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Poradní platforma Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí je místem pro
setkávání aktérů k tématu integrace cizinců na lokální úrovni. Platformu
pořádá oddělení národnostních menšin a cizinců MHMP. 
 
Platformy se účastní zástupci jednotlivých městských částí (koordinátoři
integrace na MČ, vedoucí odborů, vedení radnice apod.), MHMP,
Integračního centra Praha o. p. s. a dalších organizací neziskového a
veřejného sektoru. Koná se většinou 6x ročně. 

CÍLE PLATFORMY

Předávání informací a novinek z oblasti integrace cizinců

Síťování aktérů z MČ, MHMP, MV ČR, neziskových organizací a dalších

Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe

Připomínkování koncepčních materiálů

Tento materiál vznikl v rámci projektu hl. m. Prahy na podporu integrace cizinců 
s názvem  "Praha - metropole všech 2022", který spolufinancuje Ministerstvo vnitra ČR.



Poradní platforma odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy
a odborů školství městských částí je místem pro setkávání aktérů k tématu
integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v mateřských a
základních školách. Pořádá ji odbor školství MHMP ve spolupráci s
oddělením národnostních menšin a cizinců MHMP. 
 
Platformy se účastní především zástupci odborů školství jednotlivých
městských částí, MHMP, Integračního centra Praha o. p. s. a dalších
organizací neziskového a veřejného sektoru. Koná se zpravidla 1 - 2x ročně. 

PORADNÍ
PLATFORMA 
ŠKOLSKÝCH
ODBORŮ

O PLATFORMĚ 

V případě zájmu o účast na     
 platformě prosím kontaktujte
Mgr. Jana Janouška na emailu
jan.janousek@praha.eu 

www.metropolevsech.eu

CÍLE PLATFORMY
Předávání informací a novinek z oblasti podpory dětí a žáků s OMJ

Síťování odborníků z oblasti školství 

Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe

Informování o možnostech financování
 

Tento materiál vznikl v rámci projektu hl. m. Prahy na podporu integrace cizinců 
s názvem  "Praha - metropole všech 2022", který spolufinancuje Ministerstvo vnitra ČR.


