (MČ, NNO, další odborníci, ŠV) 
Garant MHMP 
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Spolupráce ICP, RPP, PPMČ, PM a další odborníci 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost  

1.500.000,- Kč (plnění analýzy je vázáno na schválení  rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2015 a přidělení výše uvedené částky) 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

schválený rozpočet hl. m. Prahy na rok 2015 

Indikátory realizace analýzy 
 
Dílčí aktivita  
5.2.3.1.B 

Workshopy k aktuálním otázkám v oblasti integrace cizinců 

Popis V roce 2014 byl zaměřen workshop na přípravu historicky prvního Akčního plánu 
v rámci Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců. V roce 2015 budou 
témata workshopu navržena v rámci činnosti PPMČ a RPP, následně pak budou 
přednesena Komisi RHMP pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců na 
území hl. m. Prahy, která jej projedná a na základě jejího doporučení bude 
zajištěna jejich realizace. 

Cílové skupiny OV (MČ, NNO) 
Garant MHMP 
Spolupráce ICP, RPP, PPMČ, PM 
Termín plnění 2. pololetí roku 2015 
Finanční 
náročnost  

100.000,- Kč  

Možnosti 
finančního 
zajištění 

schválený rozpočet hl. m. Prahy na rok 2015 

Indikátory realizace workshopu a jeho výstupy 
 
Dílčí aktivita 
5.2.3.1.C  

Prezentace práce hl. m. Prahy v oblasti národnostních menšin a integrace 
cizinců na výstavě pražského středního školství Schola Pragensis 

Popis Tradičně MHMP – odd. pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců 
spolupracuje s SMS a účastní se výstavy pražského středního školství Schola 
Pragensis, a to formou informačního stánku. Zde jsou k dispozici informace 
k realizovaným aktivitám hl. m. Prahy ve vztahu k oblasti národnostních menšin a 
dále integraci cizinců. V posledních letech je prezentace rovněž zaměřena na 
informace vztahující se k nabídce služeb ICP, které podporuje hl. m. Praha. Zájem 
o informace z dané oblasti je zejména ze stran pedagogů základních škol, u nichž 
stoupá počet žáků z řad cizinců a potýkají se s problémy neznalosti českého jazyka 
apod.  
V roce 2015 budou informace stánku zaměřeny primárně na pedagogické 
pracovníky a možnost spolupráce či pomoci v začleňování dětí s OMJ. 

Cílové skupiny ŠV (žáci a studenti pražských škol - 2. stupeň ZŠ a SŠ, rodiče těchto 
žáků/studentů), OV (pedagogové)  

Garant MHMP – odd. národnostních menšin a  integrace cizinců 
Spolupráce MHMP – OŠK, ICP, NNO, DNM 
Termín plnění Listopad 2015 
Finanční 
náročnost  

10.000,- Kč dle schváleného rozpočtu na rok 2015 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

schválený rozpočet hl. m. Prahy na rok 2015 
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Indikátory Expozice na stánku v rámci Scholy Pragensis 
 
Aktivita 5.2.3.2 V rámci vlastních aktivit bude i nadále realizována podpora projektů, které jsou 

založené na vzájemné spolupráci mezi jednotlivými subjekty, na práci v oblasti 
integrace cizinců, etnických menšin, dodržování lidských práv a interkulturního 
vzdělávání 

Popis Hl. m. Praha bude i v roce 2015 realizovat aktivity zaměřené na téma integrace a 
to ve spolupráci s jednotlivými subjekty, které se podílí na práci s migranty.  

 
Dílčí aktivita  
5.2.3.2.A 

Sekce k oblasti integrace cizinců v rámci Setkání národnostních menšin  

Popis Hl. m. Praha každým rokem pořádá významnou akci s názvem Setkání 
národnostních menšin, v rámci něhož se koná mezinárodní konference. Na 
doporučení členů Komise RHMP pro oblast národnostních menšin a integrace 
cizinců na území HMP byla již v roce 2014 zařazena sekce, která se zabývá 
národnostními menšinami ve vztahu k migrantům. Téma integrace bude zařazeno 
tedy i v roce 2015.  

Cílové skupiny ŠV, OV 
Garant MHMP a DNM 
Spolupráce ICP 
Termín plnění Listopad-prosince 2015 
Finanční 
náročnost  

Předpokládaná částka 300.000,- Kč. 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

schválený rozpočet hl. m. Prahy na rok 2015 

Indikátory realizace akce a prezentace příspěvku o integraci cizinců 
 

5.2.4  Financování na lokální úrovni 
 
Aktivita 5.2.3.4 Hl. m. Praha bude spolupracovat s MČ při přípravě jejich vlastních projektů 

zaměřených na oblast integrace cizinců 
Popis Hl. m. Praha bude podporovat jednotlivé MČ v tom, aby realizovaly své vlastní 

projekty, a bude spolupracovat v případě možností na jejich přípravě.  Jedná se o 
zapojení MČ do širších projektů (včetně mezinárodních) a v případně možnosti 
poskytne hl. m. Praha i podporu např. prostřednictvím zázemí v podobě 
zasedacích místností. 

 
Dílčí aktivita  
5.2.3.4.A 

Aktivní spolupráce MHMP s MČ na vlastních projektech jednotlivých MČ 

Popis Jednotlivé MČ, zvláště ty, které mají již zkušenosti z projektů obcí, rozvíjí řadu 
vlastních projektů, do kterých se hl. m. Praha zapojí v případě, že MČ projeví 
zájem o aktivní spolupráci města. Jedná se např. na participaci v mezinárodních 
projektech založených na výměně zkušeností v oblasti práce s migranty, případně 
semináře, konference, menší festivaly. 

Cílové skupiny dle zaměření daného projektu (OV, ŠV) 
Garant MČ 
Spolupráce MHMP 
Termín plnění Průběžně 2015 
Finanční 
náročnost  

dle možností hl. m. Prahy a potřeb MČ (např. poskytnutí prostor) 
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Indikátory počet projektů MČ, do nichž se hl. m. Praha zapojí v rámci možné spolupráce 
 
Aktivita  
5.2.3.5 

Hl. m. Praha finančně podpoří prostřednictvím zvláštní dotace (mimo rámec 
grantového řízení) projekt MČ v případě, že aktuální situace na dané MČ bude 
vyžadovat okamžité řešení 

Popis V případech, kdy bude nutné podpořit některou z MČ prostřednictvím zvláštní 
dotace z důvodů, že bude daná MČ potřebovat okamžité řešení v zajištění náhle 
vzniklé situace, bude zajištěna součinnost v řešení vzniklé nenadálé situace a 
poskytnuta mimořádná finanční pomoc ze strany hl. m. Prahy. 

 
Dílčí aktivita  
5.2.3.5.A 

Zajištění součinnosti a finanční pomoci MČ v případě nenadálé situace týkající 
se migrace 

Popis MČ mohou postihnout nenadále vzniklé situace týkající se oblasti migrace. 
V případě, že taková situace nastane, bude nabídnuta MČ spolupráce pro 
možnost okamžitého řešení a v případě žádosti ze strany MČ i mimořádná 
finanční pomoc ze strany hl. m. Prahy (zvláštní dotace).  

Cílové skupiny OV (MČ) 
Garant MHMP  
Spolupráce MČ, ICP 
Termín plnění v případě potřeby akutního řešení nenadálé situace v průběhu roku 2015 
Finanční 
náročnost  

- dle mimořádné žádosti MČ a možností schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2015 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

- dle možností schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015, zvláštní dotace 
(dar) 

Indikátory Usnesení RHMP o poskytnuté pomoci 
 
Aktivita  
5.2.3.6 

Zajištění podpory a informovanosti MČ o možnosti podání žádosti o grant v 
rámci grantového řízení pro oblast integrace cizinců „Programy podpory aktivit 
integrace cizinců na území hl. m. Prahy“ a dalších možností financování 

Popis MČ budou informovány o možnosti podání žádosti o grant v rámci grantového 
řízení hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců, seznámeni s podmínkami 
grantového řízení. 

 
Dílčí aktivita  
5.2.3.6.A 

Poskytnutí informací zástupců MČ o vyhlášení a podmínkách grantového řízení 

Popis Zástupci MČ, kteří jsou sdruženi v rámci PPMČ, budou pravidelně informováni o 
průběhu probíhajícího grantového řízení v roce 2015. Dále jim budou poskytnuty 
informace o možnosti podání žádosti o grant v rámci grantového řízení hl. m. 
Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2016, budou seznámeni s podmínkami 
grantového řízení. Současně budou probíhat individuální konzultace nad projekty 
jednotlivých MČ. 

Cílové skupiny OV (MČ) 
Garant MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců 
Spolupráce MČ 
Termín plnění Průběžně 2015 
Finanční 
náročnost  

0,- Kč pro rok 2015 

Indikátory podané projekty jednotlivými MČ 
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OPATŘENÍ A AKTIVITY V PRIORITNÍ OBLASTI: 
 
5.3 INFORMOVANOST 
  

5.3.1 Informační webový portál 
 

Aktivita 
5.3.1.1 

Finanční a technická podpora vzniku informačního webového portálu v 
českém jazyce a v jazykových mutacích migrantů 

Popis Na lokální úrovni neexistuje pro migranty žijící v Praze žádný ucelený webový 
zdroj informací, který by poskytoval základní informace o dostupných 
službách i v jazykových mutacích migrantů. Z důvodu celkového 
zjednodušení jejich orientace vznikne jednotný webový portál.  
Webový portál v českém jazyce a v jazykových mutacích migrantů poskytne 
informace nezbytné pro život migrantů v Praze, sjednotí existující zdroje 
informací a kontakty. Zároveň bude webový portál působit jako zdroj 
informací pro veřejnost o migrantech a podpoří různorodost v Praze. 

  

Dílčí aktivita 
5.3.1.1.A 

Technické a finanční zajištění základního informačního webového portálu 

Popis Z dostupných zdrojů informací bude vytvořen základ informačního 
webového portálu, který bude v dalším roce obsahově i jazykově rozšířen.  
Proběhne sběr dostupných informací ohledně existujících webových stránek 
a informačních zdrojů, návrh cílové struktury webového informačního 
portálu, jazykových mutací a variant správy pod webovým portálem MHMP 
prostřednictvím samostatné domény (např. „metropolis-for-all“). Zajištění 
spolupráce s oddělením projektové činnosti (odbor Kancelář primátora) za 
účelem co nejlepšího zviditelnění webového portálu z domovské stránky 
MHMP. 
Základní obsahová tvorba z dostupných zdrojů informací a podkladů, využití 
informací z aktuálního „Průvodce pro migranty žijící v Praze“ vytvořeného 
ICP. Vytvoření adresáře elektronických odkazů a kontaktů na jednotlivé 
pobočky ICP, NNO v Praze, asociace migrantů, MČ a jejich základní odbory, 
kontakty na interkulturní pracovníky a komunitní tlumočníky působící v 
Praze. Provázání kontaktů a odkazů i na další webové portály jako je 
www.imigracniportal.cz, odkaz na www.cizinci.cz, www.inkluzivniskola.cz 
pro oblast vzdělávání, webové stránky NNO, Asociaci pro interkulturní práci, 
z.s. apod. 
Vytvoření kalendáře kulturních, volnočasových, komunitních a tematických 
akcí NNO a MČ jak pro cizince, tak i pro veřejnost. V případě existence 
jazykových mutací budou uveřejněny rovnou i jazykové varianty pozvánek a 
letáků. 
Rozšířit a finančně navýšit grantové řízení hl. m. Prahy „Programy podpory 
aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“ pro rok 2016 za účelem 
financování webového portálu v následujících letech. 

Cílové skupiny migranti, OV, ŠV 

Garant MHMP 
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Spolupráce MHMP, ICP, RPP, PPMČ, PM, MČ, NNO, Asociace pro interkulturní práci, z.s. 

Termín plnění 2015: základní obsahová tvorba webového portálu 
červen-srpen 2015: rozšířit a finančně navýšit grantové řízení hl. m. Prahy za 
účelem financování webového portálu v následujících letech 
2. polovina roku 2015 dle termínu uzávěrky grantového řízení: předložení 
grantu k financování hl. m. Prahou pro rok 2016 

Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Založená základní samostatná sekce při webovém portálu hl. m. Prahy pro 
oblast integrace cizinců. Rozšířené a finančně navýšené grantové řízení hl. m. 
Prahy. 

  

Aktivita 
5.3.1.2 

Obsahová tvorba informačního webového portálu, pravidelné aktualizace 
všech oblastí, důraz na správnost informací po jazykové i obsahové stránce 

Popis Pokračovat ve vytváření webového informačního portálu pro migranty, 
odbornou a širokou veřejnost v českém jazyce z dostupných zdrojů informací 
a zajištění potřebných informací v jazykových mutacích migrantů. 

  

Dílčí aktivita 
5.3.1.2.A 

Zajištění obsahu webového portálu a překladů do vybraných jazykových 
mutací migrantů 

Popis Zajištění obsahu webového portálu pro migranty o službách jim dostupných 
od všech aktérů integrace cizinců a zajištění překladů do vybraných 
jazykových mutací. Zajištění spolupráce na pravidelné aktualizaci příslušného 
obsahu pro migranty prostřednictvím RPP, PPMČ a PM. 
Rozšíření a aktualizace adresáře elektronických odkazů a kontaktů na 
jednotlivé NNO v Praze, MČ a jejich základní odbory včetně popisu 
nabízených služeb, školy (Portál hl. m. Prahy o školství), volnočasové aktivity 
(DDM a další instituce poskytující volnočasové aktivity), zdravotnická zařízení 
v Praze atd. a zajištění překladů do vybraných jazykových mutací. Vytvoření 
srozumitelného rozcestníku kontaktů pro migranty. 
Zajištění obsahu webového portálu pro širokou a odbornou veřejnost. 
Provázání webového portálu s dostupnými zdroji informací, webovými 
stránkami a uveřejnění elektronických verzí vytvořených materiálů. Zajištění 
pravidelné aktualizace příslušného obsahu pro širokou a odbornou veřejnost 
prostřednictvím RPP, PPMČ a PM. 

Cílové skupiny migranti, OV, ŠV 

Garant MHMP 

Spolupráce ICP, MHMP (SMS – odd. prevence, YSP), RPP, PPMČ, PM, MČ, NNO, MV ČR, 
MŠMT ČR (terciární vzdělání – VOŠ, VŠ), metodici prevence, Pražské centrum 
primární prevence), MPSV ČR (úřady práce) 

Termín plnění Leden – prosinec 2016 
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Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 
 

Indikátory Obsahově úplná samostatná sekce pro integraci cizinců při webovém portálu 
hl. m. Prahy přeložená do vybraných jazykových mutací. 

  
  

5.3.2 Distribuce tištěných materiálů 
 

Aktivita 
5.3.2.1 

Finanční zajištění tvorby, tisku a pravidelné aktualizace informačních letáků 
v jazykových mutacích migrantů 

Popis Dostatečná informovanost migrantů v Praze v jazycích jim srozumitelných je 
alespoň v počátku jejich pobytu, kdy se nedomluví ještě dobře česky, 
základem pro jejich úspěšnou integraci. Informační materiály v jazykových 
mutacích migrantů poskytnou informace nezbytné pro život v Praze a 
sjednotí existující zdroje informací. Informační letáky jsou důležitým 
nástrojem zvyšování informovanosti v rámci terénní práce a pro migranty, 
kteří nemají přístup k internetu. 

  

Dílčí aktivita 
5.3.2.1.A 

Zajištění financování pro pravidelné aktualizace stávajících materiálů v 
jazykových mutacích a podpora vzniku nových materiálů na lokální úrovni 
v jazykových variantách pro migranty 

Popis  Zajistit financování formou grantů hl. m. Prahy pro pravidelné aktualizace 
stávajících materiálů v jazykových mutacích jako například „Průvodce pro 
migranty žijící v Praze“ vydaný ICP.  
Zajistit financování pro stávající nebo nové materiály na lokální úrovni MČ, 
NNO a dalších aktérů v jazykových variantách pro migranty formou grantů 
hl. m. Prahy.  
Informovat MČ a další aktéry o možnostech žádat o granty hl. m. Prahy pro 
vydávání informačních materiálů na lokální úrovni v českém jazyce, ale i v 
jazykových mutacích. 

Cílové skupiny migranti  

Garant MHMP 

Spolupráce ICP, MHMP, RPP, PPMČ, PM, MČ, NNO 

Termín plnění červen - srpen 2015: rozšířit a finančně navýšit grantové řízení hl. m. Prahy 
„Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“ 
za účelem financování stávajících a nových informačních materiálů 
2. polovina roku 2015 dle termínu uzávěrky grantového řízení: předložení 
grantů k financování hl. m. Prahy pro rok 2016 

Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Každoročně vypisované granty hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců, 
s důrazem na informovanost a informační materiály pro migranty v jejich 
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jazycích. Zápisy a rozesílané informace z RPP a PPMČ o možnostech čerpat 
granty na informační materiály pro migranty. 

