
 
 

 
 
Projekt Města a inkluzivní strategie č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského 

sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

Zahájení projektu Města a inkluzivní strategie 

TISKOVÁ ZPRÁVA, 14. 9. 2017 

 

V září roku 2017 zahájilo Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) rozsáhlý a ambiciózní projekt Města a 

inkluzivní strategie. Projekt odpovídá na poptávku státní správy zhodnotit projekty a nástroje, jejichž 

cílem bylo podpořit integraci cizinců v České republice, zmapovat skupiny cizinců, jejichž potřeby jsou 

opomíjeny a na základě příkladů národní i mezinárodní dobré praxe navrhnout inovativní řešení 

k zefektivnění integračního procesu. Jak uvádí programová ředitelka Sdružení pro integraci a migraci 

Pavla Hradečná: „Přestože se lokální integraci věnuje zejména v posledních letech větší pozornost, 

chybí ucelený přehled dopadů dosud použitých nástrojů, nehledě na to, že některé skupiny cizinců 

zůstávají opomenuty. Domníváme se, že projekt je mimořádný tím, že přinese zhodnocení současného 

stavu na úrovni lokální integrace u všech skupin cizinců, zanalyzuje efektivitu proběhlých projektů a 

zprostředkuje cenné (nejen) zahraniční zkušenosti postupů, které se v praxi osvědčily a které mají 

upscalingový potenciál.“ 

Hlavním cílem projektu je nastavit integrační politiky tak, aby lépe reflektovaly reálné potřeby cizinců 

a byly vytvářeny na základě jasných vizí a za spolupráce všech zapojených aktérů. Jak upřesňuje 

doktorka Marie Jelínková z Centra pro sociální a ekonomické strategie Univerzity Karlovy: „Na základě 

výzkumů a zhodnocení situace v České republice a podobných informací ze zahraničí projekt ve 

spolupráci s klíčovými účastníky přinese přehledné informace o tom, co v oblasti integrace migrantů 

skutečně funguje a jak a podle čeho se rozhodovat například při cílení grantových výzev. Nabídne i 

strategie, jak postupovat v situacích, ve kterých se kraj či konkrétní město/obec mohou ocitnout, ať už 

půjde například o nečekaný příliv žadatelů o mezinárodní ochranu, náhlý nárůst počtu zahraničních 

pracovníků či existence nežádoucích segregovaných migrantských komunit.“ 

Mezi plánované výstupy projektu patří úvodní hodnotící zpráva, která  zmapuje současné postupy a 

nástroje v oblasti integrace všech skupin v České republice.  Vznikne také manuál nástrojů, který ukáže, 

jak a ve kterých oblastech lokální integrace cizinců nastavovat cíle, jakými nástroji jich dosahovat a jak 

je hodnotit. Přispěje také k účelnějšímu a efektivnějšímu vynakládání veřejných prostředků v oblasti 

migrace, integrace i v oblasti pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením. Dalším výstupem bude 

online databáze integračních projektů dostupná pro všechny aktéry integračního procesu, která bude 

obsahovat příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí. V rámci projektu také vzniknou policy 

papery a odborné články, souhrnné zprávy a systémové analýzy týkající se lokální integrace cizinců 

v Praze, Libereckém kraji a Jihomoravském kraji. Budou pořádány konference, velké a malé kulaté 

stoly, expertní setkání, semináře a stáže představitelů zapojených krajů v zahraničí.  

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, 

v rámci výzvy 124 zaměřené na podporu inovačního prostředí. Na realizaci projektu se kromě týmu 

SIMI podílejí odborníci z Centra pro sociální a ekonomické strategie při Fakultě sociálních věd 

Univerzity Karlovy (CESES), kteří stáli i u jeho zrodu, a z Multikulturního centra Praha. Mezi další 

partnery patří Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a vybrané kraje: Hl.m. Praha, 

Liberecký kraj a Jihomoravský kraj. 

https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost
https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/podpora-inovacniho-prostredi?redirect=%2Fprogramy%2Fop-zamestnanost
https://www.ceses.cuni.cz/CESES-466.html
https://www.ceses.cuni.cz/CESES-466.html
http://mkc.cz/cz/projekty/mesta-a-inkluzivni-strategie
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