
Koncepce hl. m. Prahy
pro oblast integrace cizinců

PRAHA METROPOLE VŠECH

Co je Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců?
 » Koncepce je strategický materiál schválený Zastupitelstvem hlavního města Prahy.
 » Navrhuje, jakým směrem by měla pražská integrační politika v budoucích letech směřovat, aby se Praha rozvíjela jako dynamic-

ká a moderní metropole. Aby se Praha stala místem, kde lidé žijí spolu, a ne vedle sebe. Aby byla metropolí všech.
 » Obsahuje soubor cílů a priorit v oblasti integrace cizinců v Praze pro období let 2022 až 2027. Priority konkretizuje do podob-

lastí a dílčích cílů, a navrhuje opatření k jejich dosažení. Opatření dále specifikují dvouleté akční plány.
 » Naplňování koncepce je v gesci oddělení národnostních menšin a cizinců MHMP.

Proč je důležitá?
 » Cizinci dnes tvoří přibližně pětinu obyvatel Prahy 

a žije zde takřka třetina všech cizinců pobývají-
cích na území celé ČR. 

 » Zahraniční migrace s  sebou přináší velký poten-
ciál, ale také řadu výzev a rizik, které je potřeba 
systematicky řešit a předcházet jim.

 » Chceme žít v Praze, která spojuje lidi všech gene-
rací, národností a sociálních skupin.

Dokument byl vytvořen v rámci projektu Praha – metropole všech 2021 
realizovaného hl. m. Praha a spolufinancovaného MV ČR.
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Jak vznikla?
 » První pražská koncepce integrace cizinců začala vznikat 

v roce 2012 a stávající verze je již druhou aktualizací.
 » Je výsledkem analýzy současného stavu a potřeb a partici-

pativního procesu, na kterém se podílely desítky lidí z více 
než padesáti institucí státní správy a samosprávy, nezisko-
vých organizací, migrantských spolků, školských a vzdělá-
vacích zařízení, akademické sféry a dalších.

Komu je určená?
 » Především politikům, úředníkům, odborníkům, ale i laické 

veřejnosti se zájmem o oblast integrace cizinců.
 » Koncepce je volně ke stažení na webu hl. m. Prahy k oblasti 

integrace cizinců www.metropolevsech.eu.
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Přechodný pobyt

Celkem v Praze

Celkem v ČR

Trvalý pobyt
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Počet cizinců v České republice a hlavním městě Praze (2015–2021)

Jaké jsou její priority?

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=1123
www.metropolevsech.eu


Čeho chceme v oblasti integrace cizinců dosáhnout do roku 2027?

Z integrace cizinců učinit průřezovou agendu hl. m. Prahy:
 » posílením administrativní kapacity oddělení zodpovědného za integraci v rámci magistrátu,
 » reflektováním situace cizinců a potřeb organizací pracujících s cizinci průřezově ve strategických 

dokumentech hl. m. Prahy,
 » dalším rozvojem vzájemné spolupráci uvnitř magistrátu,
 » informováním a zapojováním politiků hl. m. Prahy a městských částí.

V oblasti integrace cizinců v Praze zajistit financování:
 » aktivit k zajištění efektivního naplňování priorit integrační politiky hl. m. Prahy, a to i s využitím 

externích finančních zdrojů,
 » projektů zaměřených na práci s cizinci prostřednictvím programových dotací hl. m. Prahy,
 » Integračního centra Praha o.p.s. jako klíčového partnera Prahy v oblasti integrace cizinců.

Zakládat integrační politiku na datech a vyhodnocování dopadu:
 » systematickým sběrem a analýzou dat vztahujících se k cílovým skupinám integrace,
 » informováním systémových aktérů integrace o potřebách plynoucích z vyhodnocení opatření 

hl. m. Prahy i dalších veřejných politik. 

V rámci spolupráce v oblasti integrace:
 » systematicky rozvíjet spolupráci stávajících aktérů integrace a zapojování dalších,
 » zapojovat cizince do procesů tvorby a implementace integrační politiky hl. m. Prahy.

Napomáhat integraci cizinců na lokální úrovni:
 » ukotvením a rozvojem agendy integrace cizinců na úřadech městských částí,
 » podporou vzájemného sdílení zkušeností a dobrých praxí mezi pražskými městskými částmi.

Podporovat interkulturní otevřenost magistrátu, organizací hl. m. Prahy i dalších institucí 
veřejné správy:

 » posilováním interdisciplinární spolupráce, základních znalostí pracovníků o integraci, tvorbou, 
a šířením praktických nástrojů a poskytováním metodické podpory.

Zlepšovat dostupnost sociálních a návazných služeb:
 » mapováním potřeb a monitorováním poskytování sociálních a návazných služeb cizincům,
 » zvyšováním kompetencí a otevřenosti poskytovatelů sociálních a návazných služeb vůči cizincům,
 » efektivnějším informováním cizinců o dostupných službách.

Podporovat vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem:
 » zajištěním jazykové přípravy a podpory při přechodu mezi stupni vzdělávání,
 » odstraněním bariér v oblasti neformálního vzdělávání,
 » podporou spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou,
 » efektivnější koordinací vzdělávacích institucí a jejich metodickou podporou.

Podporovat vzdělávání dospělých cizinců:
 » systémovou podporou dostupnosti vzdělávání pro dospělé,
 » posílením informovanosti v oblasti vzdělávání dospělých cizinců v cizojazyčných komunitách.

Zvyšovat interkulturní i odborné kompetence pedagogických pracovníků:
 » rozvojem metodické podpory pedagogů,
 » posílením informovanosti škol,
 » posílením mezioborové spolupráce a vzájemného sdílení zkušeností.

Komunikovat téma integrace:
 » prezentací města jako významného aktéra lokální integrace,
 » s majoritní společností prostřednictvím osvětových akcí a ve spolupráci s místními médii,
 » s cizinci prostřednictvím aktualizovaných informačních materiálů a osvětově-vzdělávacích akcí.

Zlepšovat společenské klima a komunitní život:
 » podporou místních komunit s integračním přesahem,
 » předcházením nežádoucích jevů v diverzifikované společnosti Prahy.