  

Aktivita 
5.3.2.2 

Zajištění obsahové tvorby materiálu, správnost uváděných informací po 
obsahové i jazykové stránce 

Popis Zajištění pravidelných aktualizací stávajících informačních materiálů v 
jazykových mutacích a podpora vzniku nových informačních materiálů na 
lokální úrovni městských částí, NNO aj. aktérů v jazykových variantách pro 
migranty. 

  

Dílčí aktivita 
5.3.2.2.A 

Tvorba informačních materiálů pro migranty v jazykových mutacích 
migrantů 

Popis  Pravidelně aktualizovat „Průvodce pro migranty žijící v Praze“ ICP v 
jazykových mutacích, který zároveň bude sloužit jako informační zdroj v 
elektronické podobě pro informační webový portál pro migranty.  
Tvorba informačních materiálů MČ, NNO a dalších lokálních aktérů pro 
migranty v jazykových mutacích nebo vytvoření jazykových mutací pro 
stávající tematické materiály, letáky, periodika MČ, které jsou zatím v 
českém jazyce. Tam, kde to bude relevantní, budou lokální aktéři co nejvíce 
na tvorbě informačních materiálů spolupracovat tak, aby informační 
materiály reflektovaly potřeby migrantů. Zvláštní pozornost bude věnována 
migrantům seniorům, mládeži a ženám a matkám s dětmi. 
Zajistit pravidelné informování členů RPP a PPMČ o vydávaných 
informačních materiálech pro migranty nebo pro českou veřejnost. Zajistit 
sdílení informací členů RPP a PPMČ o tematických oblastech, na které by 
bylo vhodné zaměřit informační materiály pro migranty nebo překlady do 
jazykových mutací. 
Speciální pozornost při vytváření informačních materiálů bude věnována 
skupinám migrantů, jako jsou migranti senioři, mladí lidé, nebo ženy a matky 
s dětmi. 

Cílové skupiny migranti 

Garant Pracovníci a koordinátoři IC MHMP a MČ 

Spolupráce ICP, MHMP (SMS – odd. prevence, ZSP), RPP, PPMČ, PM, MČ, NNO 

Termín plnění Leden – prosinec 2016 
 

Finanční 
náročnost 

 0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Pravidelně aktualizovaný „Průvodce pro migranty žijící v Praze“. Přeložené 
stávající materiály pro českou veřejnost do vybraných jazyků migrantů a 
zajištěná distribuce mezi migranty. Publikované a distribuované nové 
informační materiály v jazykových variantách na lokální úrovni pro specifické 
potřeby migrantů. Koordinovaný přístup k vydávaným informačním 
materiálům v rámci RPP a PPMČ. 
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 Aktivita 
5.3.2.3 

Zajištění distribuce tištěných materiálů tak, aby jejich dostupnost byla 
celopražská 

Popis Informační materiály pro migranty mají potenciál být šířeny i na dalších 
distribučních místech, díky čemuž se zvýší informovanost migrantů v hl. m. 
Praze. Proto, aby se distribuce na další místa dostupná pro migranty zlepšila, 
je potřebný koordinovaný přístup a spolupráce všech aktérů v oblasti 
integrace cizinců působících.  

  

Dílčí aktivita 
5.3.2.3.A 

Vytvoření distribuční sítě pro tištěné informační materiály na území 
hlavního města Prahy pro migranty a její pravidelná aktualizace 

Popis Vytvoření distribuční sítě pro tištěné informační materiály na území hl. m. 
Prahy pro migranty na základě spolupráce RPP, PPMČ a PM umožní lepší 
dostupnost informačních materiálů pro migranty. Tato distribuční síť bude 
vytvořena na základě tematických oblastí a k nim náležícím možným 
distribučním kanálům. Distribuční síť bude pravidelně aktualizována. 

Cílové skupiny migranti 

Garant ICP prostřednictvím RPP, PPMČ, PM 

Spolupráce MHMP (SMS –odd. prevence, ZSP), RPP, PPMČ, PM, MČ, NNO, MV ČR, 
MŠMT ČR (terciární vzdělání – VOŠ, VŠ), metodici prevence, Pražské centrum 
primární prevence), MPSV ČR (úřady práce) 

Termín plnění Průběžně 

Finanční 
náročnost 

0,- Kč  

Indikátory Vytvořená a pravidelně aktualizovaná distribuční síť pro tištěné informační 
materiály pro migranty. 

  
  

5.3.3 Role Poradní platformy zástupců městských částí a Magistrátu hl. m. Prahy pro  
oblast integrace cizinců 

 

Aktivita 
5.3.3.1 

Podpora pravidelné a dlouhodobé realizace Poradní platformy zástupců 
MČ Praha 1-22, Praha - Libuš a zástupců MHMP pro oblast integrace cizinců 

Popis PPMČ a RPP jsou zásadními místy, kde probíhá výměna a sdílení informací 
mezi všemi aktéry v oblasti integrace cizinců. Je potřeba dlouhodobě obě 
platformy podporovat v jejich pravidelném setkávání, zvát na jejich setkávání 
i další aktéry a zajistit komunikaci mezi nimi a PM. Zároveň je zásadní, aby 
došlo k předávání informací a provázanosti strategických a koncepčních 
dokumentů na území hl. m. Prahy s výstupy všech těchto pravidelných 
platforem.  
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Dílčí aktivita 
5.3.3.1.A 

Podpora pravidelné a dlouhodobé realizace a spolupráce PPMČ, RPP a PM 

Popis Zajistit a podpořit technicky pravidelné setkávání všech aktérů oblasti 
integrace cizinců na území hl. m. Prahy a samotných migrantů sdružených v 
rámci PM tak, aby docházelo k co nejefektivnější výměně informací, 
spolupráci a včasnému reagování na vzniklé podněty v rámci těchto 
platforem, ale i mimo ně.  

Cílové skupiny OV, migranti  

Garant MHMP, ICP 

Spolupráce RPP, PPMČ, PM, MČ, NNO 

Termín plnění Průběžně 

Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Pravidelné setkávání RPP, PPMČ, PM. Zápisy a výstupy dostupné všem 
relevantním aktérům integrace cizinců na území hl. m. Prahy.  

  

Dílčí aktivita 
5.3.3.1.B 

Koordinace oblasti integrace cizinců a zajištění zahrnutí výstupů RPP, 
PPMČ, PM v této oblasti do koncepčně strategických dokumentů hl. m. 
Prahy a dokumentů MČ 

Popis Zajistit předávání informací a provázanost výstupů RPP, PPMČ a Platformy 
migrantů do strategických a koncepčních dokumentů na území hl. m. Prahy 
(např. Komunitní plánování sociálních služeb, Krajský plán strategie 
prevence kriminality, Koncepce protidrogové politiky, Koncepce školství, 
Koncepce vzdělávání, Koncepce zdravotnictví aj.).  
Zajistit pravidelnou účast na platformách RPP a PPMČ a předávání informací 
z platforem zástupcům MHMP (SMS, ZSP apod.). Zajistit informovanost 
pracovníků živnostenského odboru aj. relevantních odborů MHMP o 
výsledcích RPP a PPMČ týkajících se činnosti jejich gesce. Zajistit předávání 
informací z PPMČ i všem relevantním odborům MČ. 

Cílové skupiny OV, migranti 

Garant MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců, ICP 

Spolupráce Koordinátoři a pracovníci IC MHMP a MČ, odbory MHMP, RPP, PPMČ, PM, 
MČ 

Termín plnění Průběžně 

Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Zahrnutá oblast integrace cizinců ve strategických a koncepčních 
dokumentech na území hl. m. Prahy (např. Komunitní plánování sociálních 
služeb, Krajský plán strategie prevence kriminality, Koncepce protidrogové 
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politiky, Koncepce školství, Koncepce vzdělávání, Koncepce zdravotnictví aj.).
Účast zástupců MHMP (SMS, ZSP aj.) na jednání RPP a PPMČ. Předané 
výstupy z RPP a PPMČ zástupcům těchto odborů MHMP. 
Informovaní pracovníci živnostenského odboru aj. relevantních odborů 
MHMP o výsledcích RPP a PPMČ týkajících se činnosti jejich gesce. 
Výstupy z PPMČ předané koordinátory a pracovníky IC MČ všem relevantním 
odborům MČ. 

  
 

5.3.4 Informační a mediální kampaň pro veřejnost 
 

Aktivita 
5.3.4.1 

Zajištění dostatečných finančních prostředků pro realizaci informační a 
mediální kampaně pro veřejnost 

Popis Zajistit finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy pro realizaci informační a 
mediální kampaně pro veřejnost, která podpoří prostřednictvím série 
koordinovaných aktivit integraci cizinců a různorodost pro život v hl. m. 
Praze v 21. století. 

  

Dílčí aktivita 
5.3.4.1.A 

Rozšířit a finančně navýšit grantové schéma hl. m. Prahy v oblasti podpory 
integrace cizinců k realizaci informační a mediální kampaně pro veřejnost. 

Popis Rozšířit a finančně navýšit grantové řízení hl. m. Prahy v oblasti podpory 
integrace cizinců k realizaci informační a mediální kampaně pro veřejnost. 
Umožnit realizaci informačních a mediálních akcí dlouhodobě také formou 
grantů hl. m. Prahy na kulturní činnost. 
Podpořit MČ ve spolupráci s ICP, NNO, zástupci migrantů a dalších aktérů v 
podávání projektů informační a mediální kampaně pro veřejnost na lokální 
úrovni. 
Podpořit koordinaci jednotlivých mediálních a informačních výstupů pod 
mottem hl. m. Prahy „Praha – metropole všech“.  

Cílové skupiny ŠV 

Garant MHMP 

Spolupráce MHMP, ICP, RPP, PPMČ, PM, MČ, NNO aj. aktéři 

Termín plnění červen – srpen 2015: rozšířit a finančně navýšit grantové řízení hl. m. Prahy 
„Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“ 
za účelem informační a mediální kampaně pro veřejnost 
2. polovina roku 2015: předložení grantů k financování hl. m. Prahy pro rok 
2016 

Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 
V roce 2015 bude dále zohledněno při zapracování do návrhu rozpočtu na 
rok 2016. 

Indikátory Rozšířené grantové schéma hl. m. Prahy v oblasti podpory integrace cizinců 
a kultury k realizaci informační a mediální kampaně. Vytvořená společná 
strategie a etický kodex pro sérii informačních a mediálních akcí na lokální 
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úrovni. Mediální a informační výstupy v oblasti integrace cizinců hl. m. Prahy 
jsou koordinované pod mottem hl. m. Prahy „Praha – metropole všech“. 

  

Aktivita 
5.3.4.2 

Realizace mediálních a informačních akcí pro veřejnost 

Popis Mediální a informační akce pro veřejnost mají za cíl podpořit integraci 
migrantů, respekt k odlišnostem, soužití mezi všemi obyvateli hl. m. Prahy, 
účast všech obyvatel včetně migrantů na veřejném životě a informovat 
veřejnost o potřebě a výhodách různorodosti v 21. století. Mediální a 
informační akce budou realizovány v širokém partnerství různých aktérů 
včetně migrantů samotných.  
V rámci nových projektů se může jednat o mediální a informační akce 
formou například publikací aj. tištěných výstupů, mediálních výstupů za 
využití různých typů médií (podpora tištěných, rozhlasových, TV výstupů, ale 
i moderních elektronických médií aj.), dále o podporu kulturních, 
komunitních a volnočasových aktivit, kde se setkávají cizinci s širokou 
veřejností aj.  

 

Dílčí aktivita 
5.3.4.2.A 

Příprava obsahu mediálních a informačních akcí pro veřejnost 

Popis V roce 2015 je zapotřebí specifikovat oblasti a náměty mediální a informační 
kampaně, která se posléze zrealizuje v roce 2016 s přesahem do dalších let. 
V tomto případě je důležité zajištění kontinuity celé akce. 
Důležité je stanovit společnou strategii a etický kodex pro sérii informačních 
a mediálních akcí na lokální úrovni ve spolupráci jednotlivých poboček ICP, 
MČ, NNO, zástupců migrantů v rámci RPP, PPMČ a PM aj. aktérů. Tato 
strategie a etický kodex mediální kampaně zaručí její přínos, nikoliv 
prohlubování stereotypního zobrazení migrantů apod.  
Využita bude i zahraniční dostupná praxe z realizace obdobných 
informačních a mediálních akcí. 

Cílové skupiny ŠV, migranti 

Garant MHMP 

Spolupráce ICP, RPP, PPMČ, PM, MČ, NNO, instituce zajišťující volnočasové, kulturní a 
komunitní aktivity na lokální úrovni aj. aktéři 

Termín plnění Průběžně v roce 2015 

Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 
  

Indikátory Specifikovaná oblast a náměty mediální a informační kampaně. Vytvořená 
strategie a etický kodex pro schvalování jednotlivých informačních a 
mediálních akcí. 

 
 



28 
 

Dílčí aktivita 
5.4.3.8.A 

Příprava soutěže o nejlepší projekt zaměřený na téma “Život napříč kulturami” 

Popis Cíle aktivity je podpořit školy v přípravě školních projektů, v rámci kterých by se 
žáci měli možnost lépe seznámit s principy mezikulturního dialogu. Zadání 
projektu by mělo předejít vytváření stereotypů o “kulturách”, ale přinést 
porozumění, jakými způsoby lze rozumět různým tématům a životním situacím 
(např. vnímání a porozumění stáří v různých kulturách a společnostech).  
Zadavatel vypíše téma a stanoví podmínky soutěže, v rámci které budou 
zohledněny principy protipředsudkového (anti-bias) vzdělávání. Jmenovaná 
komise vyhodnotí nejlepší projekty dle nastavených kritérií a výsledky soutěže 
budou slavnostně vyhlášeny. Soutěž se bude konat pod záštitou primátora/ky hl. 
m. Prahy. 
V průběhu roku 2015 proběhne přípravná fáze. Do června roku 2015 proběhne 
předpokládané stanovení nákladů na realizaci. Realizace prvního ročníku 
proběhne v roce 2016. 

Cílové skupiny Děti a žáci s OMJ, pedagogičtí pracovníci, ostatní děti a žáci 
Garant MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců 
Spolupráce META, ostatní NNO, ICP 
Termín plnění 2016 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč pro rok 2015 

Indikátory Vytvoření harmonogramu a rozpočtu 
 

5.3.5 Mezinárodní konference v oblasti integrace migrantů 
 

Aktivita 
5.3.5.1 

Zajištění dostatečných finančních prostředků pro uspořádání mezinárodní 
konference 

Popis Mezinárodní konference má za cíl sdílení zkušeností a dobré praxe v rámci 
EU států v oblasti integrace cizinců. Na konferenci dojde k zhodnocení 
naplňování koncepce pro období 2014 až 2017, proto je zapotřebí zajistit 
dostatečné financování ze strany hl. m. Prahy, popř. dalších partnerů. 

 

Dílčí aktivita 
5.3.5.1.A 

Příprava realizace mezinárodní konference 

Popis Zajistit přípravu konference po technické a finanční stránce. 

Cílové skupiny OV, ŠV, migranti 

Garant MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců 

Spolupráce odbory MHMP, ICP, RPP, PPMČ, PM, MČ 

Termín plnění Průběžně v letech 2016 – 2017 

Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 
  

Indikátory Návrhy na finanční a technické zajištění konference. 
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Aktivita 
5.3.5.2 

Uspořádání mezinárodní konference za účelem výměny zkušeností mezi 
celostátními i mezinárodními aktéry na poli integrace cizinců 

Popis Mezinárodní konference umožní hl. m. Praha a aktérům působícím v oblasti 
integrace cizinců na lokální úrovni sdílet své zkušenosti a načerpat inspiraci i 
z měst, která mají delší imigrační zkušenosti nežli hl. m. Praha. Konference 
bude určena především lokálním aktérům na úrovni hl. m. Prahy a MČ, 
kterým poskytne příležitost sdílet své dosavadní zkušenosti a dozvědět se o 
dobré praxi v zahraničí. Konference se zúčastní zástupci MHMP, MČ, ICP, 
NNO, zástupci migrantů aj. Speciální pozornost bude věnována skupinám 
migrantů, jako jsou migranti senioři, mladí lidé, nebo ženy a matky s dětmi. 
Jedná se o aktivitu, jejíž příprava bude zahájena v roce 2016. Samotná 
konference bude pak realizována v 1. polovině roku 2017.  

