
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 39 ze dne 16. 1. 2023 

 

 

 

Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro 

oblast integrace cizinců pro rok 2023 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2 

Obsah 
Obsah .......................................................................................................................................................................................................................................... 2 

Seznam zkratek ........................................................................................................................................................................................................................... 3 

Úvod ............................................................................................................................................................................................................................................ 4 

PRIORITA INSTITUCIONÁLNÍ ZÁZEMÍ A INFRASTRUKTURA ......................................................................................................................................................... 5 

A Integrace cizinců jako průřezová agenda HMP ............................................................................................................................................................. 5 

B Financování oblasti integrace cizinců ............................................................................................................................................................................ 9 

C Integrační politika založená na datech a vyhodnocování dopadů .............................................................................................................................. 15 

PRIORITA MNOHOSTRANNÁ SPOLUPRÁCE ............................................................................................................................................................................... 19 

A  Spolupráce aktérů v oblasti integrace cizinců ............................................................................................................................................................. 19 

B  Integrace cizinců na lokální úrovni .............................................................................................................................................................................. 25 

PRIORITA SLUŽBY PRO CIZINCE ................................................................................................................................................................................................. 34 

A Dostupné sociální a návazné služby ............................................................................................................................................................................ 34 

B Interkulturní otevřenost veřejné správy a institucí ..................................................................................................................................................... 42 

C Kompetentní pracovníci, provázané a kvalitní služby ................................................................................................................................................. 45 

PRIORITA VZDĚLÁVÁNÍ .............................................................................................................................................................................................................. 52 

A Vzdělávání dětí a žáků s OMJ ...................................................................................................................................................................................... 52 

B Vzdělávání dospělých cizinců ...................................................................................................................................................................................... 63 

C Zvyšování interkulturních i odborných kompetencí pedagogických pracovníků ........................................................................................................ 66 

PRIORITA SOUŽITÍ ...................................................................................................................................................................................................................... 73 

A Komunikace tématu integrace .................................................................................................................................................................................... 73 

B Společenské klima a komunitní život .......................................................................................................................................................................... 84 



 

3 

Seznam zkratek 
CIC   Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. 
COVID-19  Coronavirus disease 2019, koronavirové onemocnění 2019 
CS   cílové skupiny 
ČR   Česká republika 
HMP   Hlavní město Praha 
ICP   Integrační centrum Praha o. p. s. 
IKP   interkulturní práce 
IPR   Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
Komise DOT  Komise Rady hlavního města Prahy pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců 
Komise IC  Komise Rady hlavního města Prahy pro oblast integrace cizinců 
Konsorcium Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, z.s. 
KT  komunitní tlumočení 
MČ   městské části 
MHMP   Magistrát hlavního města Prahy 
MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 
MŠ   mateřská škola 
MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
MV ČR   Ministerstvo vnitra České republiky 
odd. NMC  Oddělení národnostních menšin a cizinců Magistrátu hlavního města Prahy 
NNO   nestátní neziskové organizace 
OMJ   odlišný mateřský jazyk 
OMM MHMP  Odbor médií a marketingu Magistrátu hlavního města Prahy 
OP PPR   Operační program Praha – Pól růstu 
OP JAK   Operační program Jan Amos Komenský 
OPU   Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s. 
PER MHMP  Odbor personální Magistrátu hlavního města Prahy 
PP MČ   Poradní platforma zástupců městských částí Praha 1 – 22, Praha – Libuš a Magistrátu hlavního města Prahy k oblasti integrace cizinců 
PP OŠ   Poradní platforma zástupců odborů školství k tématu vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem 
PRI MHMP  Odbor projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy 
PS PA  Pracovní skupina procesní audit 
RHMP   Rada hlavního města Praha 
ROZ MHMP  Odbor rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy 
RPP   Regionální poradní platforma 
SIMI   Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. 
SML MHMP  Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy 
SŠ   střední škola 
SOÚ AV ČR  Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. 
SOV MHMP  Odbor sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 
ÚMČ   úřad městské části 
ZHMP   Zastupitelstvo hlavního města Prahy 
ZŠ   základní škola 
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Úvod 

V roce 2022 byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/12 ze dne 27. 1. 2022 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2022-2027 

(dále jen koncepce). Tento Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců, který byl vytvořen stejně jako předchozí akční plány na základě 

dlouhodobé práce odborníků a odbornic z mnoha oblastí, představuje nástroj pro udržitelnou aktuálnost a systematické naplňování pražské koncepce. Jasně 

definuje a konkrétně rozpracovává navrhovaná opatření uvedená v koncepci do jednotlivých aktivit. Každé opatření zahrnuje popis opatření a související 

aktivity, u nichž jsou definované další parametry související s jejich implementací (garant plnění a spolupracující subjekty, cílové skupiny, frekvence plnění, 

odhadované finanční náklady, zdroje financování, indikátory). V akčním plánu je reflektována i povaha opatření a jeho stav na konci období plnění akčního 

plánu. Některá opatření nejsou rozpracována do aktivit, neboť představují aktivity obecného rázu a není třeba blíže definovat specifické parametry jejich 

naplňování. Financování jednotlivých aktivit se bude vždy odvíjet od rozpočtu hl. m. Prahy schváleného pro příslušný rok. V rámci financování se v rámci 

akčního plánu počítá s úsilím zajistit finanční zdroje na implementaci aktivit plánu i z externích zdrojů z národní či nadnárodní úrovně. 

Zhodnocení celkové situace a naplňování koncepce prostřednictvím akčního plánu bude zpracováno ve Zprávě o naplňování Koncepce hl. m. Prahy pro oblast 

integrace cizinců na konci období, pro něž je příslušný akční plán platný. 

Akční plán je koncipován s platností do konce roku 2023, přičemž cílovou skupinou akčního plánu, stejně tak jako celé pražské koncepce jsou migranti, 

odborná veřejnost a majoritní společnost veřejnost. V zavádění jednotlivých aktivit do praxe je důležité věnovat dostatečnou pozornost mimo jiné i 

zranitelným skupinám migrantů (rodiče s dětmi, senioři, migranti s postižením, děti a mladí migranti) a nově příchozím migrantům. 

Hl. m. Praha vyjadřuje svůj aktivní přístup k oblasti integrace cizinců prostřednictvím naplňování 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. 

 

 

 

 

  

 
Zpracování tohoto dokumentu bylo podpořeno prostřednictvím projektu hl. m. Prahy na integraci cizinců s názvem Praha – metropole všech 2021 spolufinancovaného MV ČR.
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PRIORITA INSTITUCIONÁLNÍ ZÁZEMÍ A INFRASTRUKTURA 

 

A  Integrace cizinců jako průřezová agenda HMP 

Dílčí cíl 1.  Posílení administrativních kapacit oddělení NMC k rozvoji integrace cizinců jako průřezové agendy politik HMP 

 

OPATŘENÍ 1.I 
Zajistit posílení administrativních kapacit odd. NMC za účelem zajištění efektivního naplňování cílů a opatření stanovených 
strategickými dokumenty HMP pro oblast integrace cizinců. 

Popis opatření a aktivit 
ODD. NMC stále více sehrává podpůrnou úlohu pro další odbory MHMP (např. SML, OMM, SOV, SLU, DSC) a organizace zřízené HMP 
při zajišťování jejich potřeb ve vztahu k početně narůstající populaci migrantů, je proto nutné hledat cesty k posílení administrativních 
kapacit odd. NMC a to průběžně prostřednictvím posílení vlastních kapacit v rámci projektů financovaných z externích zdrojů (státní 
dotace/fondy EU/národní či mezinárodní nadace), pracovníků na DPP (či stážemi) i dlouhodobě prostřednictvím stálého posílení 
personálních kapacit odd. NMC. Odd. NMC bude o potřebě stabilního navýšení úvazku na oddělení jednat s PER MHMP i dalšími 
aktéry, kteří mají v rámci politické i administrativní úrovně tuto záležitost reflektovat 

procesní opatření 

Cílový stav dílčího cíle po 
naplnění AP 2022-2023 

Odd. NMC má pro oblast integrace cizinců na zajištění administrativních i projektových aktivit zajištěno stabilně 1,0 úvazku navíc oproti roku 2021 a je stabilně 
posilováno i prostřednictvím projektů realizovaných z externích finančních zdrojů či podporou pracovníků přes DPP, stážemi na oddělení. 

 

Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové 

skupiny 

Frekvence 
plnění 

(2022-2023) 

Odhadované finanční 
náklady (v Kč) 

Zdroj financování Indikátory 

1.I.1. realizace projektů 
zahrnujících personální 
posílení odd. NMC 

odd. NMC 
+ PRI MHMP 

ODD. NMC 
každoročně (1-
leté projekty) / 

r. 2022 - 300.000 
r. 2023 - 300.000 

externí zdroje 
(MV ČR, fondy 

EU) 

realizované projekty posilující 
personální kapacity odd. NMC 
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1 x v období AP 
(víceleté 
projekty) 

+ povinné 
kofinancování z 
rozpočtu HMP 

1.I.2. uzavření DPP/DPČ 
na odd. NMC 

odd. NMC 
+ PER MHMP 

ODD. NMC každoročně 
r. 2022 - 70.000 
r. 2023 - 70.000 

rozpočet HMP / 
externí zdroje 

posílené kapacity přes DPP/DPČ 
/stáž na odd. NMC 

1.I.3. vytvoření nového 
úvazku 1,0 na odd. NMC 

odd. NMC 
+ PER MHMP 

ODD. NMC 1 x v období AP r. 2023 - 600.000 
rozpočet HMP / 
externí zdroje 

1,0 úvazku navíc v personálním 
obsazení odd. NMC pro agendu 
integrace cizinců 

       

Dílčí cíl 2.  REFLEXE SITUACE MIGRANTŮ A POTŘEB ORGANIZACÍ HMP A MČ, JEŽ S MIGRANTY PRACUJÍ, VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH HMP 

Opatření 2.I 
Vyhodnocovat zahrnutí cílové skupiny migrantů ve strategických dokumentech HMP/MČ a reflektovat ve stávajících či nově 
vzniklých strategických dokumentech HMP/MČ dlouhodobé zájmy a potřeby HMP/MČ ve vztahu k migrantské populaci. 

Popis opatření a aktivit 
Pro zajištění odpovídajících administrativních a personálních kapacit MHMP a potažmo MČ napříč všemi důležitými odbory 
relevantními z hlediska populace cizinců (mainstreaming integrace) a zajištění průřezového pokrytí potřeb cizinců i na úrovni 
relevantních organizací samosprávy je nutné zajistit jejich odpovídající zahrnutí jako cílové skupiny v rámci strategických dokumentů 
HMP (a případně MČ). Za tímto účelem bude odd. NMC s dalšími aktéry průběžně vyhodnocovat zahrnutí cizinců ve strategiích HMP 
a v rámci jejich aktualizace či tvorby bude doporučovat změny nezbytné s ohledem na migrační a demografickou situaci v HMP. 
K možné adaptaci strategických dokumentů MČ bude mít odd. NMC doporučující a podpůrnou úlohu. 

průběžné opatření 

Cílový stav dílčího cíle po 
naplnění AP 2022-2023 

Aktualizované či nově vzniklé strategické dokumenty HMP (případně MČ) budou – bude-li to relevantní z povahy dané oblasti – nejen zahrnovat cílovou skupinu 
cizinců, ale budou obsahovat i potřebná opatření zaměřená na práci s touto cílovou skupinou a na podporu organizací, které jim mají poskytovat služby či 
saturovat jiné relevantní potřeby. 
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Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové skupiny 

Frekvence plnění 
(2022-2023) 

Odhadované finanční 
náklady (v Kč) 

Zdroj 
financování 

Indikátory 

2.I.1 Monitorovat a 
vyhodnocovat strategie 
HMP a doporučovat 
potřebné změny v rámci 
jejich aktualizace či 
tvorby 

odd. NMC 
+ odbory 

MHMP, ICP, 
Komise IC, 

Konsorcium 
NNO, MČ 

odbory MHMP průběžně 
r. 2022 - 0 

r. 2023 - 30.000 

rozpočet HMP / 

externí zdroje 

doporučení k adaptaci 
strategických dokumentů HMP k 
oblasti integrace cizinců a jejich 
přenos k relevantním útvarům 

 
 
 

Dílčí cíl 3. Spolupráce oddělení NMC s odbory MHMP a organizacemi HMP významnými z hlediska populace migrantů v HMP 

OPATŘENÍ 3.I 
Zvyšovat informovanost a administrativní kapacity odborů MHMP a organizací HMP především v oblasti vzdělávání, 
sociálních služeb, kultury, volného času a zdravotnictví. 

Popis opatření a aktivit 
Pro odpovídající zajištění potřeb osob s migrační zkušeností i organizací HMP pro práci s touto cílovou skupinou napříč různými 
oblastmi veřejných služeb je nezbytné zvyšovat informovanost relevantních odborů a organizací o aktuální migrační situaci v HMP a 
odpovídajícím způsobem posilovat jejich kapacity. Odd. NMC bude proto usilovat o posílení meziodborové spolupráce v rámci MHMP 
a to mimo jiné aktivní podporou ze strany odd. NMC prostřednictvím projektů realizovaných odd. NMC, úsilím o stabilní posilování 
personálních kapacit těchto odborů a organizací (i na základě Aktivity II.1.1) zřizováním (či zvyšováním stávajících) úvazků pro práci 
s obyvateli Prahy s migrační zkušeností. 

procesní opatření 

Cílový stav dílčího cíle po 
naplnění AP 2022-2023 

Úvazek 1,0 na SML MHMP, 0,5 na SOV MHMP; každoroční podpora organizací HMP prostřednictví projektů realizovaných odd. NMC. 

 

Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové 

skupiny 

Frekvence 
plnění 

(2022-2023) 

Odhadované finanční 
náklady (v Kč) 

Zdroj financování Indikátory 
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3.I.1 Zajistit stabilní 
posílení personálních 
kapacit odborů MHMP 

odd. NMC + 
odbory MHMP 

odbory 
MHMP 

průběžně 
500.000 – 1.500.000 za 

období AP 
(dle výše úvazků) 

rozpočet HMP / 
externí zdroje 

- alokované prostředky 
v rozpočtu odborů MHMP 
- nové úvazky na odborech 
MHMP dedikované oblasti práce 
s migranty 

3.I.2 Poskytovat 
podporu organizacím 
HMP prostřednictvím 
projektů odd. NMC 
(konkretizace v rámci 
aktivit dalších priorit AP) 

odd. NMC + 
ICP, organizace 

HMP 

organizace 
HMP 

průběžně 

350.000 / rok 
(financování v rámci 
konkrétních aktivit 

v dalších prioritách AP) 

externí zdroje 
(MV ČR, fondy 

EU) 
+ povinné 

kofinancování z 
rozpočtu HMP 

- počet organizací HMP 
podpořených v rámci projektů 
odd. NMC 

 
 

Dílčí cíl 4. Komise RHMP pro oblast integrace cizinců jako partner oddělení NMC ve strategickém rozvoji integrační politiky a jejího souladu 

s dalšími strategiemi HMP 

OPATŘENÍ 4.I 
Posílit informovanost Rady HMP, relevantních Komisí RHMP a Výborů ZHMP o aktuální situaci vztahující se k cizinecké 
populaci v HMP a potřebám strategického rozvoje relevantních politik HMP. 

Popis opatření a aktivit 
Odd. NMC bude ve spolupráci s Komisí IC informovat další politické orgány HMP (Radu HMP/jednotlivé radní, Komise RHMP, Výbory 
ZHMP) o aktuálních potřebách spojených s integrační politikou HMP za účelem rozvoje a adaptace dalších strategických dokumentů 
HMP a administrativního systému MHMP (např. posílení personálních kapacit odborů MHMP, aktualizace strategických dokumentů 
HMP). Městské strategie musí reflektovat potřeby této stále rostoucí a diverzifikované skupiny obyvatel Prahy a přizpůsobit tomu 
opatření v rámci strategických dokumentů a na jejich základě i odpovídajícím způsobem posílit administrativní i organizační aparát 
HMP (viz Opatření 4.2). 

průběžné opatření 

Cílový stav opatření za období 
2022-2023 

Politické orgány HMP jsou prostřednictvím odd. NMC, odborů MHMP a Komise IC informováni o důležitých otázkách spojených s  cizineckou populací v Praze a 
strategické dokumenty HMP v relevantních agendách reflektují aktuální migrační situaci a potřeby s ní spojené. 

 

OPATŘENÍ 4.II Realizovat pravidelné jednání Komise IC a její zapojování do systémového rozvoje integrační politiky na území HMP. 
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Popis opatření a aktivit 
Odd. NMC bude zajišťovat každoročně pravidelné jednání Komise RHMP pro oblast integrace cizinců, přičemž doporučená frekvence 
jednání je 5x ročně. Jednání Komise bude sloužit nejen k diskuzi o významných otázkách spojených se situací cizinců v HMP, ale i 
k reflexi plnění a tvorby významných dokumentů spojených s touto oblastí (Koncepce, AP, Podmínky dotačního programu) mimo jiné 
k podpoře naplňování dalších opatření v této podoblasti – primárně se bude jednat o zvyšování informovanosti dalších politických 
orgánů HMP i odborů MHMP o potřebě odpovídající reflexe cizinců v rámci příslušných strategických dokumentů HMP a zvýšení 
personálních kapacit odborů MHMP pro práci s cílovou skupinou cizinců a koordinaci aktivit s odd. NMC. 

průběžné opatření 

Cílový stav opatření za období 
2022-2023 

Komise IC se pravidelně schází alespoň 3x ročně a podílí se na klíčových aspektech systémového vývoje a implementace integrační politiky HMP včetně řešení 
přesahu situace cizinecké populace do dalších agend HMP. 

 

Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové skupiny 

Frekvence plnění 
(2022-2023) 

Odhadované finanční 
náklady (v Kč) 

Zdroj 
financování 

Indikátory 

4.II.1 Realizovat jednání 
Komise IC 

odd. NMC Komise RHMP 
průběžně 

(doporučeno 3x až 5x 
ročně) 

0 - Realizovaná jednání Komise IC 

4.II.2 Řešit systémové 
potřeby vztahující se 
k integrační politice HMP 
a dalším relevantním 
politikám HMP na 
základě usnesení Komise 
IC 

Komise IC + 
odd. NMC 

RHMP, 
Komise RHMP, 
Výbory ZHMP, 

odbory 
MHMP, 

orgány státní 
správy 

průběžně 0 - 

Schválená usnesení Komise IC, 
jejich implementace v rámci 
integrační politiky / přenos 
k příslušným orgánům a útvarům 
na úrovni HMP i státní správy 

 
 
 
 

B Financování oblasti integrace cizinců 
 

Dílčí cíl 5. Financování aktivit HMP k zajištění efektivního naplňování priorit integrační politiky HMP 
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5.I 
Zajistit alokaci finančních prostředků nezbytných pro efektivní realizaci vlastních aktivit HMP vyplývajících z Akčního plánu 
Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců. 

Popis opatření a aktivit 
Každoroční alokace finančních prostředků na realizaci aktivit AP, které jsou realizovány hl. m. Praha napříč prioritami Koncepce IC mimo 
oblast dotačního programu HMP pro oblast integrace cizinců. Alokace bude zvyšována s ohledem na kapacity oddělení NMC a potřeby 
spojené s nároky a efektivní naplňování aktivit AP včetně kofinancování projektů z externích zdrojů. 

průběžné opatření 

Cílový stav opatření za období 
2022-2023 

Na realizaci aktivit AP je v návrhu rozpočtu HMP pro rok 2024 (v případě schválení rozpočtu během roku 2023) navržena částka alespoň 4.000.000,- Kč. 

 

Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové skupiny 

Frekvence plnění 
(2022-2023) 

Odhadované finanční 
náklady (v Kč) 

Zdroj 
financování 

Indikátory 

5.I.1 alokovat finanční 
prostředky v rozpočtu 
HMP na realizaci aktivit 
AP mimo dotační 
program 

odd. NMC + 
ROZ MHMP  

 
- každoročně 

r. 2022 - 700.000 
r. 2023 - dle rozpočtu 
schváleného pro rok 

2023 

rozpočet HMP 
finanční alokace na realizaci 
aktivit AP na příslušný rok 

 

 

5.II 
Realizovat vlastní projekty či participovat na projektech s podporou z externích finančních zdrojů z národní či nadnárodní 
úrovně. 

Popis opatření a aktivit 
Odd. NMC bude realizovat vlastní projekty či participovat na projektech s podporou z externích finančních zdrojů z národní či 
nadnárodní úrovně (fondy EU, dotační programy ministerstev, další externí zdroje – např. TAČR, nadace). 

průběžné opatření 

Cílový stav opatření za období 
2022-2023 

Odd. NMC každoročně přímo realizuje projekty na integraci cizinců podpořené z národní či nadnárodní úrovně. 
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Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové skupiny 

Frekvence plnění 
(2022-2023) 

Odhadované finanční 
náklady (v Kč) 

Zdroj 
financování 

Indikátory 

5.II.1 realizovat projekty 
HMP zaměřené na 
naplňování cílů 
integrační politiky 

odd. NMC + 
PRI MHMP, PS 

PA 

dle povahy 
projektu 

každoročně 
dle rozpočtu projektu a 

podmínek dotačního 
programu 

externí zdroje + 
kofinancování 
rozpočet HMP 

- realizované projekty 
s finančních podporou 
z externích zdrojů 

5.II.2 účastnit se projektů 
dalších organizací 
v případě, že projekty 
korespondují 
s aktuálními potřebami 
HMP v oblasti integrace 

odd. NMC + 
externí 

realizátoři 
projektů 

dle povahy 
projektu 

průběžně 

dle povahy partnerství 
HMP v projektu (s 

finančním příspěvkem / 
bez finančního 

příspěvku) 

dle povahy 
partnerství HMP 

v projektu 

- účast HMP na projektech 
realizovaných jinými 
organizacemi 

 

Dílčí cíl 6. Financování projektů zaměřených na práci s cizinci prostřednictvím Programových dotací HMP 

6.I 
Zajistit pravidelné vyhlášení dotačního Programu HMP zacíleného specificky na podporu projektů MČ, NNO a dalších 
relevantních aktérů v oblasti integrace cizinců. 