   
 

5.3.6 Využívání již existujících informačních a komunikačních kanálů 
 

Aktivita 
5.3.6.1 

Aktivně podporovat využití všech dostupných informačních a 
komunikačních prostředků, využití jejich rozsahu a možností oslovení 
cílových skupin této priority 

Popis Na území hl. m. Prahy existují různé informační a komunikační prostředky 
ICP, NNO, MČ, ale především samotných migrantů aj. aktérů. Je potřeba tyto 
prostředky koordinovat a efektivně je využívat tak, aby se co nejvíce 
informací a kontaktů dostalo k cílové skupině migrantů. Jedná se nejenom o 
tištěné materiály, ale i o elektronická média jako jsou webové stránky, 
sociální média apod.  

  

Dílčí aktivita 
5.3.6.1.A 

Sběr informací o existujících informačních a komunikačních kanálech dle 
tematických oblastí. Propojení a koordinace tvorby a distribuce informací v 
rámci RPP, PPMČ a PM.  

Popis Sběr informací o existujících využívaných informačních a komunikačních 
kanálech na úrovni ICP, NNO, MČ, MHMP včetně jeho příspěvkových 
organizací, informačních kanceláří MČ, migrantů a jejich organizací aj. dle 
tematických oblastí: 

• systém státní správy a samosprávy, 
• systém sociálních služeb a pomáhajících organizací, 
• školství a vzdělávání, volnočasové aktivity, 
• zdravotnictví, zdravotní péče a zdravotní pojištění, 
• pobytová legislativa-právní poradenství, 
• účast na veřejném životě, 
• podpora mládeže, seniorů, matek s dětmi, 
• prevence, 
• informační a komunikační kanály migrantských organizací a 

neformálních sdružení aj. 
Na základě sběru informací o využití informačních a komunikačních kanálů 
identifikovat i nové formy distribuce různých forem informací. Rozšíření 
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distribuční sítě informačních tištěných materiálů o všechny formy 
distribučních kanálů. Sdílení a koordinace distribuční sítě v rámci RPP, PPMČ 
a PM. 

Cílové skupiny migranti, OV 

Garant ICP 

Spolupráce Odbory MHMP, RPP, PPMČ, PM, MČ, NNO, MV ČR, MŠMT ČR (terciární 
vzdělání – VOŠ, VŠ), metodici prevence, Pražské centrum primární prevence, 
MPSV ČR (úřady práce) 

Termín plnění Průběžně 

Finanční 
náročnost 

0,- Kč  

Indikátory Vytvořená distribuční síť všech informačních a komunikačních kanálů 
v oblasti integrace migrantů, sdílená v rámci RPP, PPMČ, PM 

  

Aktivita 
5.3.6.2 

Podpora práce s migranty v jejich přirozeném prostředí (místo bydliště, 
zaměstnání/podnikání, sdružování se, trávení volného času apod.) 

Popis Na území hl. m. Prahy existuje v současnosti málo informací o místech, kde 
migranti bydlí, pracují, podnikají, sdružují se nebo tráví svůj volný čas apod. 
ICP v rámci svých terénních programů5 má jako jediná organizace v 
současnosti podrobnější informace z jednotlivých MČ. Je potřeba 
podporovat ICP v dalších nebo rozšířených kapacitách pro tuto terénní práci. 
Zároveň je doporučeno pravidelně koordinovat výsledky terénní práce ICP s 
MČ, které nemají kapacity pro terénní práci s migranty, a s dalšími místními 
aktéry. Podpořit práci s migranty v přirozeném prostředí je možné také 
prostřednictvím sítě interkulturních pracovníků a komunitních tlumočníků 
(viz aktivita 5.3.7.3). 

  

Dílčí aktivita 
5.3.6.2.A 

Podpora terénní práce a terénních programů a výměna informací o jejich 
výsledcích na území hl. m. Prahy 

Popis Prostřednictvím terénní práce/terénních programů budou pravidelně 
aktualizovány informace o migrantech v Praze. Získané poznatky z terénní 
práce/terénních programů budou pravidelně koordinovány s MČ v rámci 
PPMČ, která bude dále navazovat spolupráci s dalšími subjekty (sociálními 
odbory MČ aj.). Případné problematické oblasti, nedostatky nebo naopak 
potenciál pro lepší integraci a zapojení migrantů mohou být následně řešeny 
prostřednictvím grantů. 

Cílové skupiny migranti, OV 

Garant ICP 

                                                      
5 Více informací ve výkladovém slovníku na str. 3-4. 
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Spolupráce Koordinátoři a pracovníci IC MHMP a MČ, MČ (sociální odbor, odbor školství 
aj.), městská policie, odbory MHMP, MV ČR, metodici prevence, Pražské 
centrum primární prevence, RPP, PPMČ, PM. 

Termín plnění Průběžně 

Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Koordinované a sdílené výsledky terénní práce ICP s MČ, migranty a dalšími 
místními aktéry. 

 

5.3.7 Aktivní zapojení migrantů do veřejného života 
 

Aktivita 5.3.7.1 Podpora motivace a aktivní participace MČ na integračních aktivitách v 
rámci Poradní platformy zástupců MČ Praha 1-22, Praha-Libuš a zástupců 
MHMP pro oblast integrace cizinců 

Popis Podpora v oblasti integrace cizinců je nejdůležitější na lokální úrovni, a proto 
MČ hrají klíčovou roli při zlepšování podpory integrace cizinců a prevence 
vyloučení komunit migrantů. Prostřednictvím aktérů na lokální úrovni se také 
mohou migranti nejlépe zapojit do veřejného života. Předpokladem je 
vzájemné pravidelné setkávání různých aktérů včetně migrantů na lokální 
úrovni. 

  

Dílčí aktivita 
5.3.7.1.A 

Koordinace a sdílení informací a podnětů na lokální úrovni mezi různými 
aktéry a migranty formou lokálních poradních platforem 

Popis Zajistit pravidelné setkávání a sdílení informací a podnětů na lokální úrovni 
mezi MČ, ICP, NNO, migranty a dalšími místními aktéry například během 
pravidelných porad zástupců odborů MČ.  
Důležité výstupy z těchto lokálních poradních platforem na úrovni MČ budou 
předávány na PPMČ a RPP. Důležité podněty k řešení budou také 
zapracovány formou žádostí o grant pro další grantové období. 

Cílové skupiny OV, migranti 

Garant MČ, ICP 

Spolupráce Pracovníci a koordinátoři IC MHMP a MČ, RPP, PPMČ, MČ, PM 

Termín plnění Průběžně 

Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Pravidelná setkávání zástupců MČ se zástupci ICP, NNO a migranty. Zápisy 
z pravidelných setkání. Sdílené informace o situaci v terénu.  
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Aktivita 5.3.7.2 Zajištění šíření informací o možnostech zapojení MČ do grantových řízení 
hl. m. Prahy, ale i MV ČR a jiných subjektů, která jsou každoročně 
vypisována na téma integrace migrantů 

Popis MČ hrají nezastupitelnou roli v oblasti integrace migrantů na lokální úrovni. 
Zejména v lokalitách, kde žije větší množství migrantů, je potřeba 
podporovat MČ v této oblasti za účelem zvýšení informovanosti všech 
místních obyvatel včetně migrantů, ale i za účelem podpory vzájemného 
soužití. 
Je potřebné zlepšit spolupráci mezi hl. m. Praha a MČ v souvislosti s 
vypsanými grantovými výzvami v oblasti integrace cizinců, informovat MČ 
pravidelně o vypsaných grantových výzvách, možných projektech k 
financování pro MČ, možné spolupráci s ICP, NNO, zástupci migrantů apod.  
Průběžně je doporučeno navyšovat dle potřebnosti kapacity MČ v oblasti 
integrace migrantů, zejména kapacity koordinátorů problematiky IC, pro 
možné efektivní zapojení se do grantových řízení.  

Cílové skupiny OV 

Garant MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců 

Spolupráce MČ, ICP 

Termín plnění Průběžně 

Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory MČ jsou pravidelně informovány o možnostech grantů hl. m. Prahy v oblasti 
IC a mají dostatečné kapacity pro podávání kvalitních grantových žádostí. 

   

Aktivita 5.3.7.3 Informování úřadů o možnostech využívání služeb migrantů jako 
interkulturních pracovníků/komunitních tlumočníků 

Popis Zajistit snižování sociokulturních bariér ve veřejných institucích pro migranty 
zejména podporou zaměstnávání a vzdělávání interkulturních pracovníků 
/komunitních tlumočníků ve veřejných institucích. Navázat spolupráci s 
Asociací pro interkulturní práci, z.s., jejímž cílem je sdružovat kvalifikované 
interkulturní pracovníky, podporovat jejich profesní rozvoj a nabízet jejich 
služby. 

  

Dílčí aktivita 
5.3.7.3.A 

Informovat relevantní úřady na lokální úrovni o možnosti využívat služby 
migrantů jakožto interkulturních pracovníků/komunitních tlumočníků. 
Podpořit instituce v možnosti finančního pokrytí služeb interkulturních 
pracovníků/komunitních tlumočníků.  

Popis Informovat relevantní úřady MČ, MHMP, ÚP, školy a další vzdělávací a 
volnočasové instituce a organizace, zdravotnická zařízení aj. o možnosti 
využívat služby migrantů jakožto interkulturních pracovníků/komunitních 
tlumočníků.  
Podpořit instituce v možnosti finančního pokrytí služeb interkulturních 
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pracovníků/komunitních tlumočníků jakožto zaměstnanců nebo najatých 
služeb nebo formou podaných projektů NNO ve spolupráci s MČ. 
Upravit grantové schéma tak, aby bylo zajištěno účelné financování projektů 
zaměřených na poskytování služeb ze strany komunitních 
tlumočníků/interkulturních pracovníků. 
Dále vytvořit síť kontaktů interkulturních pracovníků/komunitních 
tlumočníků pro hl. m. Prahu, kteří by působili dle potřeby jak na úřadech, tak 
i v terénu ve spolupráci se sociálními pracovníky MČ. 

Cílové skupiny migranti, OV 

Garant MHMP 

Spolupráce ICP, pracovníci a koordinátoři IC MHMP a MČ, RPP, PPMČ, PM, Asociace pro 
interkulturní práci, z.s., NNO, MČ. 

Termín plnění Průběžně 

Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

Rozpočty jednotlivých odborů MHMP a MČ (např. v rámci Projektů obcí) 

Indikátory Využívání interkulturních pracovníků/komunitních tlumočníků na úřadech 
MHMP a MČ aj. institucí, organizací a zařízení.  

 

Aktivita 5.3.7.4 Podpora přátelského soužití hostitelské společnosti a komunit migrantů, 
ale také mezi jednotlivými komunitami migrantů navzájem. Soužití by mělo 
být podporováno jak projekty informačními, PR, kde se hl. m. Praha 
viditelně přihlásí k myšlence podpory motta „Praha – metropole všech“, 
tak zároveň i na lokální, sousedské úrovni, tedy úrovni jednotlivých MČ. 
Jedná se i o prevenci uzavřenosti jednotlivých komunit migrantů a 
možných sociálních dopadů z toho plynoucích. 

Popis Aktivity podporující soužití mezi českou veřejností a migranty, ale i mezi 
jednotlivými komunitami migrantů, povedou k podpoře respektu 
k odlišnostem a různorodosti na území hl. m. Prahy, ale zároveň k prevenci 
vyloučení některých komunit migrantů a z toho plynoucích sociálních 
dopadů. Za účelem podpory přátelského soužití budou předně koordinováni 
lokální aktéři a jejich aktivity tak, aby docházelo ke vzájemnému síťování na 
různých úrovních. Následně budou podporovány informační, kulturní, 
komunitní a volnočasové aktivity na lokální úrovni. 

  

Dílčí aktivita 
5.3.7.4.A 

Podpora soužití formou informačních, kulturních, komunitních a 
volnočasových aktivit na lokální úrovni 

Popis Soužití mezi jednotlivými komunitami a širokou veřejností může být nejlépe 
podpořeno na místní úrovni návrhy projektů, které vychází z přímých potřeb 
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jednotlivých aktérů lokální úrovně. V rámci RPP a PPMČ mohou koordinátoři 
IC MČ přijímat návrhy pro možné projekty podporující soužití na lokální 
úrovni, nebo jim mohou být předávány náměty z PM. 
Podpořit nové kulturní, komunitní a volnočasové aktivity, které povedou k 
podpoře přátelského soužití mezi obyvateli dané MČ. Podporovat projekty, 
které zapojují co nejširší paletu místních aktérů a které vznikly v partnerství 
MČ, NNO, vzdělávacích, kulturních, volnočasových organizací a institucí a 
migrantů samotných. Zvláštní pozornost bude věnována cílovým skupinám 
migrantů seniorů, mládeže, nebo ženám a matkám s dětmi. 

Cílové skupiny migranti, ŠV 

Garant ICP, MČ, MHMP 

Spolupráce NNO, vzdělávací, kulturní, volnočasové organizace a instituce, migranti, různí 
aktéři na lokální úrovni. 

Termín plnění červen - srpen 2015: rozšířit a finančně navýšit grantové řízení hl. m. Prahy 
„Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“ 
2. polovina roku 2015 dle termínu uzávěrky grantového řízení: předložení 
grantů k financování hl. m. Prahy pro rok 2016 

Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 
  

Možnosti 
finančního 
zajištění 

2016: Grantové řízení hl. m. Prahy „Programy podpory aktivit integrace 
cizinců na území hl. m. Prahy“  
2016: Grantové řízení hl. m. Prahy na kulturní činnost 
2016: Rozpočty MČ na rok 2016 (např. v rámci Projektů obcí) 

Indikátory Kulturní, komunitní a volnočasové projekty realizované na lokální úrovni; 
široká partnerství a spolupráce v rámci projektů; podpořené aktivity pro 
migranty seniory, mládež a ženy a matky s dětmi. 
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OPATŘENÍ A AKTIVITY V PRIORITNÍ OBLASTI: 
 
5.4 VZDĚLÁVÁNÍ 
 

5.4.1 Vzdělávání dětí migrantů 
 

Aktivita 5.4.1.1 Pravidelný přenos informací o možnostech volnočasových aktivit, které jsou 
určeny pro děti migrantů i jejich české vrstevníky, mezi všemi pedagogickými 
subjekty, NNO a rodiči 

Popis Volnočasové aktivity představují důležitý aspekt integračního procesu. 
Zejména pro děti a mládež z řad migrantů se jedná o možnost osvojovat si 
nejen jazykové, ale i kulturní a sociální dovednosti v interakci s dětmi, pro něž 
je čeština mateřský jazyk. Rodiče z řad migrantů často integrační potenciál 
volnočasových aktivit nevnímají, doufají, že o vše potřebné se postará škola. 
Ta však vzhledem k povaze běžné výuky nemůže žákům s odlišným mateřským 
jazykem (OMJ) dát takový prostor k aktivnímu osvojování jazyka. Je třeba 
proto rodiče migranty informovat o přínosu, který volnočasové aktivity mají, o 
dostupných možnostech a podmínkách, za kterých se jejich děti mohou těchto 
aktivit účastnit.  

 
Dílčí aktivita 
5.4.1.1.A 

Sdílený webový portál6 

Popis V plánovaném webovém portálu, který bude zajišťovat informovanost 
migrantů, bude vytvořen prostor pro informování o nabídce volnočasových 
aktivit. Součástí této webové složky bude též kalendář akcí (volnočasové 
aktivity + akce).  Současně bude obsahovat i informace o činnostech různých 
institucí poskytujících volnočasové aktivity (DDM, NNO). Současně zde budou 
odkazy na různé poskytovatele s cílem poskytnout informace v podobě odkazů 
na jejich webové stránky. Cílem tohoto webu nebude informovat pouze o 
akcích pro migranty, ale informovat migranty o všech jim dostupných akcích. 

Cílové skupiny Migranti (rodiče a děti s OMJ) 
Garant MHMP 
Spolupráce NNO, DDM, poskytovatelé volnočasových aktivit 

 
 

Dílčí aktivita 
5.4.1.1.B 

Zapojení DDM - tematické šetření 

Popis DDM představují hl. m. Prahy zřizované zařízení poskytující volnočasové 
aktivity. Je proto důležité, aby tyto služby byly nastavené tak, aby je mohly 
využívat i děti migrantů.  
V první fázi je proto důležité, aby v rámci DDM proběhlo tematické šetření 
zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem a odstranění možných bariér, 
které jejich účast ve volnočasových aktivitách znemožňují. Toto šetření by 
mělo postihnout procentuální návštěvnost dětí s jiným než českým 
občanstvím za posledních 5 let, dostupnost informací o nabízených aktivitách 
v jiných jazycích, připravenost pedagogů/vedoucích kroužků apod. na práci s 
dětmi s odlišným mateřským jazykem, systém registrace srozumitelný 
rodičům migrantům apod.). Výstupem šetření by měl být i seznam opatření, 

                                                      
6 Viz. opatření 5.3.1 Informační webový portál, str. 20. 
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která povedou k odstranění bariér, které svou povahou znemožňují zapojení 
dětí migrantů do poskytovaných aktivit. 
Realizaci šetření zajistí vedení jednotlivých DDM. Na přípravě obsahu, 
přípravě metodiky šetření a výběru osob pověřených realizací šetření se bude 
podílet i zástupce MHMP – oddělení národnostních menšin a integrace 
cizinců. 

Cílové skupiny migranti (rodiče a děti s OMJ) 
Garant DDM 
Spolupráce MHMP 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,-Kč pro rok 2015 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

v rámci činnosti jednotlivých DDM, jejich potřeb a možností 

Indikátory výstup šetření a seznam navržených opatření 
 

Aktivita 
5.4.1.2 

Využívání již existujících nástrojů podporujících komunikaci mezi školou, 
rodiči a žáky migranty (informační materiály přeložené do jazyka migrantů, 
služby komunitních tlumočníků, asistent pedagoga atp.) 

Popis V současné době existuje již řada nástrojů, které umožňují lepší překonání 
kulturní a jazykové bariéry mezi vzdělávacími institucemi, žáky s OMJ a jejich 
rodiči. Cílem navržených opatření je jejich efektivní využívání v každodenní 
praxi.  

 
Dílčí aktivita 
5.4.1.2.A 

Harmonizace dokumentů hl. m. Prahy souvisejících s přidělováním finančních 
prostředků na zřízení AP s Koncepcí hl. m. pro oblast integrace cizinců 

Popis Asistent pedagoga je důležitým nástrojem, který v průběhu výuky umožňuje 
cílenou podporu žáků s OMJ ve fázi po příchodu do nového kulturně a jazykově 
odlišného prostředí. Kromě podpory při výuce může asistent pedagoga 
představovat i osobu, která zná dobře individuální vzdělávací potřeby daného 
žáka a může je komunikovat směrem k rodičům i ostatním pedagogům. 
V současné situaci je poskytování asistentů pedagoga upraveno směrnicemi hl. 
m. Prahy, která vymezuje poskytování asistentů pedagoga pouze dětem 
zdravotně postiženým. 
Vzhledem ke skutečnosti, že neznalost vyučovacího jazyka, která žáky migranty 
omezuje ve vzdělávání, je současnou legislativou (§1, odst. 6 vyhlášky č. 
147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 
mimořádně nadaných) uznána jako speciální vzdělávací potřeba a institut 
asistenta pedagoga je jedním z vyrovnávacích opatření, kterými je možné toto 
znevýhodnění kompenzovat, je třeba provést harmonizaci interních směrnic hl. 
m. Prahy upravujících Zásady pro sjednocení přístupu k integraci dětí, žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na území hlavního města 
Prahy s příslušnou legislativou (školský zákon a relevantní vyhlášky). Zapojení 
asistenta výrazně zkrátí dobu, kterou bude žák cizinec potřebovat pro adaptaci 
na nové kulturní a jazykové prostředí. 

Cílové skupiny MHMP – SMS 
Garant MHMP 
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Spolupráce META, ICP, RPP 
Termín plnění 2015/2016 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč pro rok 2015 

Indikátory úprava relevantních dokumentů 
 

Dílčí aktivita 
5.4.1.2.B 

Podpora využívání interkulturních pracovníků/komunitních tlumočníků 

Popis Vzdělávací instituce se často ocitají v situacích, kdy komunikace mezi institucí, 
žákem a rodiči je komplikována jazykovou bariérou a dále odlišností 
vzdělávacího systému, který bývá pro rodiče migranty často obtížně 
srozumitelný. Nikoliv pro každodenní komunikaci, ale za účelem 
zprostředkování kvalitního tlumočení při řešení závažných momentů a situací 
ve vzdělávacím prostředí (přijetí do školy, tlumočení při třídních schůzkách, 
seznámení rodičů s pravidly chodu školy, řešení problémů s kázní či 
prospěchem apod.) je důležité využívat proškolených odborníků. Takovýmito 
jsou například komunitní tlumočníci, kteří mají profesionální tlumočnickou 
průpravu a jsou seznámeni s agendou vzdělávacích institucí (organizace, 
legislativa, dokumenty, aj.). Při řešení složitějších případů mohou pracovat v 
týmech se sociálními pracovníky. Některé organizace mohou zaměstnávat i tzv. 
interkulturní pracovníky, kteří jsou vyškoleni i v oblasti sociální práce a krizové 
intervence. 
Důležité je vytvoření seznamu komunitních tlumočníků/interkulturních 
pracovníků, na které budou odkazovat jak připravovaný web (Praha-metropole 
všech), tak další informační weby pro cizince žijící v Praze (viz aktivita 5.3.7.3).  

Cílové skupiny OV (školy, pedagogové), migranti (rodiče, děti) 
Garant RPP, Asociace pro interkulturní práci, z.s., JTP - sekce komunitního tlumočení 
Spolupráce Zřizovatelé škol 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč pro rok 2015 

Indikátory Dostupná databáze komunitních tlumočníků/interkulturních pracovníků, na 
které se školy mohou obracet. 

 
Dílčí aktivita 
5.4.1.2.C 

Podpora využívání již dostupných přeložených dokumentů do cizích jazyků 
pro školy 

Popis Řada problematických situací vzniká na základě nedorozumění nebo špatného 
porozumění pravidlům, jimiž se řídí fungování škol. Pro mnoho rodičů 
migrantů nejsou složité školní řády a další dokumenty srozumitelné a jejich 
čeština není na dostatečné úrovni, aby všemu porozuměli. Z tohoto důvodu 
vznikly například databáze školních sdělení rodičům přeložených do různých 
jazyků. Rozsáhlá databáze se nachází např. na webových stránkách 
www.inkluzivniskola.cz, které poskytují již předpřipravená školní sdělení pro 
rodiče migranty. Tyto dokumenty jsou dostupné v různých jazykových 
mutacích. 
Odkazy na tyto dokumenty budou uveřejněny na připravovaném webovém 
portále a současně průběžně doporučovány odbory školství (MHMP i MČ) k 
využívání. 

Cílové skupiny migranti (rodiče), OV (vedení škol) 
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Garant MHMP  
Spolupráce odbory školství MČ, META, ICP  
Termín plnění 2015  
Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory počet odkazů na databázi dokumentů, informování o existenci databáze 
(sdělení školám)  

 
Aktivita 5.4.1.3 Zajištění bezplatného doučování ČJ a dalších předmětů v průběhu školního 

roku i prázdnin dle potřeby dětí migrantů 

Popis Pro nově příchozí žáky s OMJ je výklad v češtině, kterou si teprve osvojují, z 
větší části nesrozumitelný. Je proto důležité, aby se jim mimo výuku dostalo 
ještě průběžného doučování jak českého jazyka, tak doučování v ostatních 
předmětech. Toto doučování jim umožní rychlejší jazykový rozvoj a 
porozumění probíranému učivu. 

 
Dílčí aktivita 
5.4.1.3.A 

Příprava podpůrného systému poskytovatelů doučování pro žáky s OMJ  

Popis V průběhu roku 2015 bude připraven seznam poskytovatelů doučování pro 
žáky s OMJ a současně připraven návrh pro finanční podporu subjektů 
poskytujících podporu jak formou intenzivního doučování (např. v období 
prázdnin před zahájením školní docházky), tak doučování v průběhu školního 
roku. 

Cílové skupiny migranti (žáci s OMJ), OV (poskytovatelé doučování) 

Garant MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců ve spolupráci se SMS 
Spolupráce META  
Termín plnění 2015  
Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory vytvořený a zveřejněný seznam poskytovatelů doučování pro žáky s OMJ 
 

Aktivita 5.4.1.4 Metodická podpora zřizovatelům škol a školských zařízení, jejich odborné 
vzdělávání a vedení k zajištění kvalitnějšího vzdělávání žáků migrantů 

Popis Zřizovatelé škol mají zásadní vliv na způsob, jakým na jimi zřizovaných školách 
probíhá vzdělávání a začleňování žáků s OMJ. Velkou důležitost má proto jejich 
porozumění situaci této skupiny žáků, znalost dostupných nástrojů a podpora 
zřizovaných škol jak v procesu vzdělávání žáků s OMJ, tak v přípravě 
pedagogických pracovníků. Zřizovatelé hrají též zásadní úlohu v organizačním 
zajištění integračního procesu. 

 

Dílčí aktivita 
5.4.1.4.A 

Informování zřizovatelů škol o formách podpory při vzdělávání a začleňování 
žáků s OMJ - příprava seznamu základních doporučení pro ředitele škol 

Popis Zřizovatelé škol budou informováni o dostupných formách podpory škol při 
procesu vzdělávání a začleňování žáků s OMJ jak formou průběžných sdělení o 
aktuálních možnostech (vzdělávací aktivity, dotace apod.), tak formou 
zpracování seznamu základních doporučení pro ředitele škol. Seznam 
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základních doporučení bude pokrývat klíčové aspekty vzdělávání a začleňování 
žáků s OMJ (povinnosti škol, dostupné metodické nástroje, dostupné finanční 
zdroje, apod.). 

Cílové skupiny OV (zřizovatelé škol, MČ) 
Garant MHMP, MČ 
Spolupráce META, ICP,  RPP 
Termín plnění 2015  
Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory vytvořený seznam základních doporučení, počet kontaktovaných škol (předání 
vytvořeného materiálu) 

 
Aktivita 5.4.1.5 Zajišťování bezplatné přípravy k začleňování žáků - dětí se státní příslušností 

jiného členského státu EU do základního vzdělávání, zahrnující výuku 
českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků (dle § 20 školského 
zákona)7 

Popis V současné době jsou krajské úřady pověřeny zajišťování bezplatné přípravy k 
začleňování žáků – dětí se státní příslušnosti jiného státu EU do základního 
vzdělávání. Krajské úřady pověřují vybrané školy8, aby tuto přípravu zajistily. 
Jedná se o povinnost vyplývající z úmluv mezi členskými státy EU. 

 

Dílčí aktivita 
5.4.1.5.A 

Posouzení efektivity zajišťování bezplatné přípravy k začleňování žáků - dětí 
se státní příslušností jiného členského státu EU na území hl. m. Prahy 

Popis V současné době je ZŠ Horáčkova (viz výše uvedený popis aktivity) jedinou 
školou, která je v Praze pověřena zajišťováním bezplatné přípravy 
k začleňování žáků – dětí se státní příslušností jiného členského státu EU do 
základního vzdělávání. Cílem aktivity je zahájení šetření, nakolik je dosavadní 
způsob zajišťování této přípravy efektivní, vzhledem k relativně velké 
vzdálenosti z většiny městských částí. Předmětem šetření by měl být zejména 
počet cizinců, kterým se dostala podpora a míra využívání této služby migranty 
z ostatních městských částí. Zvláštní zřetel bude věnován oblasti podpory 
výuky mateřského jazyka a kultury země původu, neboť se jedná o jediný 
aspekt, který v současné době odlišuje vzdělávání dětí osoby se státní 
příslušností jiného členského státu EU od ostatních migrantů (§ 20, odst. 5, 
písm. b) Školského zákona). 
Na základě šetření bude zahájena odborná diskuse s cílem navrhnout 
optimální model zajišťování bezplatné přípravy, který bude adekvátně 
odpovídat potřebám migrantů. Klíčovým hlediskem bude zejména dostupnost 
uvedených služeb. Šetření proběhne v roce 2015. 

Cílové skupiny migranti (žáci s OMJ) 
Garant MHMP – SMS 
Spolupráce META, MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců, RPP 
Termín plnění 2015 

                                                      
7 Tento typ vzdělávání je zajišťován v rámci každoročně vypisovaného rozvojového programu MŠMT. Více informací o programu pro rok 
2015: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-zajisteni-bezplatne-pripravy? highlightWords 
=zaji%C5%A1t%C4%9 Bn%C3%AD+bezplatn%C3%A9 +p% C5%99% C3 %ADpravy+2015  
8 V Praze je touto činností pověřena ZŠ Horáčkova (Horáčkova 1100/14, 140 00 Praha 4 – Krč). 
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Finanční 
náročnost 

0,- pro rok 2015 
2016: finanční zajištění zpracování návrhu zajištění bezplatné přípravy na 
období 2016-2020 

Indikátory zpráva o zhodnocení efektivity poskytovaných služeb  
 

Aktivita 5.4.1.6 Koordinační zajištění agendy vzdělávání žáků s OMJ na úrovni odboru 
školství MHMP 

Popis Krajské úřady jsou spolu se zřizovateli škol na základě §20 školského zákona 
odpovědní za poskytování jazykové přípravy. V současné době však tato 
agenda není jednoznačně koordinována. Významný prointegrační krok proto 
představuje posílení koordinační úlohy hl. m. Prahy v oblasti jazykové přípravy 
a vzdělávání žáků s OMJ. 

 

Dílčí aktivita 
5.4.1.6.A 

Zřízení  agendy koordinace vzdělávání žáků s OMJ na MHMP 

Popis Cílem aktivity je zajištění koordinace vzdělávání a začleňování žáků s OMJ do 
agendy MHMP - SMS. Obsahem této agendy je zajišťování dostupné jazykové 
přípravy, návaznosti jednotlivých fází integračního procesu a průběžný 
monitoring poskytovaných služeb.  
Pověřená osoba dále koordinuje vznik regionální koncepce vzdělávání žáků s 
OMJ a strategii jejího naplňování, poskytuje podporu školám při získávání 
dotací, podává základní informace pedagogům a ředitelům škol o způsobu 
vzdělávání žáků s OMJ, aktualizuje informace o dostupných kurzech češtiny pro 
cizince ve své lokalitě, koordinuje dostupnost služeb v rámci školských 
poradenských zařízení (např. vstupní diagnostika),  monitoruje síť podpůrných 
aktivit (komunitní tlumočníci, NNO, dobrovolnické organizace aj.). 

Cílové skupiny OV (MHMP) 
Garant MHMP – SMS 
Spolupráce META, ICP, RPP, MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců  
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 
 

Indikátory Vytvoření struktury agendy koordinace vzdělávání žáků s OMJ na MHMP. 
 
5.4.2 Vzdělávání dospělých migrantů 

 
Aktivita 5.4.2.1 Zajištění místně a časově dostupného a navazujícího vzdělávání pro migranty 

žijící na území hl. m. Prahy 

Popis Pražská koncepce navazuje na národní KIC v prioritní podpoře znalosti českého 
jazyka jako jednoho z pilířů integrace cizinců na území ČR, resp. na území 
Prahy. Dobrá znalost češtiny je způsobem, jak efektivněji řešit problematické 
situace způsobené jazykovou a kulturní bariérou, pomáhá rozšířit pole 
pracovních příležitostí, eliminuje konflikty a nedorozumění, umožňuje 
individuální rozvoj a zapojení do společenského života i mimo skupiny krajanů. 
Jedná se o výuku češtiny na základní i pokročilé úrovni. Na pokročilé úrovni je 
kladen důraz zejména na kurzy profesní, odborné češtiny, umožňující lepší 
uplatnění na trhu práce. 
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Dílčí aktivita 
5.4.2.1.A 

Příprava modelu jazykového vzdělávání migrantů na území hl. m. Prahy 

Popis V současné době je poměrně různorodá nabídka kurzů češtiny pro cizince na 
různých úrovních. Cílem aktivity je zahájit přípravu systémového modelu výuky 
češtiny migranty žijící na území hl. m. Prahy. V první řadě se bude jednat o 
vytvoření informačního místa na webu, kde budou poskytovány informace o 
dostupných kurzech čj. V rámci RPP pak proběhne diskuse o optimálním 
zajištění dostupnosti kurzů češtiny s ohledem na pokročilost. Dojde též k 
posouzení, které kurzy češtiny budou poskytovány zdarma a na které si budou 
účastníci připlácet. Proběhne též diskuse k zajišťování profesních kurzů češtiny 
a výběru preferovaných profesních oblastí na základě potřebnosti trhu práce. 