Popis opatření a aktivit Odd. NMC bude každoročně vyhlašovat dotační program pro oblast integrace cizinců, který bude případně adaptován dle doporučení 
Komise DOT. V případě potřeby bude navyšována finanční alokace dotačního programu zohledňující růst počtu cizinců v HMP, počet 
podaných projektů. Odd. NMC bude každoročně poskytovat součinnost MV ČR ve snaze zajistit co nejrychlejší transfer finančních 
prostředků poskytnutých prostřednictvím dotačního programu MV ČR. průběžné opatření 

Cílový stav opatření za období 
2022-2023 

Pro rok 2024 je vyhlášen dotační program HMP pro oblast integrace cizinců, který svým zaměřením i finanční alokací reflektuje aktuální situac i spojenou 
s potřebami HMP v oblasti integrace cizinců. 

 

Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové skupiny 

Frekvence plnění 
(2022-2023) 

Odhadované finanční 
náklady (v Kč) 

Zdroj 
financování 

Indikátory 
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6.I.1 vyhlásit dotační 
program pro oblast 
integrace cizinců 

odd. NMC + 
Komise DOT 

žadatelé o 
dotaci 

každoročně 

r. 2022 – 4.000.000 
r. 2023 – dle rozpočtu 
schváleného pro rok 

2023 

rozpočet HMP 
- vyhlášený dotační program 
(usnesení RHMP) 

6.I.2 adaptovat změny v 
podmínkách dotačního 
programu dle usnesení 
Komise DOT/Komise IC 

odd. NMC + 
Komise DOT, 

Komise IC 

žadatelé o 
dotaci 

průběžně - - 
- změny v podmínkách dotačního 
programu (např. vyšší alokace, 
změna oprávněných žadatelů) 

 

6.II 
Podporovat projekty zaměřené na práci s cizinci i u organizací nepracujících přímo v oblasti integrace cizinců prostřednictvím 
relevantních dotačních Programů HMP. 

Popis opatření a aktivit 
HMP bude podporovat aktivity organizací v oblasti práce s cizinci či zvyšování kompetencí pro práci s nimi i prostřednictvím dotačních 
programů mimo oblast integrace cizinců. Jedná se primárně avšak nikoli výhradně o oblast sociální, školství, kulturu, volný čas dětí a 
mládeže, zdravotnictví.  

průběžné opatření 

Cílový stav opatření za období 
2022-2023 

Dotační programy HMP mimo ty pro oblast integrace cizinců jsou otevřené podpoře projektů zaměřených na práci s cizinci. 

 
 

6.III Zajistit vzájemnou komplementaritu dotačních Programů HMP dle aktuální situace a potřeb cílových skupin v dané oblasti. 

Popis opatření a aktivit Odd. NMC bude ve spolupráci s experty v oblasti integrace cizinců vyhodnocovat komplementaritu dotačních programů s ohledem na 
potřeby vztahující se k cizinecké populaci na územní HMP (včetně potřeb organizací veřejného a neziskového sektoru pro práci s cizinci) 
a dle daných zjištění doporučovat ve spolupráci s dalšími aktéry (Komise IC, Komise DOT) případné návrhy změn v podmínkách 
dotačních programů HMP.  průběžné opatření 

Cílový stav opatření za období 
2022-2023 

Dotační programy HMP reflektují aktuální situaci a potřeby spojené v daných agendách se situací cizinců i dalších cílových skupin, které s cizinci pracují. 
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Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové skupiny 

Frekvence plnění 
(2022-2023) 

Odhadované finanční 
náklady (v Kč) 

Zdroj 
financování 

Indikátory 

6.III.1 monitorovat a 
vyhodnocovat nastavení 
vybraných dotačních 
programů HMP 
s ohledem na potřeby 
vztahující se k cizinecké 
populaci v HMP a 
doporučení případných 
změn v dotačních 
programech 

odd. NMC + 
NNO/experti, 

Komise 
DOT/Komise 

IC, odbory 
MHMP, 
poradní 

platformy IC 

Komise a 
Výbory HMP, 

odbory MHMP 
průběžně 

r. 2022 - 0,- Kč 
r. 2023 - 30.000 

rozpočet HMP / 

externí zdroje 

- doporučení k změnám v 
nastavení dotačních programů 
HMP mimo dotační program pro 
oblast integrace cizinců 

 

Dílčí cíl 7. Financování Integračního centra Praha (ICP) jako klíčového partnera HMP v oblasti integrace cizinců 

7.I 
Zajistit finanční podporu ICP z rozpočtu HMP za účelem zajištění provozu organizace a stabilního poskytování služeb cizincům 
na území HMP a za účelem financování dalších projektů ICP – např. interkulturní práce ve veřejných institucích. 

Popis opatření a aktivit ICP jako klíčový partner HMP v oblasti integrace cizinců v Praze bude i nadále finančně podporován ze strany HMP za účelem zajištění 
fungování ICP (dotace na provoz organizace) a za účelem realizace projektů, které jsou v souladu s integrační politikou HMP a mají pro 
situaci v HMP zásadní význam (např. provoz a rozšíření služby interkulturní práce, případně další služby vztahující se k cizincům, odborné 
veřejnosti či majoritní společnosti). průběžné opatření 

Cílový stav opatření za období 
2022-2023 

HMP poskytuje každoročně odpovídající finanční podporu ICP na zajištění provozu organizace i na realizaci projektů ICP realizovaných v zájmu HMP. 

 

Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové skupiny 

Frekvence plnění 
(2022-2023) 

Odhadované finanční 
náklady (v Kč) 

Zdroj 
financování 

Indikátory 
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7.I.1 poskytnout 
každoročně dotaci ICP na 
zajištění provozu 
organizace 

odd. NMC 
+ ICP 

ICP každoročně 

r. 2022 - 3.000.000 – 
4.250.000 

r. 2023 – 6.000.000 – 
12.000.000 (dle 

rozpočtu schváleného 
pro rok 2023) 

rozpočet HMP 
- poskytnutá dotace na provoz 
ICP 

7.I.2 poskytnout dotace 
ICP na projekty 
realizované v souladu 
s Koncepcí HMP pro 
oblast integrace cizinců 

odd. NMC 
+ ICP 

ICP a cílové 
skupiny 
projektů 

každoročně 

r. 2022 - 1.000.000 – 
2.000.000 

r. 2023 - 1.000.000 – 
2.000.000 (dle rozpočtu 

schváleného pro rok 
2023) 

rozpočet HMP 
- poskytnuté dotace na projekty 
ICP realizované pro HMP (např. 
služby interkulturní práce) 

 

7.II 
Zajistit finanční podporu ICP prostřednictvím dotace na spolufinancování projektů ICP podpořených z externích zdrojů z 
národní či mezinárodní úrovně. 

Popis opatření a aktivit 
HMP poskytne finanční podporu ICP za účelem kofinancování projektů této organizace, jež byly podpořeny z externích finančních zdrojů 
a které se zaměřují na oblasti relevantní pro rozvoj integrační politiky HMP.  

průběžné opatření 

Cílový stav opatření za období 
2022-2023 

HMP spolufinancovalo projekty ICP a využívalo či využívá výstupy z těchto projektů pro vlastní rozvoj integrační politiky HMP. 

 

Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové skupiny 

Frekvence plnění 
(2022-2023) 

Odhadované finanční 
náklady (v Kč) 

Zdroj 
financování 

Indikátory 

7.II.1 Poskytnout dotaci 
ICP na spolufinancování 
jeho projektů 

odd. NMC + 
ICP, ROZ 
MHMP 

ICP průběžně 
300.000 – 1.000.000 za 

období AP 
rozpočet HMP 

- poskytnuté dotace na projekty 
ICP 
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Dílčí cíl 8. Financování MČ či NNO v situaci vyžadující intervenci HMP v rámci konkrétní oblasti / cílové skupiny cizinců 

8.I 
Podpořit projekt MČ či NNO prostřednictvím individuální dotace v případě, že bude aktuální situace v dané lokalitě či 
z hlediska potřeby cílových skupin vyžadovat intervenci HMP. 

Popis opatření a aktivit 
V případě nenadálé situace, která si bude vyžadovat intervenci ze strany HMP v konkrétní lokalitě či z hlediska situace cílových skupin 
v oblasti integrace cizinců, poskytne HMP individuální účelovou dotaci pro MČ či NNO za účelem řešení vzniklého problému a prevence 
potenciálních negativních jevů, které by v důsledku absence aktivního řešení nastalé situace mohly vzniknout. 

průběžné opatření 

Cílový stav opatření za období 
2022-2023 

HMP je připraveno finančně podpořit MČ či NNO v případě potřeby intervence ze strany HMP. 

 

Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové skupiny 

Frekvence plnění 
(2022-2023) 

Odhadované finanční 
náklady (v Kč) 

Zdroj 
financování 

Indikátory 

8.I.1 Poskytnutí 
individuální dotace MČ či 
NNO v případě potřeby 
intervence ze strany 
HMP 

odd. NMC + 
MČ / NNO, 
ROZ MHMP 

MČ / NNO dle aktuální situace dle aktuální situace rozpočet HMP 
- poskytnutá dotace HMP pro MČ 
/ NNO 

 

 

 

C Integrační politika založená na datech a vyhodnocování dopadů 
 

Dílčí cíl 9. Systematická tvorba a sběr dat za účelem vyhodnocení politik a opatření HMP vztahujících se k cílovým skupinám integrace 
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9.I 
Nastavit systém sběru a zpracování dostupných dat (včetně administrativních) a vyhodnocení dopadů politik a opatření HMP 
primárně s ohledem na realizaci Akčního plánu Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců a nastavení dotačních programů 
HMP. 

Popis opatření a aktivit 
Odd. NMC bude s ICP a s další externí expertní podporou rozvíjet mechanismy pro vyhodnocování, monitoring a evaluaci dopadů 
opatření realizovaných v oblasti integrace cizinců na území HMP s akcentem na vyhodnocování plnění Akčního plánu Koncepce HMP 
pro oblast integrace cizinců  

procesní opatření 

Cílový stav opatření za období 
2022-2023 

Odd. NMC disponuje základními nástroji pro vyhodnocování implementace Akčního plánu Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců  a zároveň na webu 
www.metropolevsech.eu zveřejňuje data či odkazy na datové zdroje vztahující se k cizinecké populaci v HMP. 

 

Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové skupiny 

Frekvence plnění 
(2022-2023) 

Odhadované finanční 
náklady (v Kč) 

Zdroj 
financování 

Indikátory 

9.I.1 Identifikovat a na 
jednom místě (web 
www.metropolevsech.eu
) zveřejňovat dostupná 
data (či odkazy na 
datové zdroje) důležitá 
pro situaci v HMP ve 
vztahu k cizinecké 
populaci 

odd. NMC + 
výzkumný 

pracovník / 
organizace 

MHMP, MČ každoročně 
r. 2022 - 0 

r. 2023 - 20.000 
rozpočet HMP 

- identifikované datové soubory 
vztahující se k cizinecké populaci 
v Praze a jejich zveřejnění na 
webu www.metropolevsech.eu 

9.I.2 Identifikovat a 
rozvíjet mechanismy pro 
evaluaci opatření a 
aktivit HMP v oblasti 
integrace cizinců 

odd. NMC + 
výzkumný 

pracovník / 
organizace 

MHMP každoročně 
r. 2022 - 50.000 
r. 2023 - 70.000 

rozpočet HMP/ 
externí zdroje 

- vytvořené mechanismy pro 
evaluaci 

 

 

http://www.metropolevsehc.eu/
http://www.metropolevsehc.eu/
http://www.metropolevsehc.eu/
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9.II 
Zopakovat Analýzu postavení migrantů a migrantek na území HMP a realizovat další výzkumné činnosti cílené na specifické 
oblasti vztahující se k cílovým skupinám integrace cizinců (migranti, majorita, odborná veřejnost). 

Popis opatření a aktivit 
Odd. NMC zahájí přípravy pro opakování rozsáhlé Analýzy postavení migrantů a migrantek na území HMP, případně bude realizovat 
další výzkumné projekty či participovat na realizaci výzkumných projektů třetích stran.  

procesní opatření 

Cílový stav opatření za období 
2022-2023 

Jsou definované parametry (cíle, zaměření, rozsah a finanční náročnost apod.) pro opakování Analýzy postavení migrantů a migrantek na území HMP. HMP dále 
aktivně participuje i na dalších výzkumech a šetřeních spojených s oblastí integrace cizinců relevantních z hlediska HMP. 

 

Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové skupiny 

Frekvence plnění 
(2022-2023) 

Odhadované finanční 
náklady (v Kč) 

Zdroj 
financování 

Indikátory 

9.II.1 Zahájit přípravy pro 
opakování Analýzy 
postavení migrantů a 
migrantek na území HMP 
(definice parametrů a 
rozpočtu, specifikace 
zadání a spolupracujících 
subjektů) 

odd. NMC + 
PS PA, 

výzkumné 
organizace 

migranti r. 2023 r. 2023 - 35.000 
rozpočet HMP / 
externí zdroje 

- realizace aktivit k zahájení 
příprav opakování Analýzy 
postavení migrantů a migrantek 
na území HMP (fokusní skupiny / 
kulaté stoly / jednání PS PA) 

9.II.2 Realizovat či 
participovat na 
výzkumech a šetřeních 
cílících na další oblasti 
spojené s migranty 

odd. NMC + 
výzkumné 
organizace 

dle povahy 
výzkumu/šetře

ní 
průběžně 

dle povahy 
výzkumu/šetření 

externí zdroje 
- počet projektů realizovaných 
HMP či ve spolupráci s HMP 

 

Dílčí cíl 10. Informovanost systémových aktérů integrace cizinců o potřebách HMP plynoucích z vyhodnocení opatření veřejných politik 
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     10.I 
Informovat systémové aktéry integrace migrantů nejen na úrovni HMP o výsledcích analytických, evaluačních či 
monitorovacích aktivit HMP s ohledem na potřeby HMP vztahující se k cílovým skupinám integrace cizinců. 

Popis opatření a aktivit HMP bude s ohledem na aktuální situaci a potřeby vztahující se k cizincům či organizacím, jež s nimi pracují, aktivně vstupovat do 
jednání a spolupráce s dalšími aktéry ze státního sektoru a případně dalších sektorů za účelem informování těchto aktérů o potřebách 
HMP ve vztahu k řešení systémových potřeb HMP (např. v rámci připomínkových řízení ke státním strategickým dokumentům). 
Podporu pro tato jednání bude poskytovat Komise IC, radní HMP odpovědný za oblast integrace cizinců. průběžné opatření 

Cílový stav opatření za období 
2022-2023 

Systémoví aktéři v oblasti integrace cizinců (primárně ministerstva, státní organizace, městské části) jsou informováni o situaci a potřebách HMP v oblasti 
integrace cizinců. Nově vznikající či aktualizované strategické dokumenty veřejné správy reflektují potřeby HMP vztahující se k cílovým skupinám integrace 
cizinců. 
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PRIORITA MNOHOSTRANNÁ SPOLUPRÁCE 

 

A  Spolupráce aktérů v oblasti integrace cizinců 

 

Dílčí cíl 11.  Rozvoj systematické spolupráce stávajících aktérů integrace a zapojování dalších aktérů významných z hlediska integrace 

OPATŘENÍ 11.I 
Podpora pravidelné a dlouhodobé realizace poradních platforem (RPP, PP MČ, PP OŠ) k zajištění propojení 
a koordinace mezi aktéry integrace cizinců na místní úrovni. 

Popis opatření a aktivit 
Realizace setkání poradních platforem (RPP, PP MČ, PP OŠ) zacílených na konkrétní aktuální záležitosti a témata. Cílem 
platforem je zvýšit informovanost aktérů integrace cizinců a podpořit je v dalším rozvoji vzájemné spolupráce a předávání 
zkušeností na tomto poli. Výstupy z těchto platforem jsou vhodným prostředkem pro utváření integrační politiky na lokální 
úrovni a pro zprostředkování nových impulzů v této oblasti vůči dalším státním i nestátním aktérům v oblasti integrace 
migrantů. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Uspořádání 10x RPP a 10x PP MČ, 4x PP OŠ (počet setkání je doporučený), které se zaměří na aktuální témata a zvýší 
informovanost a propojení aktérů integrace cizinců. Z každého setkání bude vytvořen zápis.  

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

11.I.1 Pravidelná realizace 
PP MČ včetně výjezdního 
zasedání 

odd. NMC, ICP, 
SML MHMP 

+  
NNO, MČ 

OV 
doporučeno PP MČ 
5x ročně, PP OŠ 2x 

ročně 
90.000 Kč rozpočet HMP 

realizované 
platformy 

11.I.2 Pravidelná realizace 
RPP 

odd. NMC, ICP OV 
 doporučeno 5x 

ročně 
0 Kč rozpočet ICP 

realizované 
platformy 
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OPATŘENÍ 11.II 

Aktivní oslovení nových relevantních aktérů a jejich zapojení do poradních platforem a dalších aktivit k podpoře 
síťování, vzájemné informovanosti a předávání zkušeností (např. městské organizace, výzkumná a zdravotnická 
sféra, zaměstnavatelé). 

Popis opatření a aktivit 
Pro vytvoření rozmanité sítě nových aktérů, kteří by se mohli zapojit do poradních platforem a dalších aktivit k podpoře 
síťování, vzájemné informovanosti a předávání zkušeností, je žádoucí tyto aktéry aktivně oslovovat, což se v současnosti 
děje pravidelně ze strany odd. NMC a ICP. K lepšímu způsobu oslovení a informování o existenci poradních platforem bude 
vytvořen informační leták o RPP, PP MČ a PP OŠ, který bude distribuován mezi potenciální aktéry integrace cizinců v online 
i tištěné podobě.  

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Vytvořený informační leták o RPP, PP MČ a PP OŠ, který napomůže k aktivnímu oslovení nových relevantních aktérů a jejich 
zapojení do poradních platforem. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

11.II.1 Vytvoření a 
distribuce informačního 
letáku o RPP, PP MČ, PP OŠ 

odd. NMC, ICP OV 1 x v období AP  10.000 Kč 
projekty obcí / 
rozpočet ICP  

- vytvořené 
informační letáky 
o RPP, PP MČ a 
PP OŠ 

- nově oslovení 
relevantní aktéři 
zapojení do 
poradních 
platforem 

- informační leták 
o PP MČ a PP OŠ 
(1x leták) 
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OPATŘENÍ 11.III 
Podpora realizace dalších aktivit k vzájemné informovanosti a předávání zkušeností aktérů v oblasti integrace 
cizinců (např. platformy, kulaté stoly, konference). 

Popis opatření a aktivit 
V rámci spolupráce aktérů integrace cizinců mohou být realizována i další setkání mimo samotný rámec RPP a PP MČ s cílem 
řešit témata vztahující se k aktuálním problémům a otázkám spojeným s integrací cizinců v hl. m. Praze. Tato setkání mohou 
realizovat i další aktéři (mimo MHMP a ICP) a jejich realizace může být podpořena v rámci dotačních programů hl. m. Prahy. 
MHMP zároveň realizuje konferenci zaměřenou na téma integrace cizinců - konkrétní téma bude blíže specifikováno na 
základě aktuálních potřeb odborné veřejnosti i samotných cizinců. Další aktivitou bude realizace pracovní skupiny k 
monitoringu a naplňování AP Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců na roky 2022-2023 a k přípravě AP na roky 2024-
2025. Tato aktivita je klíčová k úspěšnému plnění AP i k přípravě návazného AP. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Každoroční vypsání dotačního programu hl. m. Prahy na podporu realizace aktivit k vzájemné informovanosti a předávání 
zkušeností. Realizace jedné konference na téma integrace cizinců. Čtyři setkání ročně pracovní skupiny k monitoringu a 
naplňování AP Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců na roky 2022-2023 a k přípravě akčního plánu na roky 2024-2025.  

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

11.III.1 Podpora realizace 
aktivit k vzájemné 
informovanosti a předávání 
zkušeností prostřednictvím 
dotačních programů 
hl. m. Prahy 

odd. NMC 
+  

žadatelé o dotaci 
migranti, OV každoročně  

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy) 

počet 
podpořených 
projektů 
prostřednictvím 
dotačního 
programu 

11.III.2 Pracovní skupina 
k monitoringu naplňování 
AP Koncepce HMP pro 
oblast integrace cizinců na 
roky 2022-2023 
a k přípravě AP na roky 
2024-2025. 

odd. NMC 
+ 

 ICP, NNO 
OV 

 
4x ročně  

2022: 250.000 Kč 
2023: 250.000 Kč 

rozpočet HMP/ 
externí zdroje 

- počet setkání 
pracovní skupiny 
- zpráva o plnění 
AP 
- návrh AP na roky 
2024-2025 
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OPATŘENÍ 11.IV Rozvoj partnerství a aktivní spolupráce s dalšími českými i evropskými městy v oblasti integrace cizinců. 