Cílové skupiny migranti (dospělí migranti), OV (poskytovatelé jazykového vzdělávání) 

Garant RPP 

Spolupráce NNO, poskytovatelé jazykového vzdělávání, ICP, RPP 

Termín plnění 2016 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč na rok 2015 

Indikátory Návrh systému zajištění dostupné výuky češtiny na území hl. m. Prahy pro 
navazující koncepci 

 
Aktivita 5.4.2.2 Zapojení migrantů s dětmi do vzdělávání, např. formou zajištěného hlídání 

dětí při výuce 

Popis Část migrantů, zejm. matky s dětmi, má obtížnější přístup ke vzdělávání. 
Nemohou se účastnit řady vzdělávacích aktivit, protože nemají možnost hlídání 
dětí po dobu kurzů. Cílem této aktivity je zajištění vzdělávacích aktivit tak, aby 
se jich mohly účastnit buď matky s dětmi současně (rodinné kurzy) nebo 
zajištěním hlídání dětí. Při vzdělávacích aktivitách klást důraz na možnost 
zajištění hlídání dětí. 

 

Dílčí aktivita 
5.4.2.2.A 

Informování všech poskytovatelů jazykového vzdělávání o možnostech 
hlídání dětí při výuce 

Popis V průběhu roku 2015 budou všichni poskytovatelé jazykového vzdělání 
informováni o situaci této skupiny migrantů a současně získají přehled 
organizací a institucí, které nabízejí krátkodobé hlídání dětí. Součástí 
informační kampaně bude doporučení brát při přípravě jazykových kurzů v 
potaz právě potřebu matek s dětmi uzpůsobení vybraných kurzů této potřebě 

Cílové skupiny migranti (matky s dětmi), OV (poskytovatelé vzdělávacích aktivit) 
Garant RPP 
Spolupráce NNO, MHMP, MČ 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory vytvořený informační materiál, počet poskytovatelů vzdělávacích aktivit  
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Aktivita 5.4.2.3 Podpora při zajištění nízkoprahového vzdělávání 

Popis Pro určitou skupinu migrantů je poměrně náročné navštěvovat jazykové kurzy, 
při kterých je nutná pravidelná docházka. Důvodem je nepravidelnost jejich 
pracovních aktivit. Několik absencí na kurzu jim pak znemožní pokračování v 
kurzu, neboť se nezvládnou látku doučit. Řešením této specifické potřeby jsou 
tzv. nízkoprahové kurzy češtiny. Jedná se o kurzy, jejichž metodika je 
uzpůsobena tomu, že je navštěvují účastníci na různých úrovních a jednotlivé 
lekce jsou tematicky uzpůsobeny a fungují jako samostatné jednotky. Účastník 
může navštěvovat tyto kurzy dle svých možností a případné absence mu 
neznemožňují pokračování. Jedná se o kurzy vhodné pro klienty, kteří nejsou 
časově flexibilní nebo jako doplňující vzdělávání ke standardním kurzům ČJ. 

 

Dílčí aktivita 
5.4.2.3.A 

Zajištění nízkoprahovosti pro část poskytovaných jazykových služeb 

Popis Při přípravě systému jazykového vzdělávání na území hl. m. Prahy bude dbáno 
na to, aby část jazykových kurzů byla prováděna i formou nízkoprahového 
vzdělávání. Bude se jednat o komplementární formu výuky češtiny ke kurzům 
poskytovaným standardním způsobem. 

Cílové skupiny migranti (dospělí), OV (poskytovatelé kurzů čj pro cizince) 

Garant RPP 
Spolupráce MČ, MHMP, pedagogická zařízení, NNO 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

dle rozpočtů projektů jednotlivých NNO a MČ (např. v rámci Projektů obcí) 

Indikátory Počet zrealizovaných nízkoprahových kurzů 
 

Aktivita 5.4.2.4 Podpora profesního vzdělávání a rozšíření nabídky rekvalifikačních kurzů dle 
potřeb migrantů v kontextu potřeb trhu práce 

Popis Pravidelnou součástí nabídky vzdělávacích aktivit pro migranty žijící v ostatních 
evropských metropolích jsou i kurzy podporující profesní vzdělávání s cílem 
posílit šance migrantů při uplatnění na trhu práce. 

 

Dílčí aktivita 
5.4.2.4.A 

Pracovní skupina k navržení integrace profesního vzdělávání do systému 
vzdělávacích aktivit 

Popis V průběhu roku 2015 proběhne vytvoření a setkání pracovní skupiny, která 
prodiskutuje aktuální dostupnost profesního vzdělávání pro migranty žijící na 
území hl. m. Prahy, nabídku rekvalifikačních kurzů a další vzdělávací možnosti 
zvyšující šance migrantů na uplatnění na trhu práce. Úkolem pracovní skupiny 
bude též navrhnout, jak flexibilně reagovat na potřeby trhu práce podporou 
specifických rekvalifikačních kurzů uzpůsobených pro migranty. 

Cílové skupiny OV (odborníci na vzdělávání a pracovní uplatnění migrantů, NNO, MHMP – 
SMS) 

Garant META 
Spolupráce MŠMT, NNO, ÚP, RPP, MPSV – odbor zahraniční zaměstnanosti 
Termín plnění 2015 
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Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Vytvořená expertní skupina 
 
 

5.4.3 Zvyšování interkulturních i odborných kompetencí pedagogických pracovníků 
 

Aktivita 5.4.3.1 Zajištění dostupné nabídky vzdělávacích seminářů věnovaných tématům, 
která jsou navázána na migraci a integraci migrantů 

Popis Pedagogičtí pracovníci škol představují důležitou skupinu pracovníků státní 
správy, kteří mají zásadní vliv na podobu integrace cizinců. Skrze jejich 
působení se žáci s OMJ setkávají se zdejší kulturou a osvojují si jak jazykové, 
tak kulturní a společenské dovednosti. Je třeba, aby se pedagogům dostalo 
dostatečné metodické podpory a přípravy i na setkávání s žáky, kteří byli 
vychováni v kulturně a jazykově odlišném prostředí. 

 

Dílčí aktivita 
5.4.3.1.A 

Vytvoření seznamu seminářů pro pedagogické pracovníky s anotacemi a 
propagace těchto seminářů 

Popis Bude vytvořen seznam existujících seminářů, které připravují pedagogické 
pracovníky na vzdělávání a začleňování žáků s OMJ v prostředí českých škol a 
tento seznam bude umístěn na webových stránkách (viz kapitola 
informovanost). Tento seznam bude průběžně aktualizován a na dostupné 
semináře budou upozorňováni učitelé i ředitelé škol prostřednictvím sdělení 
odborů školství městských částí i odboru SMS – MHMP. 

Cílové skupiny OV (ředitelé a učitelé MŠ, ZŠ a SŠ, odbory školství MČ, MHMP - SMS) 
Garant MHMP – SMS, MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců  
Spolupráce META, poskytovatelé DVPP,  NIDV   
Termín plnění 2015  
Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Vytvoření seznamu akreditovaných seminářů s anotacemi, zveřejnění na 
webových stránkách 

 
Aktivita 5.4.3.2 Podpora osvojení kompetencí k výuce češtiny jako druhého jazyka 
Popis Pedagogičtí pracovníci, kteří se věnují výuce českého jazyka jako druhého 

jazyka, budou podporováni k osvojení kompetencí pro tuto aktivitu a neustálé 
zvyšování předpokladů pro výkon této činnosti.  

 
Dílčí aktivita 
5.4.3.2.A 

Sdílení informací o možnostech dalšího vzdělávání, sdílení zkušeností a 
informací 

Popis Pracovní skupina zajistí přenos informací o možnostech dalšího vzdělávání 
mezi pedagogické pracovníky, vytvoří prostor pro sdílení zkušeností a dobré 
praxe mezi těmito pracovníky (např. vytvoření diskuzního fóra na webových 
stránkách). 

Cílové skupiny OV (pedagogičtí pracovníci) 
Garant MHMP – SMS, MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců  
Spolupráce META, RPP 
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Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Poskytnuté informace o možnostech dalšího vzdělávání 
 

Aktivita 5.4.3.3 Podpora získávání dovedností plánování a realizace procesu začleňování 
nově příchozích žáků migrantů 

Popis Management procesu vzdělávání a začleňování žáků s OMJ představuje soubor 
znalostí a dovedností, které si vedení škol a pedagogický sbor musí osvojit, 
pokud má být integrační proces efektivní. Jedním z cílů je, aby adaptační fáze 
následující po příchodu žáka z kulturně a jazykově odlišného prostředí netrvala 
déle, než je nezbytně nutné a nově příchozímu žáku neprohlubovala kulturní 
šok, kterým si v této fázi prochází. Vedení škol i učitelé by měli mít jasnou 
představu, jaké jsou principy práce s žáky s OMJ a v jakém sledu by měly být 
dostupné integrační nástroje využívány. 

 

Dílčí aktivita 
5.4.3.3.A 

Desatero pro ředitele ZŠ 

Popis Vzhledem ke skutečnosti, že se každoročně opakují situace, kdy ředitelé 
základních škol netuší, jaké jsou jejich zákonné povinnosti ve vztahu k žákům 
cizincům (žákům s OMJ), bude připraven jednoduchý manuál (max. 10 bodů), 
který jim poskytne základní orientaci v legislativě (např. povinnost přijímat 
žáky cizince, kteří neumí česky apod.), základní principy komunikace s rodiči 
(využívání dostupných materiálů v jazykových mutacích či využívání 
komunitních tlumočníků). Tento materiál bude školám zprostředkován 
zřizovateli (odbory školství MČ). 

Cílové skupiny OV (ředitelé ZŠ) 
Garant META, MHMP – SMS, MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců  
Spolupráce MČ, RPP, ICP 
Termín plnění 2015/2016 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Vytvoření seznamu základních principů přístupu k žákům s OMJ  
 

Aktivita 5.4.3.4 Zajištění kompetencí pedagogů volného času pro práci s dětmi migrantů 

Popis Volnočasové aktivity představují v integračním procesu poměrně zásadní 
složku. Pedagogové volného času však nejsou systematicky na práci s touto 
skupinou dětí připravováni a neznají jejich potřeby a bariéry. Je proto třeba 
pedagogy volného času na práci s touto skupinou vybavit souborem 
kompetencí a dovedností.  

 

Dílčí aktivita 
5.4.3.4.A 

Zjištění připravenosti pedagogů volného času na práci s dětmi migrantů 

Popis Je důležité, aby pedagogové volného času byli připraveni na práci s dětmi 
migrantů a věnovali tomuto tématu dostatečnou přípravu. Pracovní skupina 
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bude informovat o dalším vzdělávání i tyto pracovníky. V roce 2016 se poté 
připraví speciální vzdělávací seminář pro tyto pracovníky.  

Cílové skupiny OV (pedagogové volného času) 

Garant MHMP – SMS, MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců 

Spolupráce  RPP, MHMP, ICP, MČ 

Termín plnění  2015 

Finanční 
náročnost 

 0,- Kč v roce 2015 

Indikátory  Informování pedagogů volného času o možnostech dalšího vzdělávání 

 

Dílčí aktivita 
5.4.3.4.B 

Příprava návrhu informačního materiálu pro rodiče migranty o účelu 
volnočasových aktivit 

Popis Rodiče migranti nemají velmi často jasnou představu, jakou úlohu hrají 
volnočasové aktivity v rozvoji dítěte. Některé skupiny migrantů kladou 
mnohanásobně větší důraz na formální vzdělávání, své děti přetěžují učením 
i v případě, kdy mnohem větší pokrok, např. při osvojování češtiny může 
dosáhnout intenzivním kontaktem s česky mluvícími vrstevníky. Bude proto 
připraven informační materiál, který rodičům umožní dozvědět se o 
vzdělávacích aspektech volnočasových aktivit. Je nutné zajistit předávání 
informací o možnostech volnočasových aktivit pro rodiče migranty.  

Cílové skupiny  migranti (rodiče migranti) 

Garant  MHMP – SMS 

Spolupráce  RPP, DDM  

Termín plnění  2015/2016 

Finanční 
náročnost 

 0,- Kč pro rok 2015 

Indikátory  Předané informace rodičům migrantům 

 
Aktivita 5.4.3.5 Rozvoj a podpora v práci s principy inkluzivní pedagogiky 
Popis Principy inkluzivní pedagogiky představují efektivní nástroj, který pedagogům 

umožňuje vzdělávat žáky mimo jiné i v kulturně a jazykově heterogenním 
prostředí. Důrazem kladeným na individuální vzdělávací potřeby umožňuje 
takto nastavené vzdělávací prostředí rozvoj potenciálu každého žáka.  

 
Dílčí aktivita 
5.4.3.5.A 

Konference k tématu inkluze pod záštitou hl. m. Praha 

Popis Zahájení přípravné fáze k pravidelným konferencím, které budou 
popularizovat principy inkluzivního vzdělávání a poskytovat prostor k šíření 
příkladů dobrých praxí z ČR i zahraničí. V rámci samostatného bloku budou 
zohledněna specifika práce s žáky s odlišným mateřským jazykem. V rámci 
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konference se uskuteční workshopy, které zohlední potřeby klíčových cílových 
skupin (vedení škol, pedagogičtí pracovníci, zřizovatelé). 
Konference bude pořádána pod záštitou primátora/ky hl. m. Prahy. V průběhu 
roku 2015 proběhne přípravná fáze. První ročník konference proběhne v roce 
2016. 

Cílové skupiny OV (vedení škol, pedagogičtí pracovníci, zřizovatelé škol) 
Garant MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců ve spolupráci se SMS 
Spolupráce META, ICP, RPP 
Termín plnění 2015: přípravná fáze 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč pro rok 2015 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

červen - srpen 2015: rozšířit a finančně navýšit grantové řízení hl. m. Prahy 
„Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“ 
2. polovina roku 2015 dle termínu uzávěrky grantového řízení: předložení 
grantů k financování hl. m. Prahy pro rok 2016 

Indikátory Příprava obsahu konference, zajištění finančních prostředků z rozpočtu na rok 
2016 

 
Dílčí aktivita 
5.4.3.5.B 

Informování zřizovatelů škol o problematice vzdělávání žáků s OMJ 

Popis Některé pražské školy nemají dosud se vzděláváním žáků s OMJ dostatek 
zkušeností. Pro takové školy se jeví jako snadnější řešení, posílat rodiče – 
migranty, aby své děti zapsali do jiných škol. Lze se domnívat, že těmto 
případům lze předcházet průběžným informováním zřizovatelů škol o 
základních tématech (přijímání a vzdělávání žáků s OMJ). Informování starostů 
městských částí a dalších klíčových pracovníků ve vedoucích funkcích bude 
probíhat průběžným informováním o dané problematice a zasíláním 
průběžných doporučení, jak situaci řešit. 
Aktivita bude zahájena již v roce 2015, před zahájením školního roku 
2015/2016. 

Cílové skupiny zřizovatelé škol 
Garant MHMP – SMS 
Spolupráce META, RPP, ICP, odbory školství MČ 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Počet zaslaných informačních sdělení 
 

Dílčí aktivita 
5.4.3.5.C 

Pedagogicko-psychologické poradny jako důležití aktéři procesu začleňování 
žáků s OMJ do vzdělávání 

Popis PPP představují důležitý institucionální nástroj, jehož jedním z úkolů je 
poskytnout školám podporu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. V případě žáků s OMJ však PPP nejsou příliš flexibilní. S těmito žáky 
je třeba pracovat ihned po jejich příchodu do školy, což zpravidla znemožňují 
dlouhé čekací lhůty. Současně si poradny často s cílovou skupinou nerozumí.  
Je proto nutné podniknout kroky, které odstraní uvedené překážky. Klíčové 
oblasti pro následující období představuje 1) nastavení pravidel pro využívání 
služeb komunitních tlumočníků/interkulturních pracovníků, kteří zajistí 
překonání jazykové bariéry dětí s OMJ i jejich rodičů, 2) proškolení pracovníků 
PPP v problematice vzdělávání a začleňování žáků s OMJ.  
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V průběhu roku 2015 proběhnou přípravná jednání a oslovení vedoucích 
pracovníků PPP a do června 2015 bude vytvořen plán aktivit na rok 2016.  

Cílové skupiny OV (vedení a zaměstnanci PPP) 
Garant MHMP – ZSP (odd. prevence) ve spolupráci se SMS MHMP 
Spolupráce META, NNO, komunitní tlumočníci/interkulturní pracovníci, Asociace pro 

interkulturní práci, z.s., JTP- sekce komunitního tlumočení 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- na rok 2015 

Indikátory Počet oslovených PPP, počet zrealizovaných setkání, plán aktivit na rok 2016 
 

Aktivita 5.4.3.6 Informování o principech využívání asistenta pedagoga při práci s žáky s OMJ 
Popis AP je nástrojem, který umožňuje učiteli věnovat více pozornosti žákům, kteří 

mají speciální vzdělávací potřeby. Neznalost vyučovacího jazyka je jednou z 
takových potřeb a z předchozích zkušeností škol a organizací, které asistenty 
pedagoga připravují, je zřejmé, že pro vzdělávání žáků s OMJ se jedná o 
mimořádně efektivní nástroj, který pomůže překonat náročnou fázi po 
příchodu do kulturně a jazykově odlišného prostředí české školy. Cílem aktivity 
je dostatečně informovat o existenci tohoto nástroje, specifikách uplatnění 
pro práci s žáky s OMJ, vymezení role AP a vytvoření stručného informačního 
manuálu pro učitele. 