Popis opatření a aktivit 

S cílem rozvinout tuzemskou i mezinárodní spolupráci hl. m. Prahy s dalšími partnery ze zahraničí i jiných českých měst 
budou pracovníci MHMP  dle aktuálních možností navštěvovat tuzemské i zahraniční platformy pro setkávání - semináře, 
konference, kulaté stoly apod. To pomůže nejen k  síťování, ale také k získávání příkladů dobré praxe a monitoringu situace 
mimo hl. m. Prahu.  
Hl. m. Praha, jakožto město dlouhodobě realizující vlastní politiku integrace migrantů, bude také aktivně usilovat o zapojení 
do mezinárodních programů a projektů zaměřených na sdílení informací a zkušeností a na podporu municipalit v oblasti 
integrace migrantů (např. Eurocities, Intercultural Cities Programme) s cílem získat další informace a možnou podporu i 
know-how zprostředkovanou členům a účastníkům těchto programů. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Pracovníci MHMP průběžně navštěvují tuzemské a zahraniční platformy pro setkávání, které jsou relevantní pro téma 
integrace cizinců. Hl. m. Praha se zapojuje do realizace mezinárodní projektů dle svých možností a kapacit. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

11.IV.1 Účast pracovníků 
MHMP na tuzemských 
a zahraničních seminářích, 
konferencích, kulatých 
stolech apod. na téma 
integrace cizinců  

odd. NMC pracovníci MHMP průběžně  0 Kč  - 

účast zástupců 
odd. NMC na 
odborných 
setkáních 

11.IV.2 Zapojení 
hl. m. Prahy do realizace 
mezinárodních projektů 

odd. NMC  
+  

PRI MHMP 

dle zaměření 
projektu 

průběžně 
dle povahy 

projektu 
- 

počet 
realizovaných 
projektů  
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Dílčí cíl 12. Systematické zapojení cizinců do procesů tvorby a implementace integrační politiky HMP 

OPATŘENÍ 12.I 
Aktivní oslovení nových aktérů z řad cizinců (migrantské spolky, aktivní občané) a jejich zapojení do poradních 
platforem a dalších aktivit k podpoře vzájemné informovanosti a předávání zkušeností. 

Popis opatření a aktivit 
ICP i odd. NMC pravidelně informují cizince na webových stránkách metropolevsech.eu, na webových stránkách ICP a na 
sociálních sítích (skupinách pro cizince a facebooku ICP a MHMP) o možnostech zapojení do poradních platforem a dalších 
aktivit k podpoře vzájemné informovanosti a předávání zkušeností. Zároveň bude nadále ze strany ICP průběžně realizován 
monitoring zapojení migrantů do poradních platforem a monitoring aktivit migrantů směřujících k podpoře vzájemné 
informovanosti a předávání zkušeností.       

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Cizinci jsou pravidelně informováni o možnostech zapojení do poradních platforem a dalších aktivit k podpoře vzájemné informovanosti a předávání 
zkušeností. Zároveň vzniknou dvě monitorovací zprávy - o zapojení migrantů do poradních platforem a k monitoringu aktivit migrantů k podpoře 
vzájemné informovanosti a předávání zkušeností.  

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

12.I.1 Monitoring zapojení 
migrantů do poradních 
platforem  

ICP  
+  

odd. NMC 
migranti průběžně  

2022: 0 Kč 
2023: 0 Kč 

- 
 monitorovací 
zpráva 

12.I.2 Podpora aktivit 
migrantů k podpoře 
vzájemné 
informovanosti, předávání 
zkušeností a participace 
(platforma MigAct) 

odd. NMC + NNO migranti průběžně  
2022: 0 Kč 

2023: 70.000 Kč 
- 

 monitorovací 
zpráva  

 

 

OPATŘENÍ 12.II 
Rozvoj systematického zapojení cizinců do struktur HMP v oblasti integrace cizinců, zejména v Komisi Rady 
hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců. 
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Popis opatření a aktivit 
Je žádoucí podpora vyššího zastoupení cizinců v strukturách HMP, především pak v Komisi IC. Členství představitelů 
migrantů v uvedené komisi by mělo být zajištěno pokud možno kontinuálně. S ohledem na strukturu obyvatel hl. m. Prahy 
z hlediska státní příslušnosti, je v zájmu poměrného zastoupení potřeba podporovat zastoupení nejpočetnějších skupin 
cizinců žijících v Praze (zejména cizince z Vietnamu, Ukrajiny, Ruska či USA) v tomto orgánu HMP a efektivnější reflexi potřeb 
cizinců ze strany Komise IC i odborů MHMP. K tomuto účelu bude vytvořena pracovní skupina či realizována odborná setkání 
zaměřená na možnosti rozvoje systematického zapojení cizinců do struktur HMP i s ohledem na zapojení do Komise IC a 
spolupráce s ní. V této věci bude rozvíjena spolupráce s organizací InBáze a platformou MigAct. 

Procesní opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Na základě uspořádaných pracovních skupin či expertních setkání zaměřených na téma rozvoje systematického zapojení 
cizinců do struktur HMP v oblasti integrace cizinců budou nastaveny mechanismy pro systematičtější zapojení a cizinců do 
struktur HMP. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

12.II.1 Pracovní skupina / 
odborná setkání zaměřená 
na rozvoj systematického 
zapojení cizinců do struktur 
HMP v oblasti integrace 
cizinců 

odd. NMC 
+  

ICP, NNO 

migrantské 
organizace 

doporučeno  
2x v období AP  

 

2022: 0 Kč 
2023: 0 Kč 

- 

- počet setkání 
pracovní skupiny 

- počet zapojených 
migrantů z 
relevantních 
skupin do 
pracovní skupiny 

- návrh strategie 
zapojení cizinců 
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B  Integrace cizinců na lokální úrovni 

Dílčí cíl 13.  Ukotvení a další rozvoj agendy integrace cizinců na úřadech městských částí 

 OPATŘENÍ 13.I Podpora realizace analýz situace migrantů na lokální úrovni za účelem správného nastavení opatření. 

Popis opatření a aktivit 
V rámci PP MČ je pravidelně popularizována možnost realizace analýz situace migrantů na lokální úrovni za účelem 
správného nastavení opatření v oblasti integrace cizinců na lokální úrovni. PP MČ je místem, kde mohou MČ sdílet své 
zkušenosti s tvorbou analýz a zároveň prezentovat zhodnocení jejich realizace, efektu a praktického využití. MČ, které zatím 
žádnou podobnou analýzu nemají, se zde mohou inspirovat a získat dobrou praxi ohledně realizace od ostatních MČ. ÚMČ, 
které již analýzy vytvořené mají, pak mohou sdílet svoje zkušenosti s aktualizacemi těchto analýz. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

ÚMČ jsou dobře informovány o možnosti realizace analýz k situaci migrantů na lokální úrovni, mají k realizaci potřebné 
kontakty a znají příklady dobré praxe, které se osvědčily na jiných MČ.   

 

 

OPATŘENÍ 13.II 
Podpora realizace integračních aktivit pro cizince i majoritu ze strany MČ v oblasti integrace cizinců na lokální 
úrovni. 

Popis opatření a aktivit 

Aktivita ÚMČ je pro oblast integrace cizinců klíčová a mnohé integrační aktivity lokálního charakteru by bez zájmu 
samotných ÚMČ nemohly existovat. MHMP podporuje realizaci těchto aktivit prostřednictvím dotačních programů 
hl. m. Prahy. K tomuto dotačnímu programu se každoročně organizuje setkání, na kterém žadatelé dostanou praktické rady 
pro psaní žádosti a na němž mohou konzultovat plánované aktivity. Pro příklady dobré praxe a inovativních aktivit, které 
ÚMČ realizují, bude vytvořena na webu metropolevsech.eu speciální podstránka, z které budou moci čerpat informace 
stávající i noví aktéři z řad ÚMČ.  
Některé ÚMČ se integraci cizinců věnují řadu let a mají dobře propracovaný systém rozmanitých integračních aktivit. Jiné 
MČ s aktivitami na podporu integrace cizinců teprve začínají, případně žádné takové aktivity nerealizují a nemají 
o možnostech aktivit povědomí. Z toho důvodu probíhá ze strany ICP a odd. NMC aktivní oslovování ÚMČ a předávání 
informací o možnostech realizace integračních aktivit pro majoritu i cizince, včetně poskytování metodické podpory, 
příkladů dobré praxe a podpory při psaní. 

Průběžné opatření 
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Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Aktivity MČ jsou každoročně podporovány skrze dotační programy hl. m. Prahy a žadatelé mají možnost účastnit se 
informačního setkání. Na webu metropolevsech.eu existuje podstránka, na které se zveřejňují inovativní příklady dobré 
praxe, kterými se mohou MČ inspirovat. ICP a odd. NMC aktivně průběžně oslovují zástupce ÚMČ, předávají jim informace 
o možnostech integračních aktivit a poskytují jim metodickou podporu včetně příkladů dobré praxe.  

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

13.II.1 Podpora realizace 
aktivit pro majoritu 
i cizince ze strany MČ 
v oblasti integrace cizinců 
na lokální úrovni 
prostřednictvím dotačních 
programů hl. m. Prahy 

odd. NMC 
+  

žadatelé o dotaci 
MČ každoročně  

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy) 

počet 
podpořených 
aktivit  

13.II.2 Uspořádání 
informačního setkání pro 
žadatele dotačních 
programů hl. m. Prahy  

odd. NMC migranti, OV, MČ 1x ročně 
2022: 0 Kč 
2023: 0 Kč 

- 
2x setkání v období 
AP 

13.II.3 Aktivní oslovování 
MČ a předávání informací 
o možnostech realizace 
integračních aktivit pro 
cizince i majoritu, včetně 
poskytování metodické 
podpory a příkladů dobré 
praxe  

ICP 
+ 

odd. NMC 
MČ průběžně 

2022: 0 Kč 
2023: 0 Kč 

- 
počet schůzek na 
ÚMČ 

13.II.4 Vytvoření 
podstránky na webu 
metropolevsech.eu 
s příklady inovativních 
aktivit, které realizují MČ  

odd. NMC MČ 1x v období AP 
financování na 
základě aktivity 

30.III.1 
rozpočet HMP 

článek/podstránka 
na webu 
metropolevsech.eu  
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OPATŘENÍ 13.III 
Posílení informování cizinců o fungování místní samosprávy a životě na MČ ze strany ÚMČ (web, letáky v budově 
úřadu). 

Popis opatření a aktivit 

ÚMČ může přispět úspěšné integraci cizinců a jejich začlenění do života na lokální úrovni pomocí posílení jejich 

informovanosti o fungování místní samosprávy a životě na MČ.  Cizinci by měli rozumět službám úřadu pro občany, měli by 

mít přístup k informacím i přehled o komunitním a kulturním dění na MČ - v tom jim ale často brání neznalost českého 

jazyka. Informačních kanálů a způsobů, kterými toho mohou ÚMČ dosáhnout, je velké množností - web a sociální sítě MČ, 

radniční noviny, distribuce brožur a letáků (např. brožura MHMP „V Praze jsme doma“, letáky a brožury ICP). 

 

Pro předávání návodů, zkušeností a příkladů dobré praxe bude toto téma zařazeno do programu PP MČ a RPP. Zároveň bude 

ze strany MHMP podpořena realizace aktivit na podporu informování cizinců o fungování místní samosprávy a života na MČ 

prostřednictvím dotačních programů hl. m. Prahy. Během období AP bude realizován monitoring zveřejňování informací 

pro cizince na informačních kanálech MČ (web, facebook, radniční noviny apod.), na jehož základě se budou nastavovat 

aktivity do dalšího AP pro období 2024-2025. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Téma informovanosti cizinců o fungování místní samosprávy a života na MČ je alespoň 1x v období AP probráno na 

programu PP MČ a RPP. MHMP každoročně vyhlašuje dotační program hl. m. Prahy na podporu realizace aktivit na podporu 

informování cizinců o fungování samosprávy a životě na MČ. ICP minimálně 1x v období AP (ideálně v roce 2023) provedlo 

monitoring zveřejňování informací pro cizince na informačních kanálech MČ. Na ÚMČ jsou pravidelně (doporučeno 2x ročně) 

distribuovány informační materiály MHMP a ICP. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

13.III.1 Zařazení tématu 
„informování cizinců 
o fungování místní 
samosprávy a životě na 

odd. NMC 
+  

ICP 
MČ 

 
1 x v období AP  

2022: 0 Kč 
2023: 0 Kč 

- 
realizovaná RPP a 
PP MČ  
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MČ“ do programu PP MČ 
a RPP 

13.III.2 Podpora realizace 
aktivit na posílení 
informovanosti cizinců 
o fungování místní 
samosprávy a životě na MČ 
prostřednictvím dotačních 
programů hl. m. Prahy 

odd. NMC 
+  

žadatelé o dotaci 
MČ každoročně  

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy) 

počet 
podpořených 
aktivit  

13.III.3 Monitoring 
zveřejňování informací pro 
cizince na informačních 
kanálech MČ (web, 
facebook, radniční noviny 
apod.) 

ICP  
+  

odd. NMC 
MČ 

 
1 x v období AP  

2022: 0 Kč 
2023: 0 Kč 

- 
dotazníkové 
šetření 

13.III.4 Distribuce brožury 
MHMP „V Praze jsme 
doma“ a letáků i brožury 
ICP na ÚMČ  

odd. NMC 
+  

ICP 
MČ 

 
doporučeno 2x 

ročně 

2022: 0 Kč 
2023: 0 Kč 

- 

počet ÚMČ 
zahrnutých do 
distribuce brožury 
MHMP a letáků i 
brožury ICP  

 

 

OPATŘENÍ 13.IV 
Podpora zvyšování personálních kapacit relevantních odborů na ÚMČ pro práci s agendou integrace cizinců, včetně 
začleňování interkulturních pracovníků do struktur ÚMČ. 

Popis opatření a aktivit 

S přihlédnutím k celkovému pražskému průměru, kdy je ze všech obyvatel 16,46% cizinců a na některých MČ tvoří přes 20% 
ze všech obyvatel cizinci (data k  1.1.2021, zdroj. MV ČR), je optimální personální navyšování kapacit relevantních odborů 
ÚMČ pro práci související s agendou integrace cizinců. Ideálním stavem je alespoň jeden zaměstnanec úřadu, který má tuto 
agendu na starosti na plný či částečný úvazek. ICP společně s odd. NMC průběžně informuje ÚMČ o možnostech náplně 
pracovní agendy těchto zaměstnanců úřadu a o aktivitách, které může MČ díky zvýšené personální kapacitě realizovat. 
Zároveň mohou MČ začleňovat do svých struktur interkulturní pracovníky pro určité komunity cizinců a jejich působení na 
lokální úrovni financovat např. z dotačních programů hl. m. Prahy. 

Průběžné opatření 
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Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

ÚMČ mají povědomí o přínosech navyšování personálních kapacit relevantních odborů na ÚMČ a začleňování 
interkulturních pracovníků do struktur ÚMČ.  Zároveň ÚMČ vědí, jakou pracovní náplň by tito zaměstnanci a interkulturní 
pracovníci mohli mít a z jakých zdrojů mohou interkulturní pracovníky financovat.  

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

13.IV.1 Podpora začlenění 
interkulturních pracovníků 
do struktur MČ 
prostřednictvím dotačních 
programů hl. m. Prahy 

odd. NMC 
+  

žadatelé o dotaci 
MČ každoročně  

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy) 

počet 
podpořených 
aktivit směřujících 
k začlenění IKP do 
struktur MČ 

13.IV.2  Informování ÚMČ 
o možnostech náplně 
pracovní agendy 
zaměstnanců úřadu 
věnujících se integraci 
cizinců a o možnostech 
realizace integračních 
aktivit 

ICP, odd. NMC MČ průběžně 
2022: 0 Kč 
2023: 0 Kč 

- 
počet 
informovaných      
ÚMČ  

 

 

OPATŘENÍ 13.V Podpora začleňování agendy integrace cizinců jako průřezového tématu napříč relevantními odbory na ÚMČ. 

Popis opatření a aktivit 
Pro úspěšnou integraci cizinců na lokální úrovni je žádoucí spolupráce všech relevantních odborů úřadu, a to z toho důvodu, 
aby se pokryly různé potřeby cizinců či majority. Spolupráce více odborů ÚMČ napomáhá tomu, že integrační aktivity ÚMČ 
nejsou jednostranně zaměřené a naplňují tak všechny priority Koncepce hl. m. Prahy. ICP společně s odd. NMC průběžně 
aktivně oslovuje relevantní odbory MČ a předává jim informace o problematice a možnostech realizace integrační aktivit. 
Zároveň ICP a odd. NMC poskytuje ÚMČ metodickou podporu a příklady dobré praxe. Z důvodu efektivnějšího předávání 
informací konkrétním odborům ÚMČ budou setkání PP MČ (doporučeno 2x setkání v období AP) zaměřená na specifika 

Průběžné opatření 
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agendy integrace cizinců na konkrétních odborech ÚMČ (živnostenský odbor, OSPOD, PR, kultura apod.) a možnostech 
meziodborové spolupráce, včetně příkladů dobré praxe z ÚMČ, kde tato meziodborová spolupráce již funguje. 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Na konci AP existuje více ÚMČ a konkrétních relevantních odborů, které mají povědomí o problematice integrace cizinců, 
mají k dispozici metodickou podporu a vědí o dobré praxi z jiných MČ. Zároveň proběhnou alespoň 2x v období AP PP MČ 
zaměřené na specifika agendy integrace cizinců na konkrétních relevantních odborech.  

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

13.V.1 Aktivní oslovování 
relevantních odborů MČ 
pro agendu integrace 
cizinců, předávání 
informací o problematice 
a možnostech realizace 
integračních aktivit, 
poskytování metodické 
podpory a příkladů dobré 
praxe  

ICP  
+  

odd. NMC 
MČ průběžně 

2022: 0 Kč 
2023: 0 Kč 

- 
počet aktivně 
oslovených      
ÚMČ 

13.V.2  Uspořádání PP MČ 
zaměřené na specifika 
agendy integrace cizinců na 
konkrétních odborech MČ 
(živnostenský odbor, 
OSPOD, PR apod.) a 
možnostech meziodborové 
spolupráce  

odd. NMC 
+  

ICP, MČ 
MČ 

doporučeno  2x 
v období AP 

2022: 0 Kč 
2023: 0 Kč 

- realizované PP MČ  
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Dílčí cíl 14. Meziodborová spolupráce na ÚMČ a spolupráce mezi ÚMČ v Praze 

OPATŘENÍ 14.I 
Podpora meziodborové spolupráce na ÚMČ v oblasti integrace cizinců (např. pracovní skupiny „cizinci“, spolupráce 
na komunitním plánování). 

Popis opatření a aktivit 

Toto opatření přímo navazuje na opatření 13.V a zaměřuje se na konkrétní způsob meziodborové spolupráce na ÚMČ 
v oblasti integrace cizinců. Tímto způsobem je realizace pracovních skupin zaměřených na cílovou skupinu cizinců, která 
může být samostatnou aktivitou ÚMČ nebo může probíhat v rámci komunitního plánování. Pokud je cílová skupina cizinců 
dobře zmapovaná a aktéři integrace na MČ (odbory úřadu, školy, neziskové organizace, samotní cizinci atd. ) mají prostor 
pro předávání zkušeností, proces integrace je mnohem snadnější a lépe uchopitelný. Realizace pracovních skupin je navíc 
aktivitou, kterou lze udělat bez použití finančních prostředků. Pro ještě větší metodickou podporu ÚMČ bude vytvořen 
informační materiál „Jak vést pracovní skupinu na MČ zaměřenou na integraci cizinců,“ který se bude zaměřovat na 
praktickou stránku realizace pracovních skupin i na příklady dobré praxe z ÚMČ, kde tyto pracovní skupiny již fungují. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Téma pracovních skupin na MČ zaměřených na cizince se zařadí do programu alespoň jedné PP MČ v období AP. Zároveň 
bude na konci období AP vytvořený informační materiál „Jak vést pracovní skupinu na MČ zaměřenou na integraci 
cizinců,“ který bude distribuován na všechny ÚMČ v hl. m. Praze. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

14.I.1  Zařazení tématu 
„Pracovní skupiny MČ 
zaměřené na cizince“ na PP 
MČ  

odd NMC  
+  

ICP 
MČ 1x v období AP  

2022: 0 Kč 
 

 realizovaná PP MČ  

14.I.2 Vytvoření 
informačního materiálu 
„Jak vést pracovní skupinu 
na MČ zaměřenou na 
integraci cizinců“ 

odd NMC, ICP MČ 1x v období AP 

2022: 0 Kč 
2023: dle 

schváleného 
rozpočtu 

rozpočet HMP / 
externí zdroje  

vytvořený 
informační 
materiál 

 



 

32 

 

OPATŘENÍ 14.II 
Posilování spolupráce mezi správními obvody a městskými částmi, a to především v oblasti informovanosti 
o oblasti integrace cizinců, monitoringu CS a možnostech společných aktivit. 

Popis opatření a aktivit 
Správní obvody obcí s přenesenou působností by měly úzce spolupracovat s městskými částmi, které pod ně spadají. 
Spoluprací mohou dosáhnout efektivnějšího procesu integrace cizinců, monitoringu cílové skupiny i jejich potřeb a zároveň 
realizovat pro své občany společné aktivity. Menší městské části často nemají personální kapacity pro realizaci aktivit na 
podporu integrace cizinců. K podpoře síťování správních obvodů a MČ dochází i ze strany odd. NMC a ICP díky průběžnému 
iniciování společných schůzek, poskytování metodické podpory a předávání kontaktů mezi správními obvody a MČ. 

 Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Odd. NMC a ICP se snaží dle aktuálních potřeb iniciovat setkání správních obvodů a městských částí a motivovat je ke 
společné spolupráci. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

14.II.1 Podpora síťování 
správních obvodů 
a městských částí 
prostřednictvím 
společných schůzek 
zástupců ÚMČ, odd. NMC a 
ICP dle aktuálních potřeb 

odd NMC, ICP MČ průběžně  
2022: 0 Kč 
2023: 0 Kč 

- realizovaná jednání  

14.II.2 Poskytování 
metodické podpory 
a příkladů dobré praxe 

odd NMC, ICP MČ průběžně  
2022: 0 Kč 
2023: 0 Kč 

- 
počet podpořených      
ÚMČ 

 

 

OPATŘENÍ 14.III 
Posilování spolupráce mezi ÚMČ a vytváření příležitostí pro síťování a předávání zkušeností (např. pracovní 
skupiny, spolupráce na analýzách). 

Popis opatření a aktivit 
Jak již bylo v předchozích opatřeních několikrát zmíněno, spolupráce mezi samotnými ÚMČ je klíčová pro vzájemné 
předávání příkladů dobré praxe, praktických rad, tipů a kontaktů pro realizaci aktivit zaměřených na integraci cizinců.  
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Průběžné opatření 
Prostorem pro síťování jsou poradní platformy (RPP, PP MČ, PP OŠ) a další aktivity k posílení vzájemné informovanosti 
a předávání zkušeností aktérů v oblasti integrace cizinců, např. pracovní skupiny organizované MČ. 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

MČ mají povědomí o příležitostech pro síťování (platformy) a jsou si vědomi toho, že mohou požádat odd. NMC nebo ICP o 
kontakty na další ÚMČ, případně jiné aktéry v oblasti integrace cizinců z jejich lokality. 
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PRIORITA SLUŽBY PRO CIZINCE 

 

A Dostupné sociální a návazné služby 

 

Dílčí cíl 15. Mapování potřeb a monitoring poskytování sociálních a návazných služeb cizincům 

OPATŘENÍ 15.I Analýza potřeb cizinců a poskytovatelů v oblasti sociálních a návazných služeb pro cizince. 

Popis opatření a aktivit V období prvního AP budou probíhat přípravné práce - zejména rešerše stávajících analýz potřeb cizinců i poskytovatelů. 
Proběhne základní mapování vzdělávacích potřeb pracovníků v sociálních službách a mapování vzdělávacích potřeb a potřeb 
metodické podpory pracovníků návazných služeb. Procesní opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Je zpracován design analýzy potřeb cizinců ve vztahu ke službám a analýzy potřeb poskytovatelů služeb cizincům (včetně 
analýzy vzdělávacích potřeb); je zajištěno financování analýzy, případně je zpracována zadávací dokumentace pro výběrové 
řízení. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

15.I.1 Příprava podkladů 
pro analýzu 

odd. NMC, SOV 
MHMP 

+  
externí experti 

migranti, 
poskytovatelé 

služeb 
průběžně 

2022: 15.000 Kč 
2023: 15.000 Kč 

rozpočet HMP, 
popř. externí 

dotační zdroje 

- zmapované 
stávající analýzy 

- design plánované 
analýzy potřeb 
cizinců 
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a poskytovatelů 
služeb 

- přehled o 
možných zdrojích 
financování 
analýz 

 
 

OPATŘENÍ 15.II 
Analýza dostupnosti a využívání sociálních a návazných služeb pro cizince; mapování existujících služeb, jejich 
dostupnosti včetně jejich vzájemné provázanosti, identifikace chybějících služeb nebo neexistující spolupráce či 
návaznosti. 

Popis opatření a aktivit 
Analýza dostupnosti a využívání sociálních a návazných služeb pro cizince; mapování existujících služeb, jejich kapacit a 
dostupnosti migrantům včetně jejich vzájemné provázanosti, identifikace chybějících služeb nebo neexistující spolupráce či 
návaznosti, které umožňují poskytovat služby migrantům; hodnocení kvality poskytovaných služeb. Jde o sociální služby, 
specializované služby pro migranty, služby IKP, terénní služby. 

Jednorázové opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Je hotovo základní zmapování služeb v Praze a jejich dostupnosti pro migranty; je navázána spolupráce s aktéry, kteří mají 
přístup k datům o využívání sociálních služeb; jsou specifikovány cíle analýzy dostupnosti a případně design/zadání analýzy 
pro externího zpracovatele. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

15.II.1 Mapování služeb 

a analýza dostupnosti 

služeb migrantům - 

přípravná fáze 

odd. NMC, SOV 
MHMP 

+  
ICP, externí experti 

poskytovatelé 
služeb 

mapování 
datových zdrojů 

průběžně 
 

zadání pro analýzu 
2023 

2022: 10.000 Kč 
2023: 25.000 Kč 

rozpočet HMP, 
popř. externí 

dotační zdroje 
(částečně AMIF) 

- přehled 
existujících služeb 
pro migranty 

- zmapované 
dostupné datové 
zdroje 

- zadání pro 
analýzu (nebo 
dílčí analýzy) 
dostupnosti 
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OPATŘENÍ 15.III 
Monitoring poskytování sociálních a návazných služeb – nastavení a využívání kontinuálního monitoringu 
dostupnosti a využívání sociálních a návazných služeb pro cizince. Evaluace poskytovaných sociálních a návazných 
služeb. Odborné zhodnocení kvality poskytovaných návazných služeb. 

Popis opatření a aktivit Bude nastaven a využíván kontinuální monitoring dostupnosti a využívání sociálních a návazných služeb pro cizince, 
monitoring bude zdrojem průběžných informací o využívání služeb migranty a bude dávat podněty pro vyhodnocení kvality 
služeb.  
Bude zahájena a prováděna evaluace vybraných návazných služeb. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Je hotovo zadání pro kontinuální monitoring poskytování sociálních a návazných služeb migrantům na území hl. m. Prahy - 
z jakých zdrojů čerpá, jaké má výstupy, jak jsou výstupy využitelné v praxi. Je navázána spolupráce aktérů - dodavatelů dat 
i příjemců výstupů. Je definován způsob odborného hodnocení služby IKP. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

15.III.1 Kontinuální 

monitoring - přípravná fáze 

odd. NMC, SOV 
MHMP 

+  
poskytovatelé 

služeb 

poskytovatelé 
služeb 

průběžně 
2022: 15.000 Kč 
2023: 15.000 Kč 

rozpočet HMP, 
popř. externí 

dotační zdroje 

- zmapování 
datové základny 

- prověření 
proveditelnosti 
kontinuálního 
monitorování  

- návrh obsahu 
a fungování 
monitoringu 

15.III.2 Odborné 

zhodnocení služeb IKP - 

přípravná fáze 

odd. NMC 
+  

poskytovatelé 
služeb 

poskytovatelé 
služeb 

průběžně 
2022: 15.000 Kč 
2023: 15.000 Kč 

rozpočet HMP, 
popř. externí 

dotační zdroje 

vytvořený plán 
odborného 
zhodnocení služeb 
IKP na území HMP 
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Dílčí cíl 16. Podpora dostupnosti sociálních a návazných služeb pro cizince 

OPATŘENÍ 16.I 
Podpora poskytování služeb interkulturních pracovníků/komunitních tlumočníků v dostatečné kapacitě a podpora 
zřizování pozic interkulturních pracovníků v organizacích. 

Popis opatření a aktivit Podpora poskytování služeb interkulturních pracovníků v dostatečné kapacitě, podpora zřizování pozic interkulturních 
pracovníků v organizacích, podpora informovanosti o IKP a podpora vzdělávání a metodické podpory IKP. Pod IKP 
zahrnujeme i další profese, které poskytují tlumočení či asistenční služby (komunitní tlumočník, komunitní pracovník). Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Služby IKP jsou dostupné minimálně v rozsahu jako na počátku období, optimálně větším; služby IKP jsou poskytovány tam, 
kde je to třeba; služby IKP jsou základně monitorovány, vyhodnocovány a na základě toho je plánován jejich rozvoj. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

16.I.1 Správa a aktualizace 
veřejného seznamu 
interkulturních 
pracovníků/komunitních 
tlumočníků 

odd. NMC 
+  

ICP, NNO, MČ 

migranti 
IKP/KT 

veřejná správa 

průběžně 
(minimálně 4x 

ročně aktualizace) 
2022-2023 

2022: 35.000 Kč 
2023: 35.000 Kč 

rozpočet HMP / 

externí zdroje 

- funkční 
a průběžně 
aktualizovaný 
seznam IKP na 
webu 
metropolevsech.e
u 

- zpracovaný 
postup 
aktualizace 
seznamu 

16.I.2 Podpora odborné 
platformy interkulturních 
pracovníků/komunitních 
tlumočníků na úrovni HMP 

Konsorcium, NNO 
+  

ICP, NNO, MČ 

IKP/KT 
veřejná správa 

NNO 

průběžně (4 

schůzky/rok) 2022-

2023 

2022: 16.000 Kč 

2023: 16.000 Kč 

rozpočet HMP / 

externí zdroje 

- 4x setkání 

odborné 

platformy 

- hodnocení 

fungování 
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platformy 

16.I.3 Mapování kapacit, 
potřebnosti a potřeb 
interkulturních 
pracovníků/komunitních 
tlumočníků v Praze (v rámci 
platforem a pracovních 
skupin) 

odd. NMC 
+  

ICP, NNO, MČ 

migranti 
IKP/KT 

veřejná správa 
NNO poskytovatelé 

2022 - 2023  
2022: 10.000 Kč 
2023: 10.000 Kč 

rozpočet HMP / 
externí zdroje 

přehled o 

kapacitách, 

potřebnosti 

a potřebách IKP/KT 

16.I.4 Tvorba doporučení 
pro využití profese IKP při 
poskytování sociálních 
služeb v HMP 

Konsorcium 
+  

ICP, NNO, MČ 

IKP/KT 
veřejná správa 

NNO 

prosinec 2022 
1. verze 

2023 finální podoba 

2022: 16.000 Kč 
2023: 16.000 Kč 

rozpočet HMP / 
externí zdroje 

1. draft doporučení 

- rozeslán ke 

konzultaci 

relevantním 

aktérům 

16.I.5 Podpora poskytování 
služeb interkulturních 
pracovníků prostřednictvím 
dotačních programů HMP 

odd. NMC 
+  

ICP, NNO, MČ, 
poskytovatelé 

migranti 
IKP/KT 

průběžně, po celé 
období 2022-2023 

2022:  
prostřednictvím 

grantů pro oblast 
integrace cizinců 

(dle rozpočtu 
schváleného 
na rok 2022); 

2023: 
prostřednictvím 

grantů pro oblast 
integrace cizinců 

dle rozpočtu 
schváleného na rok 

2023 

 rozpočet HMP 
(dotační programy) 

počet 

podpořených 

IKP/KT (počet 

osob, počet 

úvazků, počet 

zaměstnávajících 

institucí) 
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OPATŘENÍ 16.II Podpora poskytování terénních a komunitních služeb pro cizince. 

Popis opatření a aktivit 

Podpora poskytování terénních a komunitních služeb pro cizince. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Je vytvořena odborná platforma terénních a komunitních služeb na úrovni HMP, jsou zmapovány stávající terénní a 

komunitní služby pro migranty, téma je vnímáno jako potřebné, hledá se způsob jeho kontinuální podpory na úrovni 

MHMP a MČ. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

16.II.1 Podpora ustavení 

odborné platformy 

terénních a komunitních 

služeb na úrovni HMP 

ICP 
+  

MČ, poskytovatelé 
služeb, terénní 

pracovníci (NNO) 

poskytovatelé 
služeb, 

terénní a 
komunitní 
pracovníci, 

veřejná správa 
a instituce 

pravidelná setkání 
(2-3x za rok) 2022-

2023 

2022: 0 Kč 
2023: 0 Kč 

v rámci zdrojů ICP 

- počet setkání 
skupiny 

- počet účastníků 
jednání 

 

 

Dílčí cíl 17. Informování o službách 

OPATŘENÍ 17.I 
Informování cizinců o sociálních a návazných službách poskytovaných na území HMP prostřednictvím stávajících 
i nově rozvinutých informačních kanálů. 
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Popis opatření a aktivit 
Informování cizinců o sociálních a návazných službách prostřednictvím stávajících i nově rozvinutých informačních kanálů 
(např. webů a profilů na sociálních sítích; letáků; informačních projektů…) 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Informování systematicky probíhá. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

17.I.1 Informování cizinců 
prostřednictvím stávajících 
i nově vytvořených 
informačních kanálů 
spravovaných HMP, popř. 
podpořených finančně 
v rámci dotačního 
programu HMP 

odd. NMC, SOV 
MHMP 

+  
ICP, NNO, MČ, 
poskytovatelé 

služeb 

migranti 
průběžně po celé 

období 2022-2023 

2022: 15.000 Kč 
+ prostřednictvím 
+ prostřednictvím 

dotačního 
programu; 

2023: 15.000 Kč 
+ prostřednictvím 

dotačního 
programu 

rozpočet HMP 
(dotační programy) 

- počet webů 
a profilů na 
sociálních sítích 

- na webu 
metropolevsech.e
u existuje přehled 
všech dostupných 
služeb 

- letáky + počet 
a charakter míst, 
kde jsou umístěny 

- počet 
podpořených 
informačních 
projektů 

- objem dotačních 
finančních 
prostředků 

 

OPATŘENÍ 17.II 
Informování cizinců o kurzech sociokulturních dovedností, adaptačně integračních kurzech a o institucionální 
podpoře integrace cizinců. 
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Popis opatření a aktivit 
Informování cizinců o kurzech sociokulturních dovedností, adaptačně integračních kurzech a o institucionální podpoře 
integrace cizinců. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Cizinci jsou informováni o kurzech a institucionální podpoře integrace (pomáhající organizace, existující služby). 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

17.II.1 Informování cizinců 
- aktivita bude realizována 
v rámci priority „Soužití“ 

      

 
 

OPATŘENÍ 17.III 
Systematická propagace návazných služeb v rámci sociální práce, ve veřejné správě a v dalších relevantních 
institucích (úřady, policie, zdravotnická zařízení, školská zařízení). 

Popis opatření a aktivit 
Systematická propagace návazných služeb v rámci sociální práce, ve veřejné správě a v dalších relevantních institucích 
(úřady, policie, zdravotnická zařízení, školská zařízení). 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Vybrané instituce jsou systematicky informovány, existuje plán jejich informování. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované finanční 

náklady 
Zdroj financování Indikátory 

17.III.1 Systematická 
propagace návazných 
služeb v rámci sociální 
práce, ve veřejné správě a 

odd. NMC 
+  

ICP, NNO, MČ, 
poskytovatelé 

služeb 

poskytovatelé 
služeb, 

veřejná správa 
a instituce 

průběžně po celé 
období 2022-2023 

2022: 35.000 Kč 
2023: 35.000 Kč 

projekty obcí 

- podíl 
informovaných 
relevantních 
subjektů (pokrytí 
subjektů) 
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v dalších relevantních 
institucích 

- propagace 
Seznamu IKP 
v mailing listech, 
na webech MČ 
a NNO, na 
sociálních sítích 
aktérů, 
newsletteru 
Konsorcia 

- počet 
newsletterů/zprá
v, počet webů 
MČ a NNO, které 
zveřejňují 
informaci 

 

 

B Interkulturní otevřenost veřejné správy a institucí 

Dílčí cíl 18. Podpora interkulturní otevřenosti veřejné správy a institucí 

OPATŘENÍ 18.I 
Posilování základních znalostí v oblasti integrace cizinců a specifik práce s cizinci a zvyšování interkulturních 
kompetencí u pracovníků veřejné správy a dalších institucí (např. knihovny, muzea, divadla a další kulturní 
instituce, úřady městských částí, zdravotnická zařízení, městská policie). 

Popis opatření a aktivit Posilování základních znalostí v oblasti integrace cizinců a specifik práce s cizinci a zvyšování interkulturních kompetencí u 
pracovníků veřejné správy a dalších institucí (např. knihovny, muzea, divadla a další kulturní instituce, úřady městských 
částí, zdravotnická zařízení, městská policie). Průběžné opatření 
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Setkávání pracovníků a předávání dobré praxe, podpora práce s komunitami; podpora dalších (dosud nepodpořených) 
organizací v oblasti interkulturní otevřenosti. 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Prostřednictvím projektu obcí (dotační program MV) jsou podporovány vybrané organizace zřizované HMP a další relevantní 
instituce v jejich interkulturní otevřenosti. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

18.I.1 Podpora zvyšování 
interkulturní otevřenosti 
u organizací zřizovaných 
HMP a dalších relevantních 
institucí 

odd. NMC 
+  

ICP 

pracovníci 

organizací HMP a 

institucí 

průběžně, dle 

harmonogramu 

projektu 

2022: 15.000 Kč 
+ prostřednictvím 

dotačního 
programu; 

2023: 15.000 Kč 
+ prostřednictvím 

dotačního 
programu 

projekty obcí,  

rozpočet HMP 

(dotační programy) 

počet zapojených 
organizací 
a institucí 

 
 

OPATŘENÍ 18.II 
Tvorba, distribuce a mapování praktických nástrojů na podporu interkulturní otevřenosti pro pracovníky veřejné 
správy a veřejných institucí a mapování již existujících nástrojů. 

Popis opatření a aktivit Tvorba a distribuce praktických nástrojů (např. příruček, informačních materiálů) pro pracovníky veřejné správy a veřejných 
institucí (např. knihovny, muzea, divadla a další kulturní instituce, úřady městských částí, městská policie, zdravotnická 
zařízení) a mapování již existujících nástrojů. Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Pracovníci veřejné správy a veřejných institucí mají k dispozici praktické nástroje pro svou činnost, při které se setkávají s 
migranty. Je zveřejněn přehled poskytovatelů vzdělávání v oblasti interkulturní otevřenosti. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované finanční 

náklady 
Zdroj financování Indikátory 
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18.II.1 Tvorba a distribuce 

metodických a informačních 

materiálů na podporu 

interkulturní otevřenosti 

v rámci institucí 

odd. NMC 

+  

zapojené instituce, 

ICP  

pracovníci veřejné 
správy a institucí 

průběžně po celé 
období 2022-2023 

2022: 70.000 Kč 
2023: 70.000 Kč 

projekty obcí,  

rozpočet HMP 

- počet a typ 

vytvořených 

metodických 

a informačních 

materiálů 

- distribuční 

seznam 

18.II.2 Vytvoření základního 

přehledu poskytovatelů 

vzdělávání v oblasti 

interkulturní otevřenosti - 

zveřejnění na webu 

metropolevsech.eu - 

přípravná fáze 

odd. NMC 
pracovníci veřejné 
správy a institucí 

2023 2023: 0 Kč rozpočet HMP 

základní přehled 

poskytovatelů 

vzdělávání v oblasti 

interkulturní 

otevřenosti existuje 

a je zveřejněn 

 
 

OPATŘENÍ 18.III Metodická podpora rozvoje interkulturní otevřenosti veřejné správy a veřejných institucí. 

Popis opatření a aktivit 
Bude probíhat metodická podpora rozvoje interkulturní otevřenosti veřejné správy a veřejných institucí (např. úřady 
městských částí, knihovny, kulturní instituce, komunitní centra) - proběhne mapování stávající podpory a plánování nově 
poskytované podpory. Budou probíhat individuální a skupinová metodická setkání pod vedením zkušených lektorů. 
Proběhne též síťovací setkání na téma interkulturní otevřenosti veřejných institucí. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Je zmapována míra rozvoje organizací veřejné správy a veřejných institucí v oblasti interkulturní otevřenosti a jejich potřeby 
v oblasti metodické podpory, probíhá metodická podpora vybraných institucí. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 
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18.III.1 Mapování institucí 
a míry jejich rozvoje v 
oblasti interkulturní 
otevřenosti 

odd. NMC 
+  

ICP 

poskytovatelé 
služeb 

průběžně po celé 
období 2022-2023 

2022: 36.000 Kč  
2023: 36.000 Kč  

projekty obcí, 
rozpočet HMP 

provedené 
mapování/ desk-
research 

18.III.2 Metodická podpora 
rozvoje organizací 
v interkulturní otevřenosti 

odd. NMC 
+  

ICP, spolupracující 
instituce 

poskytovatelé 
služeb 

průběžně po celé 
období 2022-2023 

2022: 15.000 Kč  
+ prostřednictvím 

dotačního 
programu; 

2023: 15.000 Kč 
+ prostřednictvím 

dotačního 
programu 

projekty obcí, 
rozpočet HMP 

(dotační programy) 

- počet skupinových 
metodických  
setkání 
a individuálních 
konzultací 

- počet projektů 
z dotačních 
programů 

 

 

C Kompetentní pracovníci, provázané a kvalitní služby 

Dílčí cíl 19. Zvyšování interkulturních a odborných kompetencí pracovníků služeb 

OPATŘENÍ 19.I Zvyšování kompetencí profesionálů v sociálních službách v oblasti práce s cizinci. 

Popis opatření a aktivit 

Zvyšování kompetencí profesionálů v sociálních službách se bude zaměřovat jak na pracovníky služeb, které se specializují 
na práci s cizinci, tak na pracovníky služeb „mainstreamových“, které dosud výrazné zkušenosti s cizinci nemají. Cílem 
zvyšování kompetencí je rozšíření kapacit sociálních služeb při práci s cizinci. 
Mapování vzdělávacích potřeb proběhne v rámci cíle 15. Obsahem opatření 19 bude provedení přehledu dostupných 
akreditovaných i neakreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách zaměřených na práci s cizinci nebo 
interkulturní kompetence, a dále pak realizace vzdělávání ve vybraných službách. Nedílnou součástí opatření je průběžné 
sledování, které služby jsou dostatečně kompetentní pro práci s cizinci a jaké jsou jejich potřeby v této oblasti, a nastavení 
a vyhodnocování vzdělávacích plánů. 