 
Dílčí aktivita 
5.4.3.6.A 

Informační kampaň o využívání AP pro práci s žáky s OMJ 

Popis Cílem aktivity je zvýšit povědomí existenci nástroje AP směrem k následujícím 
skupinám. Rodiče i učitelé budou obeznámeni s rozdíly mezi asistentem 
pedagoga a osobním asistentem. Bude vysvětlena funkce AP a specifika využití 
pro práci s žáky s OMJ. Ředitelé škol budou dále informováni o dostupných 
způsobech financování AP.  

Cílové skupiny migranti (rodiče migranti), OV (ředitelé škol) 
Garant MHMP – SMS 
Spolupráce META, MČ 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- pro rok 2015 

Indikátory Počet informovaných škol a rodičů migrantů 
 

Dílčí aktivita 
5.4.3.6.B 

Tandemový workshop (AP + učitel) 

Popis V mnoha případech se ukazuje, že samotná přítomnost AP ve třídě ještě 
nemusí znamenat jeho efektivní využívání. Učitelé často nebyli seznámeni se 
zásadami práce s AP, formami spolupráce a využívání potenciálu dalšího 
pedagogického pracovníka při výuce. Každým rokem se učitelé ocitají v situaci, 
kdy je v jejich třídě přítomen AP a mnozí z nich nemají jasnou představu, jak by 
měla/mohla jejich spolupráce vypadat.  
Cílem této aktivity je proto příprava workshopu, který každý rok umožní 
tandemové proškolení nově vzniklých týmů (učitel + AP). Na modelových 
situacích si pak mohou vyzkoušet metody společné práce. 
V první polovině roku 2015 proběhne přípravná fáze, aby již na začátku 
školního roku, v září 2015 mohl proběhnout první pilotní workshop. 
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Cílové skupiny OV (učitelé, AP) 
Garant META 
Spolupráce MČ, ICP, MHMP 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- pro rok 2015 

Indikátory Příprava obsahu workshopu 
 

Dílčí aktivita 
5.4.3.6.C 

Manuál pedagogické práce s využitím AP 

Popis Pro učitele, kteří se nebudou moci účastnit workshopu, bude připraven manuál 
(max. 5 stran), který shrne základní principy spolupráce učitele s AP. Zvláštní 
zřetel bude věnován specifikám práce s žáky s OMJ. Tento materiál bude v 
elektronické podobě dostupný na připravovaném webu a dále rozesílán 
školám, kterým budou přiděleny prostředky na AP. Manuál bude připravován 
v roce 2015 společně s workshopem a vydán v roce 2016. 

Cílové skupiny OV (vedení škol, učitelé, AP) 
Garant META 
Spolupráce MHMP, ICP, MČ, MŠMT 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- pro rok 2015 

Indikátory Zahájení přípravy manuálu 
 

Aktivita 5.4.3.7 Přenos informací o osvojení principů práce a využívání služeb komunitních 
tlumočníků/interkulturních pracovníků 

Popis V současné době se v rámci transferů zahraniční dobré praxe v podobě 
nástrojů na zvládání kulturní a jazykové diverzity ve společnosti podařilo 
upravit dva typy služeb, které existující bariéry migrantů překonávají. Jedná se 
o komunitní tlumočení a interkulturní práci. 
Cílem aktivity je informovat o možnosti využití těchto služeb v oblasti 
vzdělávání. 

 
Dílčí aktivita 
5.4.3.7.A 

Příklady využití služeb komunitních tlumočníků/Interkulturních pracovníků 
ve školství  

Popis V průběhu školního roku přicházejí situace, kdy vedení školy či učitelé musí 
komunikovat s rodiči i žáky, kteří neovládají český jazyk. Tyto situace vyvstávají 
např. při přijímání žáky, předávání důležitých informací o chodu školy a 
právech a povinnostech rodičů, při třídních schůzkách, nebo při řešení 
konfliktních či jinak problematických situací (např. špatný prospěch, kázeňské 
problémy apod.) 
Cílem aktivity bude proto zformulovat do připravovaného Desatera pro 
ředitele škol (viz. dílčí aktivita 5.4.3.3.A) informaci o možnosti využití 
komunitního tlumočníka/interkulturního pracovníka, informaci o databázi a 
způsobech jejich financování. 

Cílové skupiny OV (vedení škol, učitelé, zřizovatelé škol) 
Garant META 
Spolupráce NNO, ICP, RPP, MHMP, JTP - sekce komunitního tlumočení, Asociace pro 

interkulturní práci, z.s. 
Termín plnění 2015 
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Finanční 
náročnost 

0,- Kč pro rok 2015 

Indikátory Příslušný bod v připravovaném Desateru pro ředitele ZŠ 
 

Dílčí aktivita 
5.4.3.7.B 

Zveřejnění základních informací o komunitním tlumočení a interkulturní 
práci na připravovaném webovém informačním portálu 

Popis Cíle aktivity je vytvoření oddílu na připravovaném webovém informačním 
portálu, kde se cílové skupiny (zaměstnanci MČ a ostatních institucí, vedení 
škol) dozví jak základní informace o poskytovaných službách tak o možnostech 
jejich financování. Součástí této stránky bude i připravený manuál, jak výše 
uvedené služby využívat, jaké mají kompetence a modelové popisy činnosti. 
Dále zde bude odkaz na databázi komunitních tlumočníků a interkulturních 
pracovníků s kontakty.  

Cílové skupiny OV (zaměstnanci úřadů, vedení škol) 
Garant ICP 
Spolupráce META, NNO, Asociace pro interkulturní práci, z.s. 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč pro rok 2015 

Indikátory Vytvořená složka připravovaného webu, zveřejněný manuál, zveřejněná 
databáze komunitních tlumočníků a interkulturních pracovníků s kontakty 

 
Aktivita 5.4.3.8 Podpora při realizaci školních projektů (jednorázové i dlouhodobé projekty 

zaměřené na téma spolužití kulturně odlišných skupin) 
Popis Škola je prostředí, kde se výrazným způsobem formují hodnotové systémy, 

které mají vliv na podobu soužití kulturně odlišných skupin obyvatelstva. 
Některé děti se poprvé v životě mohou setkat s někým, kdo vyrůstá v kulturně 
a jazykově odlišném prostředí. Škola je tak klíčovým místem, kde mají děti a 
mladí lidé možnost učit se pracovat s kulturní odlišností a jinakostí. Školy mají 
možnost věnovat se této oblasti v rámci průřezového tématu multikulturní 
výchova a mělo by se jim dostat podpory pro realizaci školních projektů, které 
umožňují nejen seznamovat se s jinými kulturami, ale poznávat současně své 
vlastní hodnoty, učit se zacházet s jinakostí a budovat schopnost fungování v 
kulturně a jazykově heterogenním prostředí. 

 
Dílčí aktivita 
5.4.3.8.A 

Příprava metodiky pro realizaci školních projektů 

Popis Řada školních projektů podporuje prezentaci idealizovaných obrazů jiných 
kultur, které mají pouze málo společného s kulturou, ve které se pohybují 
migranti v ČR. Tímto se často přispívá ke stereotypizaci, která je ve své 
podstatě pro integrační proces spíše kontraproduktivní.  
Je třeba, aby školy měly pro přípravu školních projektů metodický materiál, 
který jim umožní projekty realizovat.  
Metodika bude přístupná na připravovaném webu, kde budou též 
zveřejňovány úspěšné projekty, které poskytnou dalším školám inspiraci.  
Příprava metodiky bude probíhat v průběhu roku 2015, kdy bude navázána 
spolupráce mezi subjekty, následně v roce 2016 bude metodika realizovaná.  

Cílové skupiny OV (vedení škol, pedagogové, pedagogové volného času) 
Garant MHMP – SMS, MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců 
Spolupráce ICP, META, Člověk v tísni – Varianty 
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Termín plnění 2016 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč pro rok 2015 

Indikátory Příprava obsahu manuálu  
 
 

5.4.4 Podpora dobrovolnictví 
 

Aktivita 5.4.4.1 Podpora a rozvoj dobrovolnických aktivit mezi majoritní společností a 
migranty 

Popis Dobrovolnictví je důležitým znakem rozvinuté společnosti. Podpora rozvíjení 
schopnosti věnovat část svého času a energie činnosti, která danému jedinci 
přijde jako smysluplná a potřebná, zakládá formování společenských hodnot, 
které podporují utváření a rozvoj vyspělé formy soužití.  
Dobrovolnictví může být velkým přínosem v oblasti sociální, v oblasti školství či 
v oblasti volnočasových aktivit. Může též výrazně napomoci i v oblasti 
uplatnění na trhu práce.  
Dobrovolnictví má v našem prostředí i institucionalizovanou formu a je 
důležité, aby i migranti dostali možnost se v rámci těchto možností aktivně 
realizovat.  

 
Dílčí aktivita 
5.4.4.1.A 

Dobrovolnictví jako téma RPP 

Popis ICP realizuje několik poradních platforem (RPP, PPMČ, PM). Cílem této aktivity 
je tematizovat dobrovolnictví v rámci těchto platforem. Každý z aktérů, kteří se 
těchto platforem účastní, získá možnost diskutovat o formách dobrovolnické 
činnosti, budou sdíleny příklady dobré praxe a generovány příležitosti k 
podpoře této oblasti. 
Dobrovolnictví se může využít i v rámci připravovaných soutěží (ve formě 
zapojení dobrovolníků i např. jako jedno z témat).   
Realizace setkání platforem s tématem dobrovolnictví proběhne v průběhu 
roku 2015 

Cílové skupiny migranti, OV (RPP, PPMČ), ŠV 
Garant ICP 
Spolupráce NNO, dobrovolnická sdružení, MČ 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč pro rok 2015 

Indikátory Realizovaná RPP na téma Dobrovolnictví a počet účastníků 
 

Aktivita 5.4.4.2 Individuální a skupinové doučování formou dobrovolnické práce s ohledem 
na specifika jednotlivých komunit migrantů 

Popis V současné době probíhá individuální i skupinové doučování v rámci činností 
NNO a dalších subjektů. Je třeba, aby na úrovni hl. m. Praha bylo téma 
dobrovolné činnosti lépe etablováno. 

 
Dílčí aktivita 
5.4.4.2.A 

Podpora doučování v rámci činnosti MLP   

Popis V současné době již probíhají doučovací aktivity v rámci činnosti MLP. Ve 
spolupráci s Novou školou o.p.s. probíhá pilotní projekt, v rámci kterého 
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knihovna poskytuje prostory a Nová škola zajišťuje dobrovolníky. Městské 
knihovny mají velký potenciál i zájem stát se otevřeným komunitním centrem. 
Cílem této aktivity je zajistit, aby tento prostor byl otevřen i migrantům. Není 
cílem tuto aktivitu omezovat pouze na tuto skupinu, ale učinit ji pro ni 
přístupnou.  

Cílové skupiny migranti (děti migranti ) 
Garant Nová škola o.p.s. 
Spolupráce MLP, NNO 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč pro rok 2015 

Indikátory Počet doučovaných dětí migrantů 
 

Aktivita 5.4.4.3 Podpora realizace nízkoprahových (jazykových) kurzů mezi migranty a 
českými spoluobčany 

Popis K integraci dochází v běžném styku migrantů a občanů dané země. Proto je 
vhodné, aby hl. m. Praha a NNO podporovali společné aktivity obou skupin, 
nejen na kulturní úrovni, ale i formou oboustranné výuky jazyků, kdy Čech učí 
migranta českému jazyku a migrant ho naopak učí svůj rodný nebo jiný jazyk. 
Dochází tak k oboustranně efektivní interakci a navázání přátelských vztahů. 

 
Dílčí aktivita 
5.4.4.3.A 

Zajištění prostoru pro konání setkání mezi migranty-českými občany za 
účelem oboustranné výuky jazyka 

Popis Možná nabídka bezplatného zajištění prostor, kde by docházelo k setkávání a 
výuce jazyka. 

Cílové skupiny migranti, ŠV 
Realizace MČ, NNO, pedagogická zařízení, další subjekty (DD, DDM aj.) 
Termín plnění Průběžně 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč 

Indikátory Realizovaná setkání 
 

Aktivita 5.4.4.4 Zapojení vzdělávacích zařízení do podpory rozvoje dobrovolnické činnosti 
dětí na ZŠ a SŠ formou vzájemné pomoci a doučováním mezi jednotlivými 
studenty 

Popis Školy představují důležitý prostor, ve kterém je možné kromě běžných forem 
vzdělávání realizovat i dobrovolnické aktivity. Podpora této činnosti umožní 
posílit povědomí o dobrovolnictví mezi žáky a studenty základních a středních 
škol.  

 
Dílčí aktivita 
5.4.4.4.A 

Vyhodnocení příkladů dobré praxe ze zahraničí i ČR 

Popis Podpoře aktivit, které budou zapojovat vzdělávací zařízení do dobrovolnické 
činnosti, musí předcházet vyhodnocení projektů toho zaměření, které již byly 
nebo jsou na školách v ČR realizovány. Současně je třeba provést rešerši 
dobrých praxí ze zahraničí.  
Pracovní skupina v rámci RPP bude danou oblast vyhodnocovat a sestavovat 
plán dalších kroků. Setkání skupiny proběhne v roce 2015.  

Cílové skupiny migranti (děti a žáci s OMJ), OV (vedení škol) 
Garant META 
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Spolupráce dobrovolnické organizace, jiné  NNO, MHMP, ICP, RPP 
Termín plnění Průběžně 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory soubor dobrých praxí z ČR a zahraničí, plán kroků na rok 2016 
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OPATŘENÍ A AKTIVITY V PRIORITNÍ OBLASTI: 
 
5.5 PŘÍSTUP MIGRANTŮ K SOCIÁLNÍM A NÁVAZNÝM SLUŽBÁM 
 

5.5.1 Sociální služby 
 

Aktivita 5.5.1.1 Zvýšení informovanosti poskytovatelů služeb o cílové skupině migrantů a 
jejich přístupu k sociálním a návazným službám 

Popis Z praxe pracovníků NNO je přístup migrantů k některým sociálním a 
návazným službám zpravidla obtížný. Proto v pražské koncepci byla zahrnuta 
potřeba zvyšovat informovanost poskytovatelů služeb o cílové skupině 
migrantů a jejich přístupu k těmto službám tak, aby nedocházelo k odmítání 
z důvodu neznalosti legislativy, pobytových oprávnění nebo na základě 
jazykové bariéry mezi migrantem a poskytovatelem služby. 

  
Dílčí aktivita 
5.5.1.1.A 

Zahájit diskuzi o vytvoření vzdělávacího kurzu pro zaměstnance 
v sociálních (a návazných) službách o postavení cizinců ve vztahu k 
sociálním a návazným službám 

Popis Vzhledem k potřebě  zvýšení informovanosti a odbornosti zaměstnanců 
sociálních služeb navrhujeme zahájení diskuze o vytvoření akreditovaného 
vzdělávacího kurzu. Vzdělávací kurz by se měl zaměřit na poskytnutí 
informací o službách pro migranty, jejich právech a povinnostech. 

Cílové skupiny OV (poskytovatelé sociálních a návazných služeb – zaměstnanci) 
Garant  ICP ve spolupráci s RPP 
Spolupráce Poskytovatelé soc. a návazných služeb, NNO a MHMP 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Zahájená diskuze a její výsledky 
 

Dílčí aktivita 
5.5.1.1.B 

Nabídka vzdělávání pro zaměstnance v soc. (a návazných) službách o 
postavení cizinců ve vztahu k soc. a návazným službám 

Popis Vzdělávání v oblasti postavení a práv cizinců vzhledem k jejich pobytovému 
statusu. Vzdělávací kurz by se měl zaměřit na poskytnutí informací o 
službách pro migranty, jejich právech a povinnostech. 

Cílové skupiny OV (poskytovatelé sociálních služeb – zaměstnanci) 
Garant ICP – spolupráce s partnery projektu 
Spolupráce Poskytovatelé soc. a návazných služeb a MČ, MHMP 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory počet realizovaných školení 
  

Aktivita 5.5.1.2 Vytvoření a pravidelná aktualizace metodiky poskytování služeb pro 
migranty, která bude zacílena na zvýšení informovanosti poskytovatelů 
služeb a usnadnění jejich práce s touto cílovou skupinou 

Popis Z praxe pracovníků NNO je přístup migrantů k některým sociálním službám 
zpravidla obtížný, z tohoto důvodu byla v pražské koncepci zahrnuta potřeba 
zvyšovat informovanost poskytovatelů sociálních služeb o cílové skupině 
migrantů a jejich přístupu k těmto službám tak, aby nedocházelo k odmítání 
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z důvodu neznalosti legislativy, pobytových oprávnění nebo na základě 
jazykové bariéry mezi migrantem a poskytovatelem sociální služby. 

  
Dílčí aktivita 
5.5.1.2.A 

Vytvoření informačního materiálu pro zaměstnance v sociálních 
(a návazných) službách o postavení cizinců ve vztahu k sociálním a 
návazným službám  

Popis Informační materiál bude obsahovat okruhy - migrant v sociální službě, 
seznam kontaktů a aspektů jednotlivých organizací. Informační materiál 
bude sloužit ke zvýšení povědomí o přístupu poskytovatelů sociálních (a 
návazných) služeb k migrantům. Bude také obsahovat základní informace o 
pobytových statusech.  

Cílové skupiny OV (poskytovatelé sociálních služeb – zaměstnanci) 
Garant ICP v rámci RPP  
Spolupráce Poskytovatelé soc. a návazných služeb, NNO, MČ a MHMP 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015  

Indikátory Vytvořen základní informační materiál 
  

Aktivita 5.5.1.3 Síťování, navazování spolupráce a předávání si informací mezi jednotlivými 
poskytovateli sociálních služeb 

Popis Navázání spolupráce a sdílení informací mezi jednotlivými poskytovateli 
sociálních služeb pro zkvalitnění služeb poskytovaných migrantům. 

  
Dílčí aktivita 
5.5.1.3.A 

Oslovení poskytovatelů sociálních služeb koordinátory nebo kontaktními 
osobami pro plánování sociálních služeb na MČ 

Popis Vytvoření prostoru při využití stávajících platforem pro sdílení informací 
mezi poskytovateli sociálních služeb a MČ. Role hl. m. Prahy je klíčová z 
hlediska oslovení koordinátorů sociálních služeb na MČ. 

Cílové skupiny OV (poskytovatelé sociálních a návazných služeb) 
Garant MHMP – ZSP 
Spolupráce MČ – koordinátoři nebo kontaktní osoby pro plánování sociálních služeb, 

ICP, poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory setkání s poskytovateli sociálních služeb se zástupci MČ na území hl. m. 
Prahy 

  
Aktivita 5.5.1.4 Zajištění terénní práce v komunitách migrantů za účelem osvěty a 

včasného podchycení sociálních problémů a možné pomoci, včetně 
prevence rizikového či trestně právního jednání a zároveň další vzdělávání 
terénních pracovníků a jiných odborníků v metodách streetworku 

Popis Vzhledem k tomu, že tato aktivita byla zařazena do kapitoly 5.5.1 Sociální 
služby, bylo by vhodné zmapovat potřebnost terénních programů pro 
cílovou skupinu na území hl. m. Prahy v rámci poskytovaných sociálních 
služeb. 
Sociální pracovníci zajišťující terénní programy jako sociální službu dle 
zákona č. 108/2006 Sb. musí splňovat určité předpoklady pro výkon této 
práce a jsou již dostatečně proškoleni v metodách streetworku. 
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V tomto ohledu je nutné ještě dodat, že v této koncepci rozlišujeme tzv. 
„terénní práci“ a „terénní programy“ - každá má jinou metodologii a 
přístupy9. V každém případě by bylo vhodné využívat pro oba typy terénní 
práce služeb komunitních tlumočníků/interkulturních pracovníků. 

  
Dílčí aktivita 
5.5.1.4.A 

Podpora poskytování terénních programů a podpora kontinuálního 
vzdělávání terénních pracovníků v oblasti integrace cizinců 

Popis Účelná podpora poskytování terénních programů a podpora kontinuálního 
vzdělávání terénních pracovníků v oblasti integrace cizinců je základním 
předpokladem pro efektivní poskytování této služby na území hl. m. Prahy. 
Je zapotřebí na tuto službu vyčleňovat dostatečné finanční prostředky. 

Cílové skupiny VO (poskytovatelé terénní práce, terénní pracovníci) 
Garant MHMP - ZSP 
Spolupráce ICP, RPP, PPMČ, NNO 
Termín plnění Průběžně 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Vykázání finančních prostředků použitých hl. m. Praha a MČ na terénní 
práci. Proškolení terénních pracovníků v oblasti integrace cizinců např. 
absolvováním akreditovaného kurzu. 

   
Aktivita 5.5.1.5 Podpora využívání komunitních tlumočníků/interkulturních pracovníků 

místní samosprávou, MHMP, pedagogickými zařízeními a dalšími subjekty 
podílejícími se na integraci migrantů 

Popis Komunitní tlumočníci a interkulturní pracovníci nejsou definováni jako 
sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., proto bude aktivita zpracována 
v rámci návazných služeb (viz Aktivita 5.5.2.3). 
Komunitní tlumočníci a interkulturní pracovníci budou využíváni ze strany 
poskytovatelů soc. služeb v případech, kdy jim do služby přijde česky 
nehovořící klient – migrant.  
Interkulturní pracovníci nejsou explicitně definováni jako sociální služba, 
nicméně v roce 2014  byl realizován první vzdělávací kurz specificky 
nastavený na vzdělávací potřeby interkulturních pracovníků s 
názvem kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením 
na poradenství a asistenci migrantům (více viz důležité pojmy v úvodu 
dokumentu). MPSV v rámci tzv. velké novely zákona č. 108/2006 Sb. 
v následujících letech hodlá rozšířit kvalifikační vymezení pracovníků v soc. 
službách a redefinovat kvalifikační kurz. Předpokládáme, že interkulturní 
pracovník bude figurovat v zákoně č. 108/2006 Sb. v §11, §116 pracovníci 
v sociálních službách pod písmenem d) jiné (tato kategorie má zahrnout více 
profesí, které pracují v modu pracovník v soc. službách). 
Závěr: Interkulturní pracovníci mají specifické kompetence nejen pro 
zprostředkování komunikace mezi migranty a zástupci veřejných institucí, ale 
také pro výkon komunitní a terénní práce. Je nutno brát v potaz, že pro 
terénní a komunitní práci s migranty je stěžejní kompetencí znalost více 
jazyků a sociokulturní senzitivita, znalost sociokulturních specifik migrantů. 

  
 

                                                      
9 Více informací ve výkladovém slovníku na str. 3-4. 
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5.5.2 Návazné služby 
 

Aktivita 5.5.2.1 Metodické ukotvení návazných služeb a jejich průběžná aktualizace dle 
potřeb a aktuálního vývoje situace na území hl. m. Prahy  

Popis V současné době neexistuje metodické ukotvení návazných služeb, neboť dle 
definice návazných služeb v Koncepci hl. m. Prahy pro oblast integrace 
cizinců zasahují tyto služby do mnoha oblastí a poskytování služeb není 
vázáno žádným právním předpisem. Z tohoto důvodu doporučujeme se 
zaměřit na aktivitu 5.5.1.2 „Vytvoření a pravidelná aktualizace metodiky 
poskytování služeb pro migranty, která bude zacílena na zvýšení 
informovanosti poskytovatelů služeb a usnadnění jejich práce s touto cílovou 
skupinou“. Materiálem pro zvýšení informovanosti bude stejný materiál jako 
k aktivitě 5.5.1.2. 

   
Dílčí aktivita 
5.5.2.1.A 

V případě, že vznikne „Vzdělávací kurz pro zaměstnance v sociálních 
(a návazných) službách o postavení cizinců ve vztahu k sociálním a 
návazným službám“, bude vytvořen informační materiál 

Popis Informační materiál by měl obsahovat okruhy - migrant v sociální službě, 
seznam kontaktů a aspektů jednotlivých organizací. Informační materiál 
bude sloužit ke zvýšení povědomí o přístupu poskytovatelů sociálních (a 
návazných) služeb k migrantům. Bude také obsahovat základní informace o 
pobytových statusech. 

Cílové skupiny OV (poskytovatelé sociálních a návazných služeb – zaměstnanci) 

Garant RPP 

Spolupráce Poskytovatelé soc. a návazných služeb, NNO, MČ a MHMP 

Termín plnění 2015 

Finanční 
náročnost 

0,- Kč pro rok 2015 
 

Indikátory Zahájená diskuze o vzniku akreditovaného kurzu a informačního materiálu 

 
Aktivita 5.5.2.2 Zajištění grantové podpory pro oblast návazných služeb 
Popis V rámci hl. m. Prahy jsou vypisována grantová řízení na různých odborech. 

Cílem této aktivity je zajištění další grantové podpory. 
  

Dílčí aktivita 
5.5.2.2.A 

Zajištění stávajících grantových řízení, jejich kontinuity a podpora rozvoje 
nových grantových řízení se zaměřením na integraci migrantů 

Popis Dlouhodobě je integrace migrantů finančně podhodnocená, proto je 
zapotřebí investovat větší finanční obnos do této oblasti.  

Cílové skupiny OV (poskytovatelé návazných služeb) 

Garant MHMP 

Spolupráce MČ 

Termín plnění 2015 

Finanční 
náročnost 

dle schváleného rozpočtu hl. m. Prahy a MČ na rok 2016 

Možnosti 
finančního 
zajištění 

schválený rozpočet hl. m. Prahy a MČ na rok 2016 
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Indikátory Zajištění alespoň stávajících grantových řízení hl. m. Prahy. 

   
Aktivita 5.5.2.3 Podpora využívání komunitních tlumočníků/interkulturních pracovníků 

místní samosprávou, MHMP, pedagogickými zařízeními a dalšími subjekty 
podílejícími se na integraci migrantů 

Popis V oblasti sociálních a návazných služeb jsou komunitní tlumočníci a 
interkulturní pracovníci velmi málo využíváni, i když by jejich přínos pro 
cílovou skupinu mohl být významný. Podpora komunitních tlumočníků a 
interkulturních pracovníků je také finančně podhodnocená, proto je 
potřeba zvýšit finanční podporu a informovanost cílové skupiny o tomto 
druhu služeb. Dále je potřeba zajistit větší součinnost místní samosprávy a 
NNO v oblasti sociálních a návazných služeb, které služby interkulturní 
práce mohou využít, a navázat efektivní spolupráci s nově založenou 
Asociací pro interkulturní práci, z.s., která si klade za cíl sdružovat 
kvalifikované interkulturní pracovníky a nabízet jejich služby v rámci 
veřejných institucí.  
O využívání služeb komunitních tlumočníků a interkulturních pracovníků 
v pedagogických zařízeních je uvedeno více informací v rámci aktivity 
5.4.3.7. 

  
Dílčí aktivita 
5.5.2.3.A 

Využití komunitních tlumočníků/interkulturních pracovníků v rámci 
sociálních a návazných služeb jako téma semináře určeného pro zástupce 
soc. odborů jednotlivých MČ a další odborníky v sociálních a návazných 
službách 

Popis Využití KT a IP v rámci sociálních a návazných služeb jako téma semináře 
určeného pro zástupce soc. odborů jednotlivých MČ a další odborníky 
v sociálních a návazných službách 

Cílové skupiny OV (zástupci soc. odborů jednotlivých MČ a další odborníci v sociálních a 
návazných službách) 

Garant MHMP – ZSP 
Spolupráce RPP, MHMP – odd. národnostních menšin a integrace cizinců, Asociace pro 

interkulturní práci, z.s., JTP – sekce komunitního tlumočení 
Termín plnění 2016 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč pro rok 2015 

Indikátory Realizace semináře 
  

Aktivita 5.5.2.4 Podpora a rozvoj dobrovolnických aktivit mezi majoritní společnost i 
migranty  

Popis Dobrovolnictví je vyjádřením aktivní snahy dobrovolníků o rozvoj občanské 
společnosti. Dobrovolníci z řad migrantů a majoritní společnosti budou 
využívání v rámci NNO, ale i v dalších zařízeních, kde mohou pomáhat při 
realizaci rozmanitých aktivit, které jsou zaměřeny na poskytování sociálních 
a návazných služeb. Tato oblast je pak více rozvedena v kapitole 5.4.4 
Podpora dobrovolnictví. 

  
Dílčí aktivita 
5.5.2.4.A 

Oslovení již existujících dobrovolnických portálů k navázání spolupráce 
(např. dobrovolnik.cz, idobrovolnik.cz) 

Popis Oslovení k aktivní spolupráci a rozšíření aktivit dobrovolníků i na migranty. 
Tato aktivita je pak více rozepsána v kapitole 5.4.4 Podpora dobrovolnictví, 
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dílčí aktivita 5.4.4.1.B. 
Cílové skupiny OV (dobrovolnické organizace, NNO) 
Garant RPP 
Spolupráce MHMP, MČ, NNO a dobrovolnické organizace 
Termín plnění 2015 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč v roce 2015 

Indikátory Setkání RPP, která bude věnovaná tématu dobrovolnictví 
 

Aktivita 5.5.2.5 Zajištění terénní práce v komunitách migrantů za účelem osvěty a 
včasného podchycení sociálních problémů a možné pomoci, včetně 
prevence rizikového či trestně právního jednání a zároveň další vzdělávání 
terénních pracovníků a jiných odborníků v metodách streetworku. 

Popis Terénní práce v komunitách migrantů z hlediska návazných služeb je 
vnímána především jako předávání informací o dostupných službách a 
pomoci migrantům. Tyto služby většinou zajišťují pracovníci, kteří ale nemusí 
splňovat vzdělání podle zákona č. 108/2006 Sb. a poskytovatelé těchto 
služeb nemusí mít zaregistrované terénní programy jako sociální službu. 
Cílem této aktivity není poskytování odborného poradenství, ale zvyšování 
informovanosti o síti sociálních a návazných služeb mezi cílovou skupinou, 
díky které může docházet k prevenci negativních jevů a rizikového chování. 

 
Dílčí aktivita 
5.5.2.5.A 

Podpora zajištění terénní práce v komunitách migrantů prostřednictvím 
komunitních a interkulturních pracovníků. 

Popis Na území hl. m. Prahy existuje v současnosti málo informací o místech, kde 
migranti bydlí, pracují, podnikají, sdružují se nebo tráví svůj volný čas apod. 
ICP v rámci svých terénních programů má jako jediná organizace v 
současnosti podrobnější informace z jednotlivých městských částí. Je 
potřeba podporovat ICP v dalších nebo rozšířených kapacitách pro tuto 
terénní práci. Zároveň je doporučeno pravidelně koordinovat výsledky 
terénní práce ICP s MČ, které nemají kapacity pro terénní práci s migranty, a 
s dalšími místními aktéry. 

Cílové skupiny migranti, OV 
Garant ICP  
Spolupráce Koordinátoři a pracovníci IC MHMP a MČ, MČ (sociální odbor, odbor školství 

aj.), městská policie. MHMP (SMS, ZSP – odd. prevence aj.), MV ČR, metodici 
prevence, Pražské centrum primární prevence, RPP, PPMČ, PM. 

Termín plnění Průběžně 
Finanční 
náročnost 

0,- Kč 

Indikátory Koordinované a sdílené výsledky terénní práce ICP s MČ, migranty a dalšími 
místními aktéry. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Specifikace oblastí Analýzy postavení migrantů na území hl. m. Prahy 
 

Je více než žádoucí, aby se Analýza postavení migrantů a migrantek na území hl. m. Prahy opakovala 
v pravidelných intervalech (2-3 let), což by umožnilo sledovat dynamiku zkoumaných problémových 
okruhů. Opakovaný sběr kvantitativních dat a jejich analýza by napomohly adekvátní reakci na 
případné sociální změny pomocí relevantních politik a podpory prostřednictvím konkrétních 
sociálních/vzdělávacích programů. Zároveň také doporučujeme (v období mezi sběrem 
kvantitativních dat), finančně podporovat tematicky orientované výzkumné studie (případové a 
hloubkové kvalitativní studie, například na úrovni jednotlivých městských částí), které by mohly 
reagovat na aktuální potřeby ze strany jednotlivých městských částí. 
Výzkum je koncipován jako vstupní monitorovací analýza do problematiky postavení migrantů a 
migrantek na území hl. m. Prahy a bude klást zvýšený důraz na aplikovatelnost poznatků do praxe.  
Doba realizace a zpracování výsledků analýzy: 12 měsíců. 
 
Výzkum bude sestávat z následujících částí a použitých metodologií:  
 

A) Přípravná část  
1. Obsahová analýza relevantních výzkumů (základ pro vytvoření dotazníku). Bude sloužit jako 

podkladový materiál k tvorbě dotazníků na základě sekundárních dat z relevantních výzkumů. 
Cílem obsahové analýzy bude příprava tematických okruhů pro tvorbu dotazníku. 