Průběžné opatření 
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Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Jsou zmapovány dostupné akreditované i neakreditované kurzy zvyšující kompetence pracovníků v oblasti 
podpory/integrace cizinců a vybraným poskytovatelům sociálních služeb je poskytována podpora při zvyšování kompetencí 
pracovníků v oblasti integrace cizinců. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

19.I.1 Mapování 
dostupných 
akreditovaných kurzů 
zvyšujících kompetence 
pracovníků v oblasti 
podpory cizinců 

odd. NMC 
+  

ICP, MČ, 
poskytovatelé 

služeb 

poskytovatelé 
vzdělávání, 

poskytovatelé 
sociálních služeb 

2022-2023 
2022: 10.000 Kč 
2023: 10.000 Kč 

rozpočet HMP 

přehled vhodných 
a dostupných 
akreditovaných 
a neakreditovanýc
h kurzů, včetně 
jejich termínů 
a kapacit 

19.I.2 Podpora zvyšování 
kompetencí profesionálů 
v sociálních službách 
v oblasti integrace cizinců 

odd. NMC 
+  

SOV MHMP, 
poskytovatelé 

služeb 
 

poskytovatelé 
sociálních služeb - 
sociální pracovníci, 

pracovníci 
v sociálních 

službách, 
metodikové 

sociálních služeb 

dle harmonogramu 
vzdělávání, 

průběžně 2022-
2023 

2022: 30.000 Kč 
2023: 30.000 Kč 

rozpočet HMP, 
popř. externí 

dotační zdroje 

- pracovníci, kteří 
zvýšili své 
kompetence 
v oblasti práce 
s cizinci (počet, 
typ pozice, typ 
získané/posílené 
kompetence) 

- služby, jejichž 
pracovníci byli 
podpořeni (počet, 
typ služby, typ 
získané/posílené 
kompetence) 
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OPATŘENÍ 19.II 
Zvyšování odborných kompetencí interkulturních pracovníků a komunitních tlumočníků, terénních a komunitních 
pracovníků, odborných pracovníků dalších služeb. 

Popis opatření a aktivit Zvyšování odborných kompetencí interkulturních pracovníků, terénních a komunitních pracovníků bude uskutečňováno 
podle jejich potřeb: bude probíhat buď vzdělávání cílené na vybrané téma, nebo metodická podpora ve formě supervizí či 
intervizí. Proběhne též zjišťování dostupných kurzů nebo dalších vhodných forem podpory pro interkulturní a terénní 
pracovníky. Zvyšování kompetencí bude průběžně vyhodnocováno jak ze strany samotných pracovníků, tak jejich 
metodiků/nadřízených pracovníků. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Interkulturní, terénní a komunitní pracovníci jsou průběžně vzděláváni a metodicky podporováni prostřednictvím 
intervizí/supervizí. Kapacita podpory je dostatečná. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

19.II.1 Podpora vzdělávání 
a metodická podpora 
interkulturních pracovníků 

odd. NMC / 
Konsorcium 

+  
NNO, ICP 

IKP, terénní 
pracovníci, jejich 

metodikové 

dle harmonogramu 
vzdělávání, 

průběžně 2022-
2023 

2022: 18.000 Kč 
2023: 18.000 Kč 

rozpočet HMP / 
externí zdroje 

- počet vzdělaných 
pracovníků (10 
IKP) 

- počet 
vzdělávacích/ 
podpůrných akcí 
(2-3 intervize/ 
supervize pro IKP) 

- počet a typy 
institucí 
vzdělaných 
pracovníků 
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Dílčí cíl 20. Metodická podpora kvality a interdisciplinární spolupráce služeb 

OPATŘENÍ 20.I Metodická, organizační a finanční podpora rozvoje nových služeb a programů. 

Popis opatření a aktivit 
Integrace cizinců představuje relativně novou agendu, která vyžaduje nejen podporu stávajících služeb, ale také vznik služeb 
nových. Náplní opatření je mapování potřeb a metodická, organizační a finanční podpora vzniku nových služeb zaměřených 
na poskytování služeb cizincům.  
Nové služby mají vznikat v souladu se strategickými plány, vznik případných nových služeb se předpokládá až v období 2. 
akčního plánu (od r. 2024). 

Procesní opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Jsou zmapovány systémové možnosti metodické, organizační a finanční podpory rozvoje nových služeb, metodici stávajících 
služeb jsou informováni o agendě integrace cizinců. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

20.I.1 Mapování 
systémových možností 
metodické, organizační 
a finanční podpory rozvoje 
nových služeb a programů 

odd. NMC 
+  

SOV MHMP, 
poskytovatelé soc. 

služeb 

poskytovatelé 
sociálních služeb 

2023 0 - 

přehled možné 
metodické, 
organizační 
a finanční podpory 

 
 

OPATŘENÍ 20.II 
Podpora interdisciplinární spolupráce při poskytování služeb a metodického nastavení návaznosti jednotlivých 
služeb. 

Popis opatření a aktivit 
Budou zmapovány existující modely interdisciplinární spolupráce mezi službami nebo organizacemi  zaměřené na 

poskytování služeb cizincům. Stejně tak bude zmapováno stávající metodické nastavení provázanosti sociálních a návazných 

služeb (IKP, tlumočení), budou vypracovány metodiky a příklady dobré praxe, aby služby interkulturní práce mohly být 

využívány tam, kde dosud využívány nejsou. Interdisciplinární spolupráce bude směřována k mainstreamingu integrace 

cizinců do nespecializovaných sociálních služeb. 
Průběžné opatření 
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Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Existující interdisciplinární spolupráce je zmapována, jsou identifikovány příklady dobré praxe a existujících metodik. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

20.II.1 Mapování existující 
interdisciplinární 
spolupráce, rešerše 
dobrých praxí a metodik 

odd. NMC 
 +  

SOV MHMP, ICP, 
NNO, MČ, 

poskytovatelé 
služeb 

poskytovatelé 
služeb, veřejná 

správa 
2022 - 2023 

2022: 15.000 Kč 
2023: 15.000 Kč 

rozpočet HMP / 
externí zdroje 

- přehled  
interdisciplinární 
spolupráce mezi 
službami na 
území hl. m. 
Prahy 

- dostupné 
inspirativní 
příklady 
interdisciplinární 
spolupráce mezi 
službami z jiných 
měst 

20.II.2. Identifikace služeb, 
které by mohly využít 
interdisciplinární 
spolupráce 

odd. NMC 
 +  

SOV MHMP, ICP, 
NNO, MČ, 

poskytovatelé 
služeb 

poskytovatelé 
služeb, veřejná 

správa 
2023 

2022: 10.000 Kč 
2023: 30.000 Kč 

rozpočet HMP / 
externí zdroje 

- počet a typ 
služeb, které byly 
identifikovány 
jako potřebné 
pro 
interdisciplinární 
spolupráci, příp. 
s nimiž bylo  
zahájeno jednání 
o interdisciplinár
ní spolupráci 

- počet expertů 
zajišťujících 
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podporu procesu 
interdisciplinární 
spolupráce 

 
 

OPATŘENÍ 20.III Podpora implementace návazných služeb ve vybraných zařízeních. 

Popis opatření a aktivit Bude vyhodnocena existující implementace IKP v organizacích, budou navrženy další organizace, do kterých je smysluplné 

a potřebné návazné služby implementovat a implementace bude zahájena a vyhodnocena. 
Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Je dokončeno vyhodnocení implementace IKP v organizacích. Probíhá příprava implementace služeb IKP v dalších 
organizacích. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

20.III.1 Implementace 
návazných služeb ve 
vybraných zařízeních 
veřejné správy a institucí - 
přípravná fáze 

odd. NMC, externí 
realizátor 

 +  
ICP, NNO, MČ, 
poskytovatelé 

služeb 

organizace, která 
implementuje IKP 

(veřejná správa 
a instituce) 

2022-2023 
2022: 15.000 Kč 
2023: 15.000 Kč 

rozpočet HMP, 
popř. externí 

dotační zdroje 

- vyhodnocení 
stávající 
implementace 
IKP v organizacích 

- probíhá příprava 
na implementaci 
IKP v dalších 
organizacích 

 
 

OPATŘENÍ 20.IV 
Podpora pravidelných konzultací a rozvoje spolupráce poskytovatelů sociálních služeb z řad příspěvkových 
organizací HMP a MČ i NNO s představiteli HMP a MČ. Vytváření ad-hoc platforem.  

Popis opatření a aktivit Budou podporovány pravidelné konzultace rozvoje spolupráce poskytovatelů sociálních služeb z řad příspěvkových 
organizací HMP a MČ i NNO s představiteli HMP a MČ na téma využívání návazných služeb. V případě potřeby budou 
vytvářeny ad-hoc platformy. 

Průběžné opatření 
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Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Jsou identifikováni relevantní aktéři spolupráce z řad příspěvkových organizací HMP, MČ a NNO v oblasti poskytování 
sociálních služeb migrantům, kteří jsou zapojováni do platforem, popř. jsou jim poskytovány konzultace. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

20.IV.1 Identifikace 
relevantních aktérů 
a navázání spolupráce 
v oblasti poskytování 
sociálních služeb 
migrantům 

odd. NMC, SOV 
MHMP 

 +  
ICP, NNO, MČ, 
poskytovatelé 

služeb 

poskytovatelé 
služeb, 

veřejná správa 
a instituce 

2022-2023 
2022: 10.000 Kč 
2023: 10.000 Kč 

rozpočet HMP / 
externí zdroje 

počet zapojených/ 
podpořených 
aktérů 

20.IV.2 Realizace platforem 
a konzultací nebo účast na 
stávajících platformách  

odd. NMC, SOV 
MHMP 

 +  
ICP, NNO, MČ, 
poskytovatelé 

služeb 

poskytovatelé 
služeb, 

veřejná správa 
a instituce 

2023 2023: 10.000 Kč 
rozpočet HMP / 
externí zdroje 

počet 
realizovaných ad-
hoc platforem 
a konzultací 
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PRIORITA VZDĚLÁVÁNÍ 

 

A Vzdělávání dětí a žáků s OMJ 

Dílčí cíl 21. Zajištění jazykové přípravy a podpory 

OPATŘENÍ 21.I 
Rozvoj podpory dětí v MŠ po celou dobu jejich docházky s cílem snížit jazykové bariéry před nástupem na ZŠ 
a zvýšit adaptaci na české školní prostředí i systém výuky se zvláštním důrazem na zvládnutí jejich přechodu na ZŠ.  

Popis opatření a aktivit 
Intenzivní jazyková podpora dětí s OMJ (včetně předškolních ročníků) v MŠ s důrazem na děti, které nemají nárok na 
jazykovou přípravu a nemohou být podpořeny dle § 20 a § 16 ŠZ. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Vyšší počet podpořených dětí s OMJ ve všech ročnících MŠ včetně předškolního, kde budou podpořené i děti s OMJ, na které 
se nevztahuje nový systém jazykové přípravy. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

21.I.1 Podpora jazykové 
přípravy (výuky ČDJ) pro 
MŠ, které vzdělávají děti 
s OMJ, jež nemají nárok na 
jazykovou přípravu 
a nemohou být podpořeny 
podle § 20 a § 16 ŠZ. 

SML MHMP, 
odd. NMC  

+ 
žadatelé o dotaci 

děti s OMJ každoročně  
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy) 

 

- počet 
podpořených 
projektů 
zaměřených na 
realizaci jazykové 
přípravy v MŠ 

- počet 
podpořených dětí 
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OPATŘENÍ 21.II 
Podpora intenzivní jazykové přípravy žáků s OMJ na ZŠ, včetně žáků s nulovou znalostí jazyka: zajištění jazykové 
podpory a vytvoření rámce s diferenciací tří úrovní potřebnosti podpory, koordinace, sdílení informací 
a monitoring. 

Popis opatření a aktivit Poskytování jazykové podpory žákům s OMJ v přípravných i běžných třídách ZŠ s akcentem na žáky, kteří tzv. „vypadávají“ ze 
systému poskytování jazykové přípravy. Podpora škol s vysokým počtem žáků s OMJ, které dosud nemají nastaven systém 
jazykové přípravy a podpory. Metodická podpora pro stanovení rámce potřebné podpory na úrovni 3 stupňů. Monitoring 
poskytování jazykové přípravy, práce s informacemi a koordinace poskytování podpory potřebným školám. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Vyšší počet podpořených žáků s OMJ ve všech jazykových úrovních, maximální pokrytí potřeb jazykové přípravy a podpory 
žáků. Přehled o situaci pražských škol v oblasti poskytování jazykové přípravy. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

21.II.1 Jednat o 
přizpůsobení dotačních 
programů SML MHMP, aby 
bylo možné realizovat 
aktivity 21.II.2-21.II.5 

odd. NMC žáci s OMJ 2023 - rozpočet HMP 
přizpůsobení 
dotačních 
programů 

21.II.2 Podpora realizace 
jazykové přípravy pro žáky 
s OMJ v přípravných 
třídách ZŠ  

SML MHMP, odd. 
NMC  

+  
žadatelé o dotaci 

žáci s OMJ každoročně  
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy 
SML MHMP / odd. 

NMC) 

- počet 
podpořených 
projektů na 
realizaci jazykové 
přípravy pro žáky 
s OMJ v 
přípravných 
třídách ZŠ 
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- počet 
podpořených 
žáků 

21.II.3 Poskytnutí jazykové 
přípravy žáků s OMJ na ZŠ, 
na které se nevztahuje 
poskytnutí jazykové 
přípravy dle nového 
systému organizace a 
financování jazykové 
přípravy  

SML MHMP, odd. 
NMC 

+ 
žadatelé o dotaci 

žáci s OMJ 2023 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy 
SML MHMP / odd. 

NMC) 
 

- počet 
podpořených 
projektů 
zaměřených na 
realizaci jazykové 
přípravy na ZŠ 

- počet 
podpořených 
žáků 

21.II.4 Podpora škol 
s velkým počtem žáků 
s OMJ, které dosud nemají 
nastavený systém jazykové 
přípravy, v jeho nastavení a 
také v nastavení systému 
podpory navazující na 
samotnou jazykovou 
přípravu 

SML MHMP, odd. 
NMC 

+ 
žadatelé o dotaci 

žáci s OMJ 2023 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy 
SML MHMP / odd. 

NMC) 
 

počet 
podpořených škol 

21.II.5 Sdílení informací 
ohledně poskytování 
jazykové přípravy, 
zhodnocení funkčnosti 
nastaveného systému, 
koordinace, komunikace 
s pověřenými školami 

SML MHMP  
+  

školy a školská 
zařízení 

ředitelé, 
pedagogičtí 

pracovníci škol 
každoročně - - 

- průběžný 
monitoring a 
zprávy o jeho 
výsledcích 
- počet setkání za 
účelem hodnocení 

 

 

OPATŘENÍ 21.III 
Intenzivnější zajištění odpoledních kurzů ČDJ a doučování dalších předmětů v průběhu školního roku i prázdnin dle 
potřeby žáků s OMJ (intenzivní třídy, podpora doučování). 
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Popis opatření a aktivit Poskytnutí jazykové přípravy v intenzivních třídách i dalších kurzech jako předpoklad úspěšné integrace žáků s OMJ, 
doučování žáků s OMJ ve všech potřebných předmětech jako prevence školní neúspěšnosti i předpoklad rychlejšího rozvoje 
po jazykové stránce vedoucí k dosažení jejich vzdělávacího maxima. Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Vyšší počet podpořených žáků s OMJ, kterým se dostane intenzivní jazykové přípravy, a kontinuální podpora dosažení školní 
úspěšnosti formou poskytnutí doučování v předmětu český jazyk i v dalších předmětech. 

 

Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové skupiny 

Frekvence plnění 
(2022-2023) 

Odhadované 
finanční náklady 

Zdroj financování Indikátory 

21.III.1 Podpora vybraných 
škol ke zřízení/zachování 
intenzivních tříd a kurzů 
poskytujících žákům s OMJ 
intenzivní jazykovou 
přípravu a umožňující jejich 
lepší integraci 

SML MHMP, odd. 
NMC 

+ 
žadatelé o dotaci 

žáci s OMJ každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy 
SML MHMP / odd. 

NMC) 
 

- počet 
podpořených ZŠ 
poskytujících 
jazykovou 
přípravu formou 
intenzivních tříd 
a kurzů 

- počet 
průtokových tříd 

- počet kurzů 

21.III.2 Podpora kurzů ČDJ 
pro žáky ZŠ, poskytovaných 
v odpoledních hodinách i o 
prázdninách (i dalšími 
aktéry kromě škol) 

SML MHMP, odd. 
NMC 

+ 
žadatelé o dotaci 

 

žáci s OMJ každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy 
SML MHMP / odd. 

NMC) 
 

- počet 
podpořených 
projektů 
zaměřených na 
poskytnutí 
jazykové přípravy 
i pro ostatní 
aktéry (např. 
NNO, knihovny) 

- počet kurzů 

21.III.3 Realizace a finanční 
podpora doučování žáků 
s OMJ ze ZŠ ve všech 

SML MHMP, odd. 
NMC 

+ 
žáci s OMJ každoročně 

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy 

- počty 
podpořených 
žáků 
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potřebných předmětech 
v průběhu školního roku 
i o prázdninách, včetně 
informovanosti školských 
zařízení o poskytovatelích 
doučování 
(i prostřednictvím portálu 
metropolevsech.eu) 

žadatelé o dotaci 
 

SML MHMP / odd. 
NMC) 

 

- počet kurzů 

 

OPATŘENÍ 21.IV 
Nastavení podpory jazykové přípravy žáků s OMJ při přechodu/vstupu na střední školu a v průběhu studia na 
střední škole (podpora výuky ČDJ na jazykové škole). 

Popis opatření a aktivit Podpora žáků s OMJ při přechodu mezi ZŠ a SŠ i v průběhu středoškolského studia formou zdokonalovacích jazykových kurzů 
i kurzů přípravných pro jednotné státní zkoušky (JPZ a MZ). Vyšší počet žáků připravených na odborné vzdělávání, zamezení 
drop-outů. Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Vyšší počet žáků s OMJ, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky na střední školy či učiliště, které odpovídají jejich možnostem 
dosažení vzdělávacího maxima. Snížení počtu drop-outů ze středních škol a vyšší množství žáků s OMJ, kteří úspěšně složí 
maturitu a pokračují dále ve studiu na VŠ. 

 

Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové skupiny 

Frekvence plnění 
(2022-2023) 

Odhadované 
finanční náklady 

Zdroj financování Indikátory 

21.IV.1 Financování 
a podpora organizace 
jazykových kurzů pro 
budoucí i současné žáky SŠ 
s OMJ (přípravné roční 
kurzy ke studiu na SŠ, 
příprava na JPZ z ČJL a M, 
zdokonalovací kurzy 

SML MHMP, odd. 
NMC 

+ 
žadatelé o dotaci 

 

žáci s OMJ každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy 
SML MHMP / odd. 

NMC) 
/ externí zdroje 

 

počet 
podpořených 
projektů 
zaměřených na 
zajištění jazykové 
přípravy při 
přechodu na SŠ, při 
studiu na SŠ, 
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v průběhu SŠ studia, 
příprava na maturitu i 
přijímací zkoušky na VŠ), 
včetně zajištění dostatečné 
kapacity (i ve spolupráci 
s Jazykovou školou 
s právem státní jazykové 
zkoušky HMP) 

přípravě na 
maturitní zkoušku 
i přijímací zkoušky 
na VŠ 

21.IV.2 Podpora realizace 
kurzů odborného jazyka 
budoucí žáky SOŠ, SOU 
(včetně podpory 
komunikačních dovedností 
před vstupem na praxi) 

SML MHMP, odd. 
NMC 

+ 
žadatelé o dotaci 

 

žáci s OMJ každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

 rozpočet HMP 
(dotační programy 
SML MHMP / odd. 

NMC) 
/ externí zdroje 

- počet 
podpořených 
projektů 
zaměřených na 
jazykovou 
přípravu v oblasti 
odborného jazyka 

 

 

Dílčí cíl 22. Neformální vzdělávání dětí 

OPATŘENÍ 22.I 
Odstranění bariér v oblasti neformálního vzdělávání (volnočasové aktivity) dětí a žáků s OMJ, podpora atraktivních 
forem aktivit a motivace dětí a žáků s OMJ k zapojení do volnočasových aktivit. 

Popis opatření a aktivit Podpora aktivit neformálního vzdělávání jako přirozeného způsobu rozvoje češtiny dětí a žáků s OMJ. Navýšení počtu dětí 
a žáků s OMJ ve volnočasových aktivitách díky dostatečně široké nabídce dostupných a atraktivních aktivit. Zapojení a 
podpora institucí s integračním potenciálem, jako je například Městská knihovna v Praze. Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Širší nabídka dostupných aktivit, dostatečně atraktivních pro jednotlivé věkové skupiny. Vyšší počet dětí a žáků s OMJ 
motivovaných a zapojených do volnočasových aktivit. Městská knihovna v Praze jako místo integrace a volnočasových 
aktivit. 
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Aktivity 
Garant 

+ 
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

22.I.1 Financování a 
realizace pravidelných 
(kroužky), atraktivních a 
dostupných (místně, 
časově, finančně) 
volnočasových aktivit, kde 
se budou setkávat děti a 
žáci s OMJ s majoritou 
(včetně příměstských 
táborů a aktivit 
organizovaných MKP, ZUŠ) 

SML MHMP, 
odd. NMC 

+ 
žadatelé o dotaci 

 

žáci s OMJ každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy 
SML MHMP / odd. 

NMC) 
/ externí zdroje 

 

- počet 
podpořených 
projektů 

- počet účastníků 
(dětí, žáků) z řad 
migrantů 
a majority 

- výše přidělených 
prostředků 

22.I.2 Podpora zvýšení 
kompetencí pedagogů 
volného času pracujících 
s dětmi a žáky s OMJ při 
aktivitách neformálního 
vzdělávání (DDM, ZUŠ) 

SML MHMP, 
odd. NMC 

+ 
žadatelé o dotaci 

 

pedagogové 
volného času 

každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy 
SML MHMP / odd. 

NMC) 
/ externí zdroje 

- vytvoření 
a aktualizace 
doporučení pro 
pedagogy 
volného času 

- počet 
podpořených 
osob v rámci 
vzdělávání aktérů 
neformálního 
vzdělávání 
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Dílčí cíl 23. Vzájemná spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou 

OPATŘENÍ 23.I 
Zacílení podpory MČ v oblasti využívání existujících nástrojů podporujících komunikaci mezi školou, rodiči 
i dětmi/žáky s OMJ a vyšší informovanosti uvnitř vícejazyčných komunit prostřednictvím dotačního programu 
HMP. >> podpora využívání komunikačních nástrojů a informovanost o nich 

Popis opatření a aktivit Podpora informovanosti relevantních aktérů o nabízených vzdělávacích aktivitách, podpora komunikace mezi rodiči 
a školou prostřednictvím zapojení tlumočníků a interkulturních pracovníků včetně jejich metodické podpory. Zajištění 
vzniku překladů dalších potřebných dokumentů. Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Webový portál www.metropolevsech.eu jako hlavní informační a komunikační kanál, přinášející informace všem aktérům 
zapojeným do vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Vyšší podpora možnosti využití komunitních tlumočníků a interkulturních 
pracovníků ve školách a dobře informované školy o možnostech jejich využití. Klíčové dokumenty související se školní 
docházkou dítěte/žáka s OMJ přeložené do cizích jazyků. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

23.I.1 Informování o oblasti 
formálního i neformálního 
vzdělávání prostřednictvím 
portálu 
www.metropolevsech.eu, 
sociálních sítí 

odd. NMC 
+  

odbory  MHMP 

rodiče a děti/žáci 
s OMJ, 

pedagogové, NNO, 
MČ 

každoročně 
financování na 
základě aktivity 

30.III.1 

rozpočet HMP 
 

aktualizované 
informace o oblasti 
vzdělávání na 
portálu www. 
metropolevsech.eu 

23.I.2 Zajištění a podpora 
služeb tlumočníků 
a interkulturních 
pracovníků ve školách 
a školských zařízeních 

SML MHMP, odd. 
NMC 

+ 
žadatelé o dotaci 

rodiče a děti/žáci 
s OMJ, 

pedagogové, NNO, 
MČ 

každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy 
SML MHMP / odd. 

NMC) 
/ externí zdroje 

počet podpořených 
projektů v oblasti 
komunitního 
tlumočení 
a interkulturní 
práce 

http://www.metropolevsech.eu/
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23.I.3 Informování NNO 
i interkulturních 
pracovníků o možnostech 
finanční a metodické 
podpory; propagace uvnitř 
vícejazyčných komunit – 
možnosti využívat služeb 
tlumočníků 

odd. NMC 

rodiče a děti/žáci 
s OMJ, školy 

a školská zařízení, 
PPP 

každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 

alespoň 1x ročně 
informování 
o možnostech 
financování aktivit 
komunitního 
tlumočení 
a interkulturnÍ 
práce při zasedání 
PP OŠ 

23.I.4 Podpora překládání 
dokumentů do cizích 
jazyků, aktualizace 
stávajících a adekvátní 
propagace existujících 
materiálů (např. na webech 
www.inkluzivniskola.cz, 
https://cizinci.npi.cz/tlumo
ceni-a-preklady/) 

SML MHMP, odd. 
NMC 

+ 
žadatelé o dotaci 

 

rodiče a děti/žáci 
s OMJ, 

pedagogové, NNO, 
MČ 

každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy 
SML MHMP / odd. 

NMC) 
/ externí zdroje 

- otevřené granty 
HMP na realizaci 
překladů 

- počet 
podpořených 
projektů a výše 
přidělených 
prostředků 

 

 

Dílčí cíl 24. Kontinuální metodická podpora, podpora systémové koordinace a koncepce 

OPATŘENÍ 24.I 
Posílení koordinačního zajištění agendy vzdělávání dětí a žáků s OMJ na úrovni odboru školství a mládeže MHMP 
a na úrovni MČ, zlepšení meziodborové spolupráce nejen v rámci MHMP a kontinuity vzdělávání dětí a žáků s OMJ. 

Popis opatření a aktivit SML MHMP v souladu s novým systémem organizace a financování jazykové přípravy zajišťuje poskytování jazykové 
přípravy, což vyžaduje efektivní koordinaci. Je třeba také zajistit návaznost jednotlivých kroků integračního procesu 
i monitoring aktuálního stavu na poli začleňování dětí a žáků s OMJ.  

Průběžné opatření, 
podpůrné 

Cílový stav opatření Efektivně spolupracující odbory školství a mládeže na úrovni MHMP i MČ, posílená meziodborová spolupráce. 

http://www.inkluzivniskola.cz/
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po naplnění AP 2022-2023 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

24.I.1 Podpora efektivní 

komunikace mezi MHMP 

a MČ a jednotného 

postupu uvnitř úřadů, 

podpora systémovosti v 

oblasti podpory žáků 

s OMJ. Komunikace zjištění 

směrem k MŠMT 

SML MHMP 
pracovníci odborů 

školství MHMP, 
MČ, MŠMT 

každoročně - - 

probíhající 
komunikace mezi 
MHMP a MČ 
(neusilujeme 
o kvantifikaci, 
proběhne 
kvalitativní 
hodnocení) 

 

 

OPATŘENÍ 24.II 
Metodická podpora zřizovatelům škol a školských zařízení, jejich odborné vzdělávání a vedení k zajištění 
kvalitnějšího vzdělávání dětí a žáků s OMJ, podpora komunikace mezi školami a jejich zřizovateli a podpora MČ 
v jejich koordinační roli. 

Popis opatření a aktivit Podpora dostatečné informovanosti o aktuální legislativě i dění v této oblasti, možnost sdílet dobrou praxi, doporučení na 
dostupné prostředky a nástroje při vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Udržování intenzivní komunikace na úrovni představitelů 
školských odborů jednotlivých městských částí a ředitelů jimi zřízených škol, resp. SML MHMP a ředitelů středních škol. 
Propojení všech relevantních aktérů pomocí síťovacích aktivit. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření po 
naplnění AP 2022-2023 

Zvýšení míry informovanosti zřizovatelů škol i ředitelů škol jimi zřizovaných, fungující komunikace mezi řediteli škol a 
zřizovateli. Propojení relevantních aktérů působících na poli vzdělávání dětí a žáků s OMJ. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 
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24.II.1 Pokračování 
setkávání PP OŠ, 
pravidelné informování 
ředitelů MŠ a ZŠ 
pracovníky OŠ MČ, sdílení 
informací z oblasti 
vzdělávání dětí a žáků 
s OMJ, reflexe potřeb škol 
v jednotlivých městských 
částech, sdílení dobré 
praxe  

SML MHMP, 
odd. NMC  

+ 
 OŠ MČ 

zástupci MHMP 
a MČ 

každoročně 
doporučeno 2x 

setkání 
 

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP 
 

v každém 
kalendářním roce 
doporučena 2 
setkání PP OŠ 

24.II.2 Podpora 
komunikace SML MHMP s 
řediteli SŠ ve vztahu ke 
vzdělávání žáků s OMJ a 
posílení informovanosti 
ředitelů SŠ v oblasti 
jazykové podpory žáků s 
OMJ 

SML MHMP  
+  

odd. NMC, školy a 
školská zařízení 

pracovníci SML 
MHMP, ředitelé SŠ 

každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 
 

v každém 
kalendářním roce 
doporučeno 1 
setkání 

 

 

OPATŘENÍ 24.III 
Průběžné získávání aktuálních dat o stavu vzdělávání dětí a žáků s OMJ na pražských školách, jejich zpřístupnění 
relevantním aktérům a zohlednění při tvorbě opatření. 

Popis opatření a aktivit Pravidelný a průběžný monitoring dat, jejich analýza a následná optimální úprava i nastavení opatření pro vzdělávání dětí 
a žáků s OMJ. Edukace a motivace ředitelů v oblasti sběru dat, následné zpřístupnění dat všem organizacím, které se podílejí 
na vzdělávání dětí a žáků s OMJ.  Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Každoročně aktualizovaná data o počtech dětí a žáků s OMJ a jejich potřebách. Sběr dat jako běžná součást strategie HMP: 
systémový nástroj s jasnou definicí toho, co se sbírá, a k jakému účelu data slouží. Ředitelé participující na sběru dat. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
Cílové skupiny 

Frekvence plnění 
(2022-2023) 

Odhadované 
finanční náklady 

Zdroj financování Indikátory 
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spolupráce 

24.III.1 Monitoring a sběr 
dat prostřednictvím 
nástroje z projektu Škola 
jako integrační partner 
(případná adaptace 
monitoringu a sběru dat 
v závislosti na aktuální 
situaci) 

SML MHMP, 
odd. NMC  

+  
SOÚ AV ČR, 

odd. NMC, NPI ČR 

zřizovatelé, školy 
a školská zařízení 

každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 
 

provedený 
monitoring /  
definice nových 
parametrů 
monitoringu 
a analýzy 

24.III.2 Zpřístupnění 
získaných dat dalším 
aktérům v oblasti 
vzdělávání dětí a žáků 
s OMJ na portálu 
www.metropolevsech.eu 
a motivace škol ke 
spolupráci 

odd. NMC, SML 
MHMP  

+  
NPI ČR, NNO, MČ 

zřizovatelé, školy 
a školská zařízení, 

aktéři v oblasti 
vzdělávání dětí 
a žáků s OMJ 

každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 

zveřejnění 
výsledků šetření na 
www. 
metropolevsech.eu 

 

 

B Vzdělávání dospělých cizinců 

Dílčí cíl 25. Systémové a kontinuální vzdělávání dospělých 

OPATŘENÍ 25.I 
Rozvíjení místně a časově dostupného volnočasového jazykového vzdělávání, včetně vzdělávání v oblasti 
odborného jazyka. 

Popis opatření a aktivit 
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Průběžné opatření 
Podpora jazykového rozvoje migrantů prostřednictvím dostupných jazykových kurzů v různých úrovních i kurzů odborného 
jazyka pro jednotlivé profese. Informovanost bude zajišťována prostřednictvím zveřejňování aktuálních kurzů na 
www.metropolevsech.eu. 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Vyšší počet podpořených migrantů – absolventů jazykových kurzů. Lepší informovanost migrantské komunity o nabízených 
jazykových kurzech, včetně těch odborných. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

25.I.1 Podpora realizace 
kurzů češtiny pro dospělé 
migranty žijící na území 
HMP, dostupných (místně 
i časově) a pro různé 
jazykové úrovně, včetně 
kurzů 
odborného/profesního 
jazyka 

odd. NMC  
+ 

 žadatelé o dotaci 
(Expat centrum 
Praha, MČ, ICP, 

NNO) 

dospělí migranti každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

dle rozpočtu HMP 
(dotační programy) 

počet podpořených 
projektů 
zaměřených na 
realizaci kurzů 
češtiny pro dospělé 
migranty 

25.I.2 Informování 
o poskytovatelích kurzů 
češtiny 

odd. NMC dospělí migranti každoročně - - 

aktualizovaný 
seznam 
poskytovatelů na 
www. 
metropolevsech.eu 

 

 

OPATŘENÍ 25.II 
Podpora zajištění nízkoprahového vzdělávání, kurzů sociokulturní orientace, podpora profesního vzdělávání 
a setkávání na úrovni komunitních kruhů. 

Popis opatření a aktivit Vzdělávání dospělých migrantů v oblasti sociokulturní orientace, orientace v oblastech praktického života, rozvoje 
profesních dovedností včetně možnosti rekvalifikace. Podpora sdílení zkušeností formou setkání v komunitních kruzích. Průběžné opatření 
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Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Vyšší počet podpořených dospělých migrantů absolvujících vzdělávání v oblastech sociokulturní orientace, orientace 
v oblastech praktického života  i profesního vzdělávání. Zlepšení schopnosti dospělých migrantů orientovat se na českém 
pracovním trhu i možnosti nalézt adekvátní pracovní uplatnění. Inspirace migrantů příklady z praxe díky sdílení zkušeností.  

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

25.II.1 Financování 
a realizace nízkoprahového 
vzdělávání, kurzů 
sociokulturní orientace 
a kurzů směřujících k 
rozvoji profesních 
dovedností migrantů 
(prohloubení kvalifikace, 
rekvalifikace) a jejich 
kompetencí potřebných 
k orientaci a uplatnění na 
trhu práce 

odd. NMC 
 + 

 žadatelé o dotaci 
(Expat centrum 
Praha, MČ, ICP, 

NNO) 

dospělí migranti každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

dle rozpočtu HMP 
(dotační programy) 

počet 
podpořených 
projektů 
zaměřených na 
realizaci kurzů 
rozvoje profesních 
dovedností pro 
dospělé migranty 

25.II.2 Podpora projektů na 
sdílení zkušeností 
s integrací do české 
společnosti 
prostřednictvím setkávání 
na úrovni komunitních 
kruhů 

odd. NMC 
 + 

 žadatelé o dotaci 
(Expat centrum 
Praha, MČ, ICP, 

NNO) 
 

dospělí migranti 2022-2023 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

dle rozpočtu HMP 
(dotační programy) 

počet 
podpořených 
projektů 
zaměřených na 
sdílení zkušeností 
s integrací 

 

 



 

66 

Dílčí cíl 26. Posílení informovanosti v oblasti vzdělávání dospělých cizinců 

OPATŘENÍ 26.I Rozvíjení informovanosti o možnostech vzdělávání uvnitř cizojazyčných komunit. 

Popis opatření a aktivit 
Podpora efektivní komunikace a propagace vzdělávacích aktivit prostřednictvím vyzkoušených komunikačních kanálů 
i hledání nových cest komunikace pro sdílení informací se členy cizojazyčných komunit. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Dospělí migranti lépe informovaní o možnostech vzdělávání. 

 
 

C Zvyšování interkulturních i odborných kompetencí pedagogických pracovníků 

Dílčí cíl 27. Rozvoj metodické podpory pedagogů 

OPATŘENÍ 27.I 
Plošná systémová metodická podpora a zajištění vzdělávání nejen pedagogických pracovníků školy při osvojení 
dovedností v oblasti začleňování dětí a žáků s OMJ do výuky, třídního kolektivu i školního prostředí. 

Popis opatření a aktivit Zajištění vzdělávání a systémové metodické podpory nejen pedagogických pracovníků v souladu s principy inkluzivní 

pedagogiky v oblasti začleňování dětí a žáků s OMJ do výuky, do třídního kolektivu i školního prostředí. Při vzdělávání je 

nutné věnovat se všem zásadním oblastem doprovázejícím integraci dítěte či žáka s OMJ. Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Navýšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků školských i poradenských zařízení v oblasti vzdělávání 
a začleňování dětí a žáků s OMJ.   
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Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

 

27.I.1 Vzdělávání 
pedagogických 
i nepedagogických 
pracovníků v oblastech 
souvisejících se 
začleňováním 
a vzděláváním dětí a žáků 
s OMJ v souladu s principy 
inkluzivní pedagogiky 

SML MHMP, odd. 
NMC  

+  
odd. NMC, NPI ČR, 

NNO, vzdělávací 
instituce 

pedagogičtí 
pracovníci MŠ, ZŠ a 

SŠ 

každoročně 
 

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy 
SML MHMP / odd. 

NMC) 

- počet 
podpořených 
projektů 
zaměřených na 
vzdělávání 
pedagogických 
i nepedagogickýc
h pracovníků MŠ, 
ZŠ a SŠ 

- počet 
podpořených 
pracovníků 

27.I.2 Metodická podpora 
pedagogům 
i nepedagogickým 
pracovníkům podílejícím se 
na vzdělávání děti a žáků 
s OMJ. Důraz bude kladen 
na plošnou a systémovou 
podporu. 

SML MHMP, odd. 
NMC  

+  
odd. NMC, NPI ČR, 

NNO, vzdělávací 
instituce 

pedagogičtí 
pracovníci MŠ, ZŠ a 

SŠ 
každoročně 

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

přímé financování 
HMP a dotační 

programy SML / 
odd. NMC 

 
 

- počet 
podpořených 
projektů 
zaměřených na 
poskytování 
metodické 
podpory 
pedagogickým 
i nepedagogickým 
pracovníkům MŠ, 
ZŠ a SŠ 

- počet 
podpořených 
pracovníků 
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27.I.3 Podpora vzdělávání 
dvojjazyčných asistentů 
pedagoga – financování 
a zajištění jejich odborného 
vzdělávání a následné 
metodické podpory 

SML MHMP, odd. 
NMC  

+  
odd. NMC, NPI ČR, 

NNO, vzdělávací 
instituce 

dvojjazyční 
asistenti pedagoga 

v MŠ a ZŠ 
r. 2023 

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy 
SML MHMP / odd. 

NMC) 

- počet 
podpořených 
projektů 
zaměřených na 
vzdělávání 
a poskytování 
metodické 
podpory 
dvojjazyčným 
asistentům 
pedagoga v MŠ, 
ZŠ a SŠ 

- počet 
podpořených 
dvojjazyčných  
asistentů 
pedagoga 

27.I.4 Podpora pracovníků 
PPP, ŠPZ a metodiků 
prevence prostřednictvím 
vzdělávacích aktivit 
a sdílení zkušeností 
v oblasti zjišťování potřeb a 
doporučování PO pro děti a 
žáky s OMJ 

SML MHMP, odd. 
NMC  

+  
odd. NMC, NPI ČR, 

NNO 

pracovníci PPP, 
ŠPZ, metodici 

prevence 
každoročně 

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy 
SML MHMP / odd. 

NMC) 

- počet 
podpořených 
projektů 
zaměřených na 
podporu 
pracovníků PPP, 
ŠPZ a metodiků 
prevence 

- počet 
podpořených 
pracovníků 

 

 

OPATŘENÍ 27.II Vzdělávání pro získání kvalifikace učitele ČDJ a následná metodická podpora pedagogů ČDJ. 
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Popis opatření a aktivit 
Zejména v souvislosti se zavedením nového systému jazykové přípravy a nárůstem počtu tzv. pověřených škol roste 

i poptávka po pedagozích pro výuku ČDJ, a to především na ZŠ. Pedagogové by také měli být informováni o existujících 

možnostech vzdělávání v této oblasti. Kromě vlastního vzdělávání učitelů ČDJ je nezbytná i průběžná metodická podpora 

pedagogů, sdílení zkušeností napříč školami, a to jak v oblasti využívaných metodických postupů a materiálů do výuky, tak 

v oblasti šíření dobré praxe. 
Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Vyšší počet učitelů ČDJ na všech stupních škol, zveřejnění existujících možností vzdělávání v oblasti ČDJ a průběžná 
aktualizace těchto možností, dostatečné metodické zázemí pro jejich činnost a vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností a 
dobré praxe. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

27.II.1 Podpora vzdělávání 
učitelů ČDJ pro všechny 
stupně škol (MŠ, ZŠ, SŠ) 
v oblasti vzdělávacích 
metod, existujících 
materiálů, jazykové 
diagnostiky atp. a jejich 
metodická podpora 
prostřednictvím kurzů 
a seminářů 

SML MHMP, 
odd. NMC  

+  
NNO, NPI ČR, VŠ, 

MČ, školy a školská 
zařízení 

pedagogové – 
budoucí i současní 
učitelé češtiny jako 

druhého jazyka 

každoročně 
 

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP / 
externí zdroje 

(projekty obcí / OP 
JAK) 

- počet 
podpořených 
projektů cílených 
na vzdělávání 
současných 
i budoucích 
učitelů ČDJ 

- počet 
podpořených 
učitelů ČDJ 

27.II.2 Informování 
pedagogů o existujících 
možnostech vzdělávání 
v oblasti výuky ČDJ 
prostřednictvím webu 
www.metropolevsech.eu 
včetně průběžné 
aktualizace 

odd. NMC 

pedagogové – 
budoucí i současní 
učitelé češtiny jako 

druhého jazyka, 
ředitelé škol 

každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 

- Zveřejnění 
dostupných 
vzdělávacích 
aktivit 

- Každoroční 
aktualizace 

 

http://www.metropolevsech.eu/
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Dílčí cíl 28. Posílení informovanosti 

OPATŘENÍ 28.I 
Nastavení systematické a koordinované podpory vedení škol všech stupňů prostřednictvím zvýšení informovanosti 
o legislativní situaci a dění v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ na všech stupních škol, o specifikách podpory na 
daném stupni školy a o příležitostech k financování. 

Popis opatření a aktivit Vznik souboru doporučených zdrojů obsahujících základní informace a platnou legislativu pro ředitele a vedoucí 

pracovníky všech stupňů škol (včetně středních), který by byl s roční pravidelností aktualizován a šířen do škol. 