2. Focus group: s vybranými zástupci NNO, MČ, sociálními pracovníky a zástupci komunit 
migrantů. Bude směřovat ke konkrétní formulaci tematických okruhů pro dotazníkové 
šetření. 

Po ukončení přípravné části výzkumu bude zpracována Průběžná zpráva o stavu výzkumu, jehož 
součástí bude zpráva o využití focus group a obsahové analýzy a konkrétní návrh finální verze 
dotazníku. Návrh dotazníku bude odevzdán zadavateli k následnému  připomínkování. 
 

B) Terénní dotazníkové šetření, analýza a interpretace dat 
Výzkum bude tematicky zacílen na: 
a) sociální postavení migrantů (interakce s majoritou a státními institucemi, komunitní participaci) 
b) potřeby a bariéry migrantů a migrantek (v oblasti informovanosti, vzdělávání a sociálních služeb). 
 
Specifikace tematických okruhů: 

• Vzdělávání – dětí a dospělých 
- dostupnost a využívání jazykových kurzů (základních a profesních/ specializačních)  
- volnočasové aktivity (se zřetelem využívání aktivit DDM, využívání sportovních a kulturních aktivit 
v městských částech) 
- komunikace a interakce mezi rodiči a školou (včetně využívání informací o vzdělávacím systému v 
ČR) 

• Sociální a návazné služby (definovaných dle relevantních zákonů): 
- typologie služeb a terénní sociální práce, které migranti/ky využívají 
- identifikace (sociálních, kulturních nebo jazykových) bariér, pro které migranti /ky nevyužívají 
relevantní sociální služby  
- informovanost o poskytovaných sociálních a návazných službách 

• Informovanost a komunikace: 
- typologie využívaných informací 
- zdroje informací (identifikace využívaných informačních kanálů)  
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- způsoby interakce a komunikace v neformálním styku s majoritou a jinými migrantskými skupinami 
(se speciálním zřetelem na místo pobytu)    
- analýza aktivní participace (a případných bariér) na komunitních (společenských, kulturních a 
sportovních) akcích pořádaných jednotlivými MČ.  
 
Charakteristika výzkumné lokality a výzkumného vzorku: 
Uchazeč detailně popíše techniku sběru dat (včetně způsobů vyhledávání respondentů a 
respondentek v terénu). 
Při výběrů lokality zohlední početní zastoupení migrantů a migrantek na území hl. m. Prahy (dle 
aktuálních oficiálních statistik). Zohlední také sídelní rozdělení hl. města Prahy a při typologii 
výzkumné lokality rozdělí městské části na centrum, vnitřní město, vnější město (sídlištní) a 
příměstské MČ. Uchazeč také detailně popíše a jasně odůvodní charakter a strukturu vzorku, který by 
měl zahrnovat 1000 respondentů a respondentek. Při jeho výběru zohlední pobytový status (typ 
pobytu), gender, věk a statistickou početnost zastoupení skupiny migrantů (etnicitu). Při výběru by 
měli občané EU tvořit pouze 4 procenta zkoumaného vzorku.     
 

C) Finální zpráva 
Rozsah finální zprávy je doporučen na minimálně 50 NS. Zpráva bude zahrnovat i praktické 
doporučení pro aktualizaci Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a obsahovat tiskové 
zprávy.  
 

D) Další výstupy 
Zpracovatel odevzdá komplexní soubor dat (ve formátu SPSS) a relevantní frekvenční tabulky. Data 
budou ve vlastnictví zadavatele, který je může dál poskytovat dalším výzkumníkům k následnému 
 zpracování. Zadavatel také vyhotoví obsah tiskové zprávy o výsledcích výzkumu a výsledky výzkumu 
bude prezentovat na Platformě migrantů. 
Etika výzkumu: Zadavatel se zaváže, že výzkum proběhne v souladu s platnou legislativou o ochraně 
osobních dat a jejich archivaci.  
Další kritéria výběru: Doporučujeme, aby se při výběru zohlednilo odborné personální zabezpečení 
projektu (je nutno doložit CV hlavních řešitelů), relevantní odborná publikační činnost v oboru 
migračních studií (prokázaná seznamem publikací, případně výpisem z  RIV) a výroční zpráva. 
Zadavatel také musí prokázat schopnost sběru (metodologii) dat (způsoby kontaktování) v prostředí 
této specifické skupiny respondentů/respondentek . Dále prokáže schopnost zapojit tazatele, kteří 
budou schopni pracovat s dotazníky v ruském, ukrajinském, vietnamském a anglickém jazyce 
(případně dalšími jazykovými mutacemi dotazníku). 
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Příloha č. 2: Seznam spolupracujících organizací/institucí a jejich zástupců/kyň na 
naplňování Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců10  

* označení odborníků/ic, kteří se podíleli na přípravě Akčního plánu pro rok 2015 

Nezisková organizace a pověřená osoba Sídlo Webové stránky 

Anthropictures, z.s. 
Marie Heřmanová* 

Kulturní dům Kyje 
Šimanovská 47  
198 00Praha 9  

www.anthropictures.cz 

Arcidiecézní charita Praha – Středisko migrace 
Pavlína Jilečková, Petra Hrnčířová 

Pernerova 20
186 00 Praha 8 

http://praha.charita.cz/sluzby/migrace

Centrum pro integraci cizinců, o.s. 
Lenka Kubičárová 

Kubelíkova 55
130 00 Praha 3 

www.cicpraha.org 

Člověk v tísni, o.p.s. 
Ludmila Kopecká* 

Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2 

www.clovekvtisni.cz/cs 

Drop In o.p.s. 
Martin Zahálka 

Karolíny Světlé 18
110 00 Praha 1 

www.dropin.cz 

GLE o.p.s. 
Michaela Čapková* 

Tyršova 1832/7
120 00 Praha 2 

www.gle.cz 

Charita Česká republika 
Klára Boumová*, Eva Obrátilová* 

Vladislavova 12
110 00 Praha 1 

www.charitachzech.org 

InBáze, o.s. 
Tomáš Verčimák*, Jan Matěj Bejček* 

Legerova 50,
120 00 Praha 2 

www.inbaze.cz 

Integrační centrum Praha o.p.s.
Pavla Jenková*, Zdeněk Horváth, Anca Covrigová*, Štěpánka 
Petrová*, Vanda Černohorská, Blanka Veselá*, Tereza 
Třísková*, Jana Šafrová* 

Žitná 1574/51,
110 00 Praha 1 

www.icpraha.com 

Klub Hanoi, o.s. 
Jiří Kocourek 

Libušská 319/126,
142 00 Praha 4 

www.klubhanoi.cz 

La Strada ČR, o.p.s. 
Iva Jarolímová, Stanislava Soukupová 

P. O. Box 305
111 21 Praha 1 

www.strada.cz/cz/ 

Lačhe Čhave, o.s. (NZDM Rozhledna) 
Markéta Fišarová 

Smolkova 565,
142 00 Praha 12 

www.lache-chave.cz 

Maltézská pomoc, o.p.s. 
Henrieta Votíková 

Lázeňská 2
118 00 Praha 1 - Malá Strana  

www.maltezskapomoc.cz 

META o.p.s. 
Lukáš Radostný*, Tereza Günterová*, Blanka Štefano 

Ječná 17
120 00 Praha 2 

www.meta-os.cz 

Multikulturní centrum Praha, o.s. 
Marek Čaněk, Daniela Pěničková, Blanka Kissová, Lucie 
Trilifajová* 

Náplavní 1
120 00 Praha 2 

www.mkc.cz 

Nová škola o.p.s 
Michal Kryl* 

Křižíkova 344/6
186 00 Praha 8 

www.novaskolaops.cz 

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. 
Martin Rozumek, Helena Kopecká 

Kovářská 939/4 
190 00 Praha 9 

www.opu.cz 

Poradna pro integraci, z.ú. 
Monika Korábová, Mária Červeňová, Andrea Předotová 

Opletalova 6
110 00 Praha 1 

www.p-p-i.cz 

Sananim, z.ú 
Daniel Pick 

Ovčí Hájek 2549/64A
158 00 Praha 13 

www.sananim.cz 

Sdružení pro integraci a migraci, o.s. 
Magda Faltová*, Eva Čech Valentová* 

Baranova 33
130 00 Praha 3 

www.migrace.com 

Youth Included 
Victoria Zheltysheva* 

Santrochova, 4/1773,
162 00 Praha 6 

http://youthincluded.com/ 

 
 

Magistrát hlavního města Prahy Sídlo Webové stránky 
Odbor Kancelář ředitele magistrátu; Oddělení národnostních 
menšin a cizinců 
Jana Hajná* 

Charvátova 145
110 00 Praha 1 

www.praha.eu 

Odbor školství, mládeže a sportu, Oddělení školství 
Halka Smolová Závorová* 

Jungmannova 35
110 00 Praha 1 

www.praha.eu 

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, Oddělení 
ekonomické a metodické 

Charvátova 145
110 00 Praha 1 

www.praha.eu 

                                                      
10 Uvedené organizace/instituce a jejich zástupci/zástupkyně jsou uvedeni v této tabulce, pokud se zúčastnili od dubna 2014 do listopadu 
2014 jednání RPP nebo přípravy Akčního plánu na rok 2015. 
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Jindřich Exner* 

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, Oddělení 
prevence 
Jana Havlíková*, Veronika Pavlíková*, Michala Hánová*, Jana 
Štosková  

Charvátova 145
110 00 Praha 1 

www.praha.eu 

Protidrogová komise Rady hl. m. Prahy 
Nina Janyšková, Aleš Kuda 

Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1 

www.praha.eu 

 

Veřejná správa Sídlo Webové stránky 
KŘ PČR HMP, Cizinecká policie 
František Vavroch 

Kongresová 2
140 00 Praha 4 

www.policie.cz 

Národní protidrogová centrála - PČR 
Stanislav Najman 

Policejní prezidium ČR, 
poštovní schránka 62/NPC 
170 89 Praha 7 

http://www.policie.cz/narodni-
protidrogova-centrala-skpv.aspx 

OAMP MV ČR  
Helena Dluhošová, Michaela Kratochvílová 

P. O. Box 21/OAM
170 34 Praha 7 

www.mvcr.cz 

ÚP ČR - KrP Praha  
Jana Gavendová, Jana Ševítová  

Domažlická 1139/11
130 00 Praha 3 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. 
Jan Kubát*, Danica Schebelle*, Jana Vanečková 

Karlovo nám. 1359/1
120 00 Praha 2 

http://www.vupsv.cz/ 

 

Mezinárodní organizace Sídlo Webové stránky 
IOM – Mezinárodní organizace pro migraci 
Marie Říhová* 

Argentinská 38
170 00 Praha 7  www.iom.cz 

UNHCR – Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Soňa Šteflová 

Rytířská 31
110 00 Praha 1 

www.unhcr-
centraleurope.org/cz/index.html 

 

Vzdělávací a kulturní instituce Sídlo Webové stránky 
Fakulta humanitních studií UK – Katedra antropologie
Petra Ezzeddine* 

José Martího 269/31
162 00 Praha-Veleslavín 

www.fhs.cuni.cz/antropologie/home/

Přírodovědecká fakulta UK - Katedra sociální geografie a 
regionálního rozvoje 
Luděk Sýkora* 

Albertov 6
128 43 Praha 2 

www.natur.cuni.cz/geografie/socialni
-geografie-a-regionalni-rozvoj 

Přírodovědecká fakulta UK - Geografické migrační centrum 
GEOMIGRACE, Katedra sociální geografie a regionálního 
rozvoje 
Klára Fiedlerová* 

Albertov 6
128 43 Praha 2 

http://geomigrace.cz/ 

 

Poradní platforma zástupců MČ Praha 1-22, Prahy Libuš a zástupců MHMP v oblasti integrace 
cizinců 

 

jméno a příjmení odbor/oddělení adresa e-mail 

Praha 
1 

Ladislav Varga* odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vodičkova 18
115 68 Praha 1 

ladislav.varga@praha1.cz

Praha 
2 

Lenka Zineckerová 
Hana Dostálová 

odbor humanitní 
odd. sociálních služeb 

nám. Míru 20/600
120 39 Praha 2 

zineckeroval@p2.mepnet.cz
dostalovah@p2.mepnet.cz

Praha 
3 

Vladimír Beran 
Ivana Parobková* 

odbor sociálních věcí
odbor soc. věcí - odd. prevence 

Seifertova 51
130 00 Praha 3 

vladimirb@praha3.cz
ivanap@praha3.cz

Praha 
4 

Michal Valenta 
Ivana Staňková 

odbor školství a kultury - odd. 
prevence a národnostních menšin 

Antala Staška 2059/80b
140 00 Praha 4 

michal.valenta@praha4.cz
Ivana.stankova@praha4.cz

Praha 
5 
 

Igor Surmaj* odbor soc. problematiky a prevence 
kriminality - odd. soc. péče, rozvoje 
soc. služeb a prevence kriminality 

Nám. 14 října 4
150 22 Praha 5 

igor.surmaj@praha5.cz

Praha 
6 

Jitka Vaňková 
 

odbor sociálních věcí-odd. sociální 
péče a prevence 

Čs. armády 23
160 52 Praha 6 

jvankova@praha6.cz

Praha 
7 

Kateřina Laskovská 
Jaroslav Fiala 

odbor kancelář starosty
odd. bezpečnostní prevence 

nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7 

laskovskak@p7.mepnet.cz
fialaj@p7.mepnet.cz

Praha 
8 

Milan Vodňanský sociální odbor U Meteoru 8
180 48 Praha 8 

milan.vodnansky@praha8.cz

Praha 
9 

Markéta Taraležkovová
Lukáš Horák 

odbor sociální 
odd. sociální prevence 

Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9 

 taralezkovovam@praha9.cz
HorakL@p9.mepnet.cz

Praha 
10 

Michal Volák 
 

odbor sociální Vršovická 68
101 38 Praha 10 

michalv@praha10.cz
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Praha 
11 

Věra Urbanová odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 

Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4 
pracoviště:  
Nad Opatovem 2140, 
Praha 4 

urbanovav@praha11.cz

Praha 
12 

Marie Vašáková* 
 
Alena Jechová* 
 

odbor sociálních věcí – odd. sociální 
prevence 
odbor školství, kultury a vzdělávání – 
odd. pedagogicko -organizační 

Písková 25
143 12 Praha 4 
detašované pracoviště: 
Čechtická 758, Praha 4 - 
Kamýk 

mvasakova@p12.mepnet.cz

ajechova@p12.mepnet.cz

Praha 
13 

 Petr Syrový 
 Eva Kalinová* 

oddělení prevence a rozvoje soc. 
služeb 

Sluneční náměstí 
13/2580 
158 00 Praha 5 

 syrovyp@p13.mepnet.cz
kalinovae@p13.mepnet.cz

Praha 
14 

David Beňák* 
František Bradáč* 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví Bratří Venclíků 1072
198 21 Praha 9 

benak@praha14.cz
bradac@praha14.cz

Praha 
15 

Soňa Miklová  odbor sociální péče Boloňská 478/1
109 00 Praha 10 
Horní Měcholupy 

Sona.Miklova@praha15.cz

Praha 
16 

Jitka Stejskalová odbor sociální Václava Balého 23/3
153 00  Praha-Radotín 
budova: náměstí 
Osvoboditelů 732 
153 00 Praha-Radotín 

jitka.stejskalova@praha16.eu

Praha 
17 

Jana Císařová 
 

odbor sociálních věcí Makovského 1141, 
Praha-Řepy 

cisarovaj@repy.mepnet.cz

Praha 
18 

Pavel Trachta 
Marcela Horešovská 

odbor zdravotnictví a sociální péče
odbor školství, kultury a tělovýchovy 

Bechyňská 639
199 00 Praha 9 

pavel.trachta@letnany.cz,
marcela.horesovska@letnany.cz 

Praha 
19 

Hana Růžková odbor kancelář starosty Semilská 43/1
197 04 Praha 9 - Kbely 

hana.ruzkova@kbely.mepnet.cz

Praha 
20 

Monika Brzkovská odbor sociálních věcí a školství Jívanská 647/10
193 21 Praha 9 

monika_brzkovska@pocernice.cz

Praha 
22 

Jana Zedková* odbor sociálních věcí a zdravotnictví Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114 

jana.zedkova@praha22.cz

Praha-
Libuš 

Šárka Fruncová 
Vlčková* 

kancelář tajemníka ÚMČ Libušská 35, 142 00, 
Praha 4 - Libuš 

fruncova@praha-libus.cz

 