Informování ředitelů a vedoucích pracovníků škol o dění v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023  

Vznik tzv. souboru doporučených dokumentů pro ředitele škol a vedoucí pracovníky, jeho pravidelná roční aktualizace a 
nastavení komunikačního kanálu s řediteli a pracovníky vedení škol. 

 

Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové skupiny 

Frekvence plnění 
(2022-2023) 

Odhadované 
finanční náklady 

Zdroj financování Indikátory 

28.I.1 Shrnutí a průběžná 

aktualizace „Doporučených 

a ověřených zdrojů“ – 

souboru informačních 

zdrojů pro ředitele 

a pedagogy, jehož cílem je 

pomoci zorientovat se 

v legislativě týkající se 

začleňování a vzdělávání 

dětí a žáků s OMJ. 

Informování ředitelů škol 

o možnostech financování 

podpory dětí a žáků s OMJ 

 odd. NMC  
+  

NPI ČR, SML 
MHMP, NNO, 

vzdělávací instituce 

ředitelé škol, 
pedagogičtí 

pracovníci ve 
vedení škol  

každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP / 
externí zdroje 

- zveřejnění 
„Doporučených 
a ověřených 
zdrojů“ informací 
o vzdělávání dětí 
a žáků s OMJ pro 
ředitele a další 
pracovníky vedení 
škol na webovém 
portálu 
www.metropolev
sech.eu 

 
- průběžná 

aktualizace 
„Doporučených a 

http://www.metropolevsech.eu/
http://www.metropolevsech.eu/
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ověřených 
zdrojů“ 

 

 

Dílčí cíl 29. Širší spolupráce 

OPATŘENÍ 29.I Podpora sdílení zkušeností a dobrých praxí na lokální i mezinárodní úrovni. 

Popis opatření a aktivit 
Sdílení celkového nastavení systému začleňování v jednotlivých školách formou platforem či online setkání ředitelů škol či 

pracovníků podílejících se na začleňování dětí a žáků s OMJ s představiteli školy, která již má efektivně a dobře nastaven 

systém. Intenzivní kontakt mezi školami pověřenými poskytováním jazykové přípravy a sdílení dobré praxe v rámci nového 

systému organizace a financování jazykové přípravy. Hospitace jednotlivých pedagogů napříč školami. Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Vyšší počet pedagogických pracovníků inspirovaných příklady dobré praxe  prostřednictvím platforem, setkání a hospitací. 

 

Aktivity 
Garant 

+  
spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

29.I.1 Sdílení dobré praxe 
a zkušeností škol, sdílení 
informací formou setkání 
platformy pro sdílení 
zkušeností nebo formou 
konference. Sdílení 
zkušeností pedagogů 
individuální formou 
(hospitace, náslechy)  

SML MHMP, 
odd. NMC 

+  
NPI ČR, NNO, VŠ, 

školy a školská 
zařízení 

učitelé podle 
jednotlivých 

stupňů škol (MŠ, 
ZŠ, SŠ), 

učitelé ČDJ podle 
jednotlivých 
stupňů škol, 

každoročně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy 
SML MHMP / odd. 

NMC) 

počet 
uskutečněných 
setkání/konferencí
/ hospitací 
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asistenti pedagoga 
podle jednotlivých 

stupňů škol 

29.I.2 Provázání platforem 
metodiků prevence se SML 
MHMP (stanovení 
koordinátora a styčné 
osoby pro pravidelná 
setkání), potažmo ŠPP 
směřující ke sdílení 
zkušenosti (realizace na 
základě jednání odd. NMC 
a SML MHMP) 

SML MHMP 
+  

odd. NMC, NPI ČR 

metodici prevence, 
pracovníci SML 

MHMP 
každoročně 

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 
rozpočet HMP 

doporučena 
pravidelná setkání 
platforem 
metodiků prevence 
se SML MHMP ve 
frekvenci alespoň 
1x ročně 

 

 

OPATŘENÍ 29.II 
Mezioborová spolupráce s dalšími institucemi z akademické a výzkumné sféry (např. VŠ, VOŠ – výzkumy k tématu, 
psychologie, lingvistika, SOÚ AV ČR). 

Popis opatření a aktivit Představitelé některých vědních oborů (sociologie, psychologie, lingvistika) mohou významný způsobem ovlivnit přístup 

k začleňování dětí a žáků s OMJ, a to sdílením poznatků z výzkumné činnosti, které mohou pozitivním způsobem podpořit 

začleňovací praxi. SML MHMP bude podporovat a facilitovat spolupráci mezi institucemi.   Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Větší mezioborové propojení a zohlednění nových poznatků souvisejících se začleňováním a vzděláváním dětí a žáků s OMJ 
v oblasti sociologie, psychologie, lingvistiky, DVPP. 

 



 

73 

PRIORITA SOUŽITÍ 

 

A Komunikace tématu integrace 

Dílčí cíl 30. Prezentace města jako hlavního aktéra lokální integrace 

OPATŘENÍ 30.I 
Rozvoj a implementace komunikační strategie v oblasti integrace cizinců při zapojení široké škály relevantních 
subjektů, včetně politické reprezentace HMP. 

Popis opatření a aktivit 

Opatření zahrnuje realizaci dílčích kroků směřujících k přípravám, zpracování a implementaci vlastní komunikační strategie 
HMP k tématu migrace a integrace, a to se zapojením OMM MHMP, odborníků na komunikaci a PR, jakož i těch se 
zaměřením na problematiku integrace cizinců. 
V rámci přípravné fáze dojde ke zpracování rešerše ohledně komunikačních strategií pro oblasti migrace a integrace 
ve městech a regionech ČR a EU, která vznikne na základě subdodávky. Dále proběhne síťování relevantních aktérů pro 
identifikaci potřeb HMP a cílových skupin integrace (zejm. majority, migrantů i odborné veřejnosti) pro účely strategie, jakož 
i dalších kroků potřebných pro její tvorbu (např. tvorba komunikačního mixu, identifikování komunikačních nástrojů atd.). 
K tomu dojde např. formou diskusí na platformách HMP pro oblast integrace, ustavením pracovní skupiny atp. Vedle toho 
je zásadní zajistit efektivnější a pravidelnou spolupráci mezi odd. NMC a OMM MHMP ve vztahu ke komunikaci s cílovými 
skupinami integrace, vč. účasti zástupců OMM MHMP na jednáních spjatých s tvorbou komunikační strategie, ale i na dalších 
síťovacích a informačních setkáních v oblasti integrace. 
Tvorba strategie bude provedena externím subjektem se specializací na komunikaci, a to na základě vypsané veřejné 
zakázky a za spolupráce zástupců odd. NMC a OMM MHMP, popř. dalších odborníků či aktérů integrace (předpoklad 2024 - 
2025). 
V rámci implementace bude HMP na základě vytvořené komunikační strategie aktivně rozvíjet inkluzivní společenský 
diskurz, realizovat ve spolupráci s dalšími aktéry či na základě subdodávek informativní a osvětové kampaně určené všem 
Pražanům či konkrétním skupinám obyvatel včetně migrantů, mj. i se zaměřením na eliminaci xenofobních nálad a 
dezinformací spojených s migrací a integrací. Dále bude HMP efektivně využívat a propojovat své komunikační kanály k 
tomu určené, zejm. webový portál metropolevsech.eu, facebookový profil této stránky, ale i další webové stránky HMP či 

Procesní opatření 
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nově vzniklé nástroje. Snahou bude zařadit komunikační témata a aktivity související s komunikační strategií i do projektů 
realizovaných odd. NMC a/nebo OMM MHMP. 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Ukončená přípravná fáze pro tvorbu a realizaci komunikační strategie HMP k tématu migrace a integrace. Zpracovaná 
rešerše ohledně komunikačních strategií pro oblasti migrace a integrace v městech a regionech ČR a EU. Realizovaná setkání 
v rámci síťování relevantních aktérů určeného k identifikaci potřeb a kroků pro další tvorbu komunikační strategie. 

 

Aktivity 

Garant 
+  

spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

30.I.1 Zpracování rešerše 
ohledně komunikačních 
strategií pro oblast migrace 
a integrace v městech 
a regionech ČR a EU 

odd. NMC 
+  

OMM MHMP, ICP, 
OV 

odd. NMC, MHMP, 
ICP 

 
 1 x v období AP    

2022: 0 Kč 
2023: 25.000 Kč 

rozpočet HMP/ 
externí zdroje  

zpracovaná rešerše 
existujících kom. 
strategií pro oblast 
integrace cizinců 

30.I.2 Setkání relevantních 
aktérů k identifikaci potřeb 
a kroků pro další tvorbu 
komunikační strategie 
(např. diskuse na 
platformách HMP pro 
oblast integrace, ustavení 
specifické pracovní 
skupiny, jednání s OMM 
MHMP apod.) 

odd. NMC 
+  

OMM MHMP, ICP, 
NNO, MČ, OV 

odd. NMC, OMM 
MHMP, OV 

každoročně 
1 - 2x 

2022: 0 Kč 
2023: dle 

aktuálních potřeb 

rozpočet HMP / 
externí zdroje 

- realizovaná 
setkání, min. 1x 
ročně + závěry 
setkání směřující 
k vytvoření kom. 
strategie 

- identifikovaný 
odborný subjekt 
pro tvorbu 
samotné 
strategie 
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OPATŘENÍ 30.II 
Rozvoj kapacit MHMP k propagaci aktivit HMP a dalších aktérů v oblast integrace na území Prahy a k tvorbě 
potřebných komunikačních nástrojů. 

Popis opatření a aktivit 

Pro účely zvyšování povědomí pražské odborné i laické veřejnosti v HMP ohledně tématu integrace a potenciálu migrace 
pro hlavní město je zapotřebí také otevřená a pravidelná komunikace ze strany města v těchto záležitostech. To však 
vyžaduje příslušné personální, odborné, technické i další kapacity ve strukturách HMP, které je potřeba postupně rozvíjet a 
rozšiřovat. S ohledem na omezené kapacity odd. NMC i dalších odborů MHMP se prozatím počítá zejména s tvorbou a 
propagací alespoň základních informačních výstupů určených k informování o existenci a obsahu pražské integrační politiky 
(obsažené v Koncepci a akčních plánech) a o aktivitách odd. NMC i interkulturním rozměru města, přičemž se počítá se 
součinností OMM MHMP. Veřejnost by tak měla lépe rozumět vizi hlavního města v oblasti integrace a také získat možnost 
seznámit se s konkrétní činností odd. NMC.   
Během období AP bude realizována distribuce těchto informačních materiálů v jejich online i tištěné podobě na základě 
každoročně aktualizovaného plánu distribuce, a to za spolupráce především s ICP (zejm. na jednotlivé MČ, dále online kanály 
ICP)  a OMM MHMP (zejm. ve fyzických prostorách MHMP a na online komunikačních kanálech HMP jiného než integračního 
zaměření). 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

HMP realizuje ve spolupráci s dalšími aktéry informační kampaně určené všem Pražanům či konkrétním skupinám obyvatel 
včetně migrantů, k čemuž vytváří, popř. aktualizuje, informační materiály určené ke zvyšování informovanosti a propagaci 
pražské integrační politiky a aktivit odd. NMC. Pro cílenou  celopražskou distribuci těchto materiálů v jejich tištěné a/nebo 
digitální podobě taktéž využívá a propojuje své komunikační kanály. Distribuce je řízena prostřednictvím aktualizovaného 
plánu distribuce a probíhá za spolupráce s ICP a OMM MHMP. 

 

Aktivity 

Garant 
+  

spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

30.II.1 Tvorba informačních 
výstupů určených 
ke zvyšování 
informovanosti a propagaci 
pražské integrační politiky 
a aktivit odd. NMC směrem 

odd. NMC  
+  

OMM MHMP, PS 
PA 

všechny CS 
Koncepce 

průběžně 

2022: 25.000 Kč 
2023: dle 

aktuálních potřeb 
a schváleného 

rozpočtu 

rozpočet HMP/ 
externí zdroje 
(dotace MV ČR 

nebo jiné) 

vytvořené, popř. 
aktualizované 
informační 
materiály určené 
ke zvyšování 
informovanosti 
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k odborné i široké 
veřejnosti ve spolupráci s 
OMM MHMP 

a propagaci 
pražské integrační 
politiky a aktivit 
odd. NMC (tiskové 
zprávy, články, 
koncepce a její 
souhrn, newsletter 
odd. NMC) 

30.II.2 Aktualizace plánu 
distribuce a zajištění 
tematicky cílené a 
celopražské distribuce 
tištěných i digitálních 
materiálů sloužících ke 
zvýšení informovanosti 
cílových skupin integrace 
migrantů ve spolupráci s 
ICP a OMM MHMP 

odd. NMC  
+  

OMM MHMP, ICP 

všechny CS 
Koncepce 

každoročně 
  0 Kč  

 

rozpočet 
HMP/externí 

zdroje 

- aktualizace plánu 
distribuce 
informačních 
materiálů, 
reflektování 
specifické 
distribuce v rámci 
AIK a skrze 
ambasády 

- cílená distribuce 
tištěných 
informačních 
materiálů ve 
spolupráci s ICP 
v rámci HMP 
(počet 
distribučních 
míst, frekvence 
distribuce a typ 
distribuovaných 
materiálů) 

- propagace akcí 
a aktivit ICP, NNO 
i vlastních aktivit 
HMP ve fyzickém 
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prostoru MHMP 
(LCD obrazovky, 
informační 
panely) a na 
online 
komunikačních 
kanálech HMP 
jiného než 
integračního 
zaměření 

 
 

OPATŘENÍ 30.III 
Rozvoj informačního webu www.metropolevsech.eu a jeho facebookové stránky jako klíčových komunikačních 
prostředků města směrem k cílovým skupinám integrace. 

Popis opatření a aktivit 

MHMP bude nadále pokračovat v provozování webu www.metropolevsech.eu a jeho facebookových stránek, jakožto 
klíčových komunikačních prostředků města k informování všech cílových skupin Koncepce o aktivitách a akcích v oblasti 
integrace migrantů. Budou zde zveřejňovány informace různého typu, jako jsou pozvánky na integračně zaměřené akce, ale 
i informace související s integrací aktuálního či tematického charakteru (zprávy NNO, informace o migrantech žijících v Praze 
či aktivitách migrantských organizací, výsledky výzkumů, projektů, statistických dat, apod.). S ohledem na množství dění v 
oblasti integrace v HMP bude webový portál obsahově neustále aktualizován ve spolupráci se všemi relevantními aktéry. 
Pro úspěšný provoz webového portálu je potřeba vyčlenit dostatečné finanční prostředky jak na jeho soustavnou obsahovou 
aktualizaci v češtině a ve všech příslušných jazykových mutacích (celkem 5), tak i na jeho technickou podporu, rozvoj či 
opravy potřebných funkcionalit (např. tvorba sekce pro odborníky). 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Praha dlouhodobě rozvíjí inkluzivní společenský diskurz, k čemuž efektivně využívá a propojuje své komunikační kanály, 
zejména webový portál www.metropolevsech.eu a jeho FB stránku. Všechny cílové skupiny Koncepce jsou informovány 
o aktivitách a akcích v oblasti integrace migrantů v HMP skrze tyto klíčové komunikační nástroje města. 

 

Aktivity 

Garant 
+  

spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

30.III.1 Průběžná 
aktualizace informačního 

odd. NMC 
+  

všechny CS 
Koncepce 

průběžně 2022: 700.000 Kč rozpočet HMP 
- počet článků 

zveřejněných na 

http://www.metropolevsech.eu/
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portálu 
www.metropolevsech.eu  
z hlediska jeho obecné 
struktury, funkcí 
a technických parametrů, 
jeho soustavná obsahová 
aktualizace v českém jazyce 
a zajištění překladů jejich 
obsahu do vybraných 
jazykových mutací 
(anglický, ruský, ukrajinský 
a vietnamský jazyk). 

ITC MHMP, externí 
dodavatelé (obsah 
webu a FB, správa 
webu apod.), ICP, 

NNO, MČ 

2023: 700.000-
900.000 Kč 

 

webu v sekcích 
novinky, akce, 
cizinci v Praze 
apod.; 
aktualizovaný 
stálý obsah webu 
a případně 
vytvořené nové 
sekce 

- nové 
funkcionality a 
technické úpravy 
webu včetně 
oprav  
případných 
nefunkčností 

30.III.2 Zveřejňování článků 
na FB stránce webu 

odd. NMC  
všechny CS 
Koncepce 

průběžně 
financování na 
základě 30.III.1. 

rozpočet HMP 
počet příspěvků na 
FB stránce webu 

30.III.3 Reflexe fungování 
webového portálu 
www.metropolevsech.eu a 
k němu vytvořené FB 
stránky z hlediska 
naplňování cíle 
informovanosti cílových 
skupin integrace migrantů 

odd. NMC 
+  

ITC MHMP, OMM 
MHMP, ICP, RPP, 
PP MČ, migranti 

 

odd. NMC, 
odborníci 

1x za období AP 
financování na 
základě 30.III.1. 

rozpočet HMP 

- dotazník pro 
členy RPP, PP MČ, 
PP OŠ, případně 
IKP (návštěvnost, 
kdo web využívá) 

- realizovaná 
diskuse v rámci 
RPP 

30.III.4 Tvorba a 
aktualizace propagačních 
materiálů, vizuálů k webu 
www.metropolevsech.eu 
a jeho FB stránce 

odd. NMC 
+  

OMM MHMP 

všechny CS 
Koncepce 

průběžně 
2022: 0 Kč 

2023: 25 000 Kč 
 

rozpočet 
HMP/externí 

zdroje 

počet vydaných 
mediálních 
a propagačních 
výstupů k webu 
www.metropolevs
ech.eu, včetně 

http://www.metropolevsech.eu/
http://www.prahametropolevsech.cz/
http://www.metropolevsech.eu/
http://www.metropolevsech.eu/
http://www.metropolevsech.eu/
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analýz 
návštěvnosti 

Dílčí cíl 31. Komunikace s majoritou 

OPATŘENÍ 31.I 
Podpora realizace osvětových aktivit a využití všech dostupných komunikačních prostředků vhodných 
k informování majority o životě a integraci cizinců žijících v Praze. 

Popis opatření a aktivit 

Cílem opatření je zvyšovat informovanost veřejnosti o dění v oblasti integrace cizinců a aktivitách MHMP na tomto poli a 
přispět tím k vyšší účasti veřejnosti na akcích s integračním potenciálem a k pozitivnímu vnímání skupin cizinců zde žijících. 
Osvětové aktivity (zejm. mediální a informační) s určením pro veřejnost budou realizovány v širokém partnerství různých 
aktérů, včetně migrantů samotných, a na základě zkušeností těchto aktérů z realizace předchozích aktivit zaměřených na 
veřejnost. Aktivity budou realizovány z podpory dotačních programů MHMP i mimo ně. K jejich realizaci budou využity již 
vytvořené či nově vzniklé informační materiály a aktuální zprávy o dění v oblasti integrace v hl. m. Praze, jež budou 
zprostředkovány komunikačními kanály jednotlivých spolupracujících aktérů z veřejného i neziskového sektoru a dalšími 
komunikačními kanály využitelnými k oslovení a informování veřejnosti. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Veřejnost z řad majority je lépe informovaná o integraci cizinců v Praze, více se účastní integračně zaměřených akcí, 
projevuje zájem o skupiny cizinců, které v Praze žijí, a HMP činí kroky k tomu, aby veřejnost běžně projevovala respekt 
k odlišnostem mezi všemi obyvateli Prahy.  

 

Aktivity 

Garant 
+  

spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

31.I.1 Podpora realizace 
osvětových aktivit či 
projektů NNO a MČ 
zacílených na informování 
veřejnosti na lokální 
úrovni. Může se jednat 
o tištěné či digitální 

odd. NMC 
+  

OMM MHMP, ICP, 
NNO, MČ 

majorita, ŠV 
každoročně (1leté 

projekty) 
 

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy) 

- počet 
realizovaných 
projektů NNO 
a MČ se 
zaměřením na 
informování 
veřejnosti 
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výstupy, jednotlivé 
mediální výstupy (tištěné i 
digitální, rozhlasové, TV, 
internet, sociální média aj.) 
či soustavnější mediální 
kampaně 

- výše přidělených 
prostředků 

 
 

OPATŘENÍ 31.II 
Podpora aktivní spolupráce s regionálními médii za účelem zviditelnění problematiky integrace cizinců a vytváření 
objektivního obrazu migrace a cizinců žijících v HMP. 

Popis opatření a aktivit 

V zájmu snahy dobře zvládnout komunikaci tématu integrace cizinců vůči místní přijímající společnosti si HMP klade za úkol 
mj. navázat spolupráci s regionálními médii a informovat o své činnosti v otázkách integrace a o konkrétních realizovaných 
opatřeních vedoucích k úspěšnému začleňování migrantů do života metropole. HMP proto v rámci svého dotačního 
programu pro oblast integrace podpoří realizaci aktivit či projektů NNO se zaměřením na práci s médii a vytváření 
objektivního obrazu migrace a cizinců žijících v HMP. 
Dále si HMP klade za úkol navázat a rozvíjet aktivní spolupráci s regionálními médii MČ, jakož i s dalšími médii určenými 
k informování migrantů (např. Prague Morning) či s ambasádami, a to mj. za účelem propagace komunikačních nástrojů 
HMP (zejm. portálu metropolevsech.eu a jeho FB stránky). Těmto médiím bude nabídnuta možnost jejich propagace skrze 
kanály HMP či případné vzájemné přejímání relevantního obsahu. S podporou ICP a členů PS procesní audit bude 
zmapováno, jaká média vydávají samotné komunity cizinců nebo tyto komunity oslovují. Se zástupci těchto médií bude 
navázán kontakt s cílem nabídnout jim možnost spolupráce, např. na vzájemném sdílení obsahu a vzájemné propagaci. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Praha rozvíjí inkluzivní společenský diskurz skrze podporu projektů se zaměřením na vytváření objektivního obrazu o migraci 

a migrantech žijících ve městě a otevřeně komunikuje o tématu integrace se svými obyvateli, přičemž usiluje o širší využití 

dostupných komunitních a regionálních médií. 

 

Aktivity 
Garant 

+ spolupráce 
Cílové skupiny 

Frekvence plnění 
(2022-2023) 

Odhadované 
finanční náklady 

Zdroj financování Indikátory 

31.II.1 Podpora realizace 
aktivit či projektů NNO se 
zaměřením na práci s médii 
a vytváření objektivního 

odd. NMC 
 +  

další odbory 
MHMP 

 

Příjemci dotací, 
široká veřejnost 

každoročně (1leté 
projekty) 

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy) 

- počet 
realizovaných 
projektů se 
zaměřením na 
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obrazu migrace a cizinců 
žijících v HMP 

práci s médii 
a/nebo kampaně 

- výše přidělených 
prostředků 

31.II.2 Zmapování 
migrantských či 
menšinových médií a 
dalších regionálních médií 
určených pro informování 
migrantů a jejich obsahové 
propojení s portálem 
www.metropolevsech.eu. 

odd. NMC 
+  

ICP, RPP 

odd. NMC, 
odborníci 

každoročně 

dle aktuálních 
potřeb 

a schváleného 
rozpočtu  

rozpočet 
HMP/externí 

zdroje 

- provedená 
rešerše 
migrantských 
a národnostně 
menšinových 
médií a možností 
další spolupráce 
s nimi (ICP) 

- počet spoluprací 
HMP s médii 
určenými 
k informování 
migrantů, včetně 
článků určených 
k vzájemné 
propagaci webu 
www.metropolev
sech.eu a jeho FB 
stránky.  

 

 

Dílčí cíl 32. Informovanost cizinců a jejich orientace ve městě 

OPATŘENÍ 32.I Podpora tvorby a pravidelné aktualizace informačních materiálů pro cizince ze strany aktérů integrace. 

http://www.metropolevsech.eu/
http://www.prahametropolevsech.cz/
http://www.prahametropolevsech.cz/
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Popis opatření a aktivit 

Pro úspěšnou integraci cizinců a jejich začlenění do života v přijímací společnosti bude HMP zejm. finančně podporovat ve 
svém dotačním programu realizaci projektů a aktivit se zaměřením na posílení informovanosti cizinců o konkrétních 
aspektech jejich integrace do společnosti i o všeobecných skutečnostech vztahujících se k fungování české společnosti, 
životu v ČR i na lokální úrovni. Cizinci by měli mít přístup k těmto informacím a také mít přehled o způsobu řešení různých 
životních situacích v jazyce, jemuž rozumí. K tomu lze využít širokou škálu informačních kanálů a nástrojů, které vzniknou z 
podpořených projektů. Na HMP přitom připadá tvorba a aktualizace cílených informačních materiálů o životě v Praze, jako 
jsou např. brožura „V Praze jsme doma“, letáky o službách interkulturní práce a další materiály s praktickými informacemi 
o aktivitách HMP pro cizince. 
Během období AP bude realizována distribuce těchto informačních materiálů pro cizince v jejich online i tištěné podobě na 
základě každoročně aktualizovaného plánu distribuce (viz opatření 30.II), a to včetně lokální úrovně MČ (viz opatření 13.III). 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

HMP každoročně vyhlašuje dotační program hl. m. Prahy na podporu realizace aktivit se zaměřením na informování cizinců 
skrze různorodé informační materiály a také vytváří či aktualizuje vlastní materiály tohoto typu. ICP a OMM MHMP 
pravidelně (pro tištěnou verzi doporučeno 2x ročně) distribuovaly informační materiály MHMP a ICP. Podpoření cizinci ve 
výsledku lépe rozumí českému systému a společnosti a orientují se v prostředí HMP. 

 

Aktivity 

Garant 
+  

spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

32.I.1 Podpora realizace 
aktivit či projektů se 
zaměřením na tvorbu 
informačních materiálů pro 
cizince ze strany aktérů 
integrace 

odd. NMC  
+  

další odbory 
MHMP 

příjemci dotací, 
migranti 

každoročně (1leté 
projekty) 

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy) 

- počet 
realizovaných 
projektů se 
zaměřením na 
tvorbu 
informačních 
materiálů pro 
cizince 

- výše přidělených 
prostředků 

32.I.2 Pravidelná 
aktualizace a distribuce 
průvodce pro migranty 
o HMP „V Praze jsme 

odd. NMC  
+  

OMM MHMP, ICP, 
MČ, NNO včetně 

migranti průběžně 
2022: 0 Kč  

2023: 90.000 Kč 
(grafika, tisk, 

rozpočet HMP 

- počet vytištěných 
průvodců a letáků 

- aktualizace 
průvodců 
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doma“ a letáku se 
seznamem interkulturních 
pracovníků 

migrantských, 
ambasády, 
organizace 

veřejného sektoru 

aktualizace, 
distribuce) 

- distribuce 
materiálu 
relevantním 
organizacím, 
včetně 
spolupráce 
s ambasádami 
a realizátory AIK 

 
 

OPATŘENÍ 32.II 
Podpora realizace osvětových a vzdělávacích aktivit zvyšujících informovanost cizinců o různých aspektech jejich 
integrace do společnosti. 

Popis opatření a aktivit 
Obdobně jako u opatření 32.I lze úspěšné integraci cizinců a jejich začlenění do života v přijímací společnosti napomoci 
prostřednictvím realizace osvětových a vzdělávacích aktivit či projektů se zaměřením na informovanost cizinců žijících v 
HMP a na jejich orientaci v české společnosti a v prostředí metropole HMP (např. kurzy sociokulturní orientace, semináře, 
přednášky či jiné formy osvěty a vzdělávání o konkrétních aspektech jejich integrace do společnosti i o všeobecných 
skutečnostech vztahujících se k životu v ČR i na lokální úrovni). HMP si klade za úkol tyto aktivity a projekty podporovat ve 
svém dotačním programu pro oblast integrace cizinců. 

Průběžné opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Praha systematicky podporuje informovanost a vzdělávání migrantů o různých aspektech integrace a životě ve městě, a to 
zejména prostřednictvím osvětových a vzdělávacích projektů a aktivit realizovaných z podpory dotačního programu HMP 
pro oblast integrace cizinců. Aktivity uvedeného zaměření povedou k prevenci uzavřenosti jednotlivých komunit migrantů 
a možných sociálních dopadů z toho plynoucích, jakož i k podpoře vzájemného soužití a respektu k odlišnostem v Praze mezi 
skupinami migrantů zde žijících. 

 

Aktivity 

Garant 
+  

spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

32.II.1 Podpora realizace 
osvětových a vzdělávacích 
aktivit či projektů se 
zaměřením na 

odd. NMC  
+ 

příjemci dotací 
každoročně (1leté 

projekty) 

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy) 

- počet 
realizovaných 
projektů se 
zaměřením na 



 

84 

informovanost cizinců  
žijících v HMP a jejich 
orientaci ve městě (kurzy 
SKO apod.) 

další odbory 
MHMP, ICP, NNO, 

MČ 

osvětu 
a vzdělávání 
cizinců 

- počet 
podpořených 
osob 

- výše přidělených 
prostředků 

 
 
 

B Společenské klima a komunitní život 
 

Dílčí cíl 33. Podpora místních komunit s integračním přesahem 

OPATŘENÍ 33.I 
Podpora realizace kulturních, komunitních a volnočasových aktivit se zaměřením na integraci, včetně aktivit bez 
důrazu na integraci, ale zahrnujících interkulturní prvky (tzv. mainstreaming integrace). 

Popis opatření a aktivit 

V hl. m. Praze se denně koná řada akcí určených pro širokou veřejnost, které probíhají pod záštitou či ve spolupráci 
s jednotlivými městskými částmi nebo MHMP. Tyto akce mnohdy představují zavedenou součást kulturního a 
společenského života v hl. m. Praze, navíc mají pro svůj charakter velký potenciál pro rozvoj interkulturního dialogu a 
vzájemného soužití všech obyvatel metropole, čehož je potřeba aktivně využívat a zvyšovat jejich dostupnost i pro migranty 
žijící ve městě, či jinak začleňovat integrační prvky do různorodých kulturních, komunitních a volnočasových aktivit ve městě 
(tzv. mainstreaming integrace). Za tímto účelem je proto žádoucí realizaci těchto akcí a aktivit nadále podporovat, a to jak 
metodicky, tak především finančně. Úkolem hl. m. Praha je tedy pravidelně vyčlenit finanční prostředky ve svých dotačních 
programech (pro oblast podpory integrace cizinců, ale i v dalších oblastech) na podporu kulturních, komunitních a 
volnočasových aktivit se zaměřením na integraci cizinců či zahrnujících interkulturní prvky, a to jak pro neziskové organizace, 
tak i pro městské části. 

Průběžné opatření 
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Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Praha systematicky podporuje a na principu mainstreamingu rozvíjí kulturní, komunitní a volnočasové akce místního 
charakteru se zaměřením na integraci cizinců či zahrnujících interkulturní prvky, které jsou přirozeným místem pro setkání 
a zapojení Pražanů z řad majority i cizinců žijících v dané lokalitě a podporují jejich vzájemné tolerantní soužití. 

 

Aktivity 

Garant 
+  

spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

33.I.1 Podpora realizace 
projektů zahrnujících 
organizaci kulturních, 
komunitních 
a volnočasových aktivit se 
zaměřením na integraci, 
včetně aktivit bez důrazu 
na integraci, ale 
zahrnujících interkulturní 
prvky (tzv. mainstreaming 
integrace) 

odd. NMC 
+  

NNO, ICP, MČ, 
další subjekty na 

lokální úrovni 
(pořadatelé) 

ŠV 
každoročně (1leté 

projekty) 

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy) 

- počet 
podpořených 
projektů se 
zaměřením na 
realizaci 
kulturních, 
komunitních 
a volnočasových 
aktivit 

- výše přidělených 
prostředků 

 
 

OPATŘENÍ 33.II 
Podpora a rozvoj dobrovolnické činnosti, mentoringu a dalších forem občanské/komunitní participace ve vztahu k 
integraci a přímému zapojení cizinců. 

Popis opatření a aktivit 
K integraci cizinců ve městě výrazně napomáhá, když jsou vytvářeny příležitosti pro jakékoliv neformální interakce mezi 
migranty a majoritou, zejména na sousedské úrovni a prostřednictvím vlastních občanských iniciativ. Dobrovolnická činnost 
a spolupráce s dobrovolníky z řad migrantů i majoritní společnosti patří mezi ty aktivity, které přirozeným a nenásilným 
způsobem přispívají k utváření tolerantní a interkulturně otevřené společnosti v hl. m. Praze. Zamýšlená podpora je tak 
směřována k rozvoji forem dobrovolnictví, které zahrnují mentoring v prostředí NNO a soustředí se na migranty jako na 
podporovanou cílovou skupinou, nebo dobrovolnické aktivity, kde iniciativu přebírají sami cizinci, kteří se zapojují do 
neformálních komunitních, veřejně-prospěšných akcí (např. Ukliďme Česko, Sázíme stromy apod.), jež mají silný 
mainstreamingový potenciál, mj. i  ve smyslu propagace pozitivního přínosu cizinců pro českou společnost. 

Průběžné/procesní 
opatření 
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Pro rozvoj dobrovolnictví v neziskových organizacích je potřebná podpora procesů s ním spjatých (koordinace, školení a 
pojištění dobrovolníků, mentoring či pořizování pomůcek pro realizaci konkrétních aktivit), a to nejlépe skrze financování 
projektů uvedeného zaměření. Dále je zapotřebí  vytvářet příležitosti pro vzájemné sdílení zkušeností ať už mezi 
organizacemi, případně s dalšími dobrovolnickými platformami, nebo skrze vytváření praktických nástrojů pro oblast 
dobrovolnictví. 
K podpoře aktivit, které vychází z vlastní iniciativy cizinců, je zejména potřeba zvýšit informovanost migrantů a migrantských 
organizací o možnostech dobrovolnických služeb, např. skrze webový portál MHMP (viz opatření 32.I výše), nebo vytvořit 
příležitosti pro snadnější realizaci a propagaci těchto aktivit skrze komunikační a další podpůrné nástroje HMP. 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Praha podporuje rozvoj občanské společnosti, neboť rozvíjí dobrovolnickou činnost a prostředky vzájemné přímé podpory 
a komunikace mezi majoritou a cizinci, jakož i informuje a vzdělává cizince o možnostech občanské participace. 

 

Aktivity 

Garant 
+  

spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

33.II.1 Realizace projektů 
zaměřených na podporu 
koordinace, udržitelnosti 
a realizace dobrovolnictví 
a mentoringu 
v neziskových organizacích 
s působností v oblasti 
integrace migrantů 

odd. NMC 
+  

ICP, NNO, 
dobrovolnické 

platformy 

NNO, migranti 
každoročně (1leté 

projekty) 

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy) 

- počet 
podpořených 
projektů se 
zaměřením na 
podporu 
koordinace, 
udržitelnosti 
a realizace 
dobrovolnictví 
a mentoringu 

- výše přidělených 
prostředků 

- počet organizací, 
které poskytují 
dobrovolnickou 
práci nebo 
mentoring v 
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oblasti integrace 
cizinců 

33.II.2 Sdílení zkušeností 
a pravidelné setkávání 
mezi neziskovými 
organizacemi, které 
realizují dobrovolnické 
programy a/nebo 
mentoring, se zapojením 
migrantů a migrantských 
spolků 

odd. NMC 
+  

ICP, NNO, 
regionální 

dobrovolnické 
platformy 

odborníci, migranti 1x za období AP 
2022/2023: 15.000 

Kč 

rozpočet 
HMP/externí 

zdroje 

- počet setkání 
- počet zapojených 

osob, resp. 
spolupracujících 
subjektů 

33.II.3 Tvorba a aktualizace 
praktických nástrojů pro 
rozvoj dobrovolnictví, 
mentoringu a jiných forem 
občanské angažovanosti 
v oblasti integrace cizinců 

odd. NMC  
+  

ICP, NNO, 
dobrovolnické 

platformy 

odborníci, migranti 1x za období AP 

2022/2023: dle 
aktuální potřeby, 
celkem do 60.000 

Kč 

rozpočet 
HMP/externí 

zdroje 

- zpracované 
praktické nástroje 
pro rozvoj 
dobrovolnictví, 
mentoringu 
a jiných forem 
občanské 
angažovanosti 
v oblasti 
integrace cizinců 
(např. FAQ pro 
dobrovolníky, 
základní pravidla 
a administrativní 
požadavky pro 
výkon 
dobrovolnictví) 

- sdílení 
zpracovaných 
nástrojů na webu 
www. 
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metropolevsech.e
u 

33.II.4 Realizace a 
propagace neformálních 
iniciativ migrantů a iniciativ 
české veřejnosti s určením 
pro migranty 

odd. NMC  
+  

ICP, NNO, 
dobrovolnické 

platformy 

migranti, ŠV průběžně 
dle rozpočtu 

schváleného na 
daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy) 

počet 
podpořených 
aktivit se 
zaměřením na 
zapojení 
dobrovolníků z řad 
migrantů 
(propagace akcí, 
sdílení 
dobrovolnických 
příležitostí mj. na 
webovém portálu 
www. 
metropolevsech.eu 
či zveřejnění 
článků 
o dobrovolnickém 
působení migrantů 
tamtéž) 

 
 

Dílčí cíl 34. Prevence nežádoucích jevů v diverzifikované společnosti HMP 

OPATŘENÍ 34.I 
Podpora aktivit vedoucích k řešení situací veřejného pořádku a společného veřejného zájmu, včetně prevence 
xenofobního chování a extremistických projevů ve společnosti. 

Popis opatření a aktivit 
Veřejné projevy a akty xenofobie jsou potenciálně velkou překážkou úspěšného začlenění migrantů do společnosti, 
poněvadž mohou snižovat jejich důvěru v okolí a vést k jejich uzavírání se vůči majoritní společnosti. Extremistické projevy 

http://www.metropolevsech.eu/
http://www.metropolevsech.eu/
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Průběžné opatření 

plynoucí z xenofobního jednání zároveň potenciálně ohrožují veřejný pořádek a bezpečí jak příslušníků majoritní 
společnosti, tak jednotlivců z řad migrantů. Je proto žádoucí i nadále podporovat aktivity zaměřené na prevenci 
xenofobního jednání a nenávistných projevů ve společnosti v rámci dotačních programů HMP a zároveň monitorovat 
činnost oddělení prevence a dalších složek HMP v této oblasti, jakož i realizaci projektů podpořených z dotačního programu 
pro oblast prevence kriminality HMP. 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Praha dokáže čelit xenofobním náladám a nenávistným projevům díky cílené podpoře projektů se zaměřením na potírání 
těchto jevů a má o jejich realizaci dobrý přehled pro účely dalšího rozvoje této oblasti. Díky těmto opatřením Pražané lépe 
přijímají diverzitu jako přirozenou součást jejich každodenního života v moderní otevřené metropoli a cítí se ve městě 
bezpečněji. 

 

Aktivity 

Garant 
+  

spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

34.I.1 Podpora realizace 
aktivit nebo projektů se 
zaměřením na prevenci 
xenofobního chování a 
nenávistných projevů ve 
společnosti v hl. m. Praze 

odd. NMC 
+  

SOV MHMP, 
oddělení prevence 
MHMP, NNO, ICP, 

MČ, MP, PČR 

ŠV 
každoročně (1leté 

projekty) 

dle rozpočtu 
schváleného na 

daný rok 

rozpočet HMP 
(dotační programy) 

- počet 
podpořených 
projektů se 
zaměřením na 
prevenci 
xenofobního 
chování a 
nenávistných 
projevů ve 
společnosti v hl. 
m. Praze 

- výše přidělených 
prostředků 

34.I.2 Monitoring realizace 
aktivit vedoucích k 
prevenci xenofobního 
jednání ve společnosti a 
dalších opatření v reakci na 
krizové situace či nárůst 

odd. NMC 
+  

SOV MHMP, 
oddělení prevence 
MHMP, NNO, ICP, 

MČ 

odd. NMC, 
odborníci 

1x za období AP 
2022: 70.000 Kč 
2023: 70.000 Kč 

rozpočet HMP 

provedený 
monitoring 
realizovaných 
projektů 
z dotačního 
programu oddělení 
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xenofobních projevů 
v hl. m. Praze a na úrovni 
MČ 

prevence MHMP a 
dalších činností v 
rámci HMP (např. 
dotazníkovým 
šetřením nebo 
diskusí na RPP/ PP 
MČ) 

 
 

OPATŘENÍ 34.II 
Realizace mimořádných opatření v reakci na neočekávané situace v Praze s potencionálním dopadem na oblast integrace 
cizinců (ekonomická krize, přírodní katastrofy, zvýšený nárůst migrace, epidemie aj.). 

Popis opatření a aktivit 
V případě krizových či jiných aktuálně nastalých situací (např. příchod většího počtu migrantů na území hl. m. Prahy) bude 
obnovena Pracovní skupina na úrovni MHMP k tématu migrace, řízená odd. krizového managementu, která bude zaměřena 
na řešení mimořádných událostí a s nimi spojených opatření, včetně příslušného krátkodobého až dlouhodobého plánování. 
Očekává se také intenzivní zapojení všech dotčených odborů MHMP (např. SOV, oddělení prevence, OMM, a dalších) a odd. 
NMC. 

Jednorázové opatření 

Cílový stav opatření 
po naplnění AP 2022-2023 

Praha je připravena na mimořádné situace související mimo jiné s migrací, které by mohly společenské klima či konkrétní 
skupiny obyvatel ohrozit. Má pro řešení krizových situací odpovídající organizační a metodické nástroje, které je připravena 
v případě potřeby rychle aktivovat a využít. 

 

Aktivity 

Garant 
+  

spolupráce 

Cílové skupiny 
Frekvence plnění 

(2022-2023) 
Odhadované 

finanční náklady 
Zdroj financování Indikátory 

34.II.1 Ustanovení pracovní 
skupiny na úrovni MHMP 
k tématu migrace v reakci 
na nastalé krizové situace 
či nárůst xenofobních 
projevů v hl. m. Praze 
(skupina řízená odd. 
krizového managementu), 

odd. NMC 
+  

PRM MHMP, OMM 
MHMP 

 všechny CS 
Koncepce 

jednorázově 0 - 

- v případě potřeby 
obnovená 
Pracovní skupina 
MHMP k tématu 
migrace 

- zpracovaný 
přehled 
zapojených 
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která bude zaměřena na 
řešení těchto mimořádných 
událostí a s nimi spojených 
opatření 

odborů MHMP 
a dalších 
zainteresovaných 
subjektů 

34.II.2 Plánování a 
monitoring realizace aktivit 
krizového řízení ve vztahu 
k migrantské populaci 
během nastalé krizové či 
mimořádné situace na 
úrovni MHMP (na příkladu 
pandemie Covid-19 
a protipandemických 
opatření) 

odd. NMC 
+  

OMM MHMP, ICP, 
NNO, MČ 

migranti, odborníci 1x za období AP 

2022/2023: dle 
aktuálních potřeb 

 

rozpočet 
HMP/externí 

zdroje 

zpracovaná zjištění 
z monitoringu  
realizovaných 
krizových  opatření 
na základě 
vytvořeného 
speciálního plánu 

 
 


