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Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019

Program č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce

Projekty s dotací nad 200 000,- Kč

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové náklady 

v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

3026
Integrační centrum 

Praha o.p.s.
24228320

Komunikací k integraci: mezinárodní perspektiva, lokální kontext - hlavním cílem projektu je uspořádání a realizace 

dvoudenní mezinárodní konference „Komunikací k integraci: mezinárodní perspektiva, lokální kontext“. Konference 

se uskuteční v Praze a bude určena pro 150 účastníků z řad veřejné správy, neziskového a akademického sektoru, 

zástupců nových i mainstreamových médií a migrantských spolků. Skrze odborné přednášky, panelové diskuze a 

interaktivní workshopy se bude zabývat tématem komunikace v rámci integrace migrantů na území České 

republiky. Mezinárodní konference je krokem k postupnému naplňování Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace 

cizinců. Uspořádání konference rovněž vede k uskutečňování jedné z priorit Akčního plánu pro roky 2018 a 2019 

navazující na zmíněnou koncepci a sekundárně posiluje další prioritní oblasti, zejména informovanost (majoritní 

společnosti i cizinců), lokální spolupráci a informovanost institucionálních aktérů integrace, mezinárodní spolupráci 

v oblasti integrace cizinců a podporu mezikulturního dialogu.

Náklady na personální zajištění a koordinaci (dramaturg - koordinátor projektu, administrativní podpora - DPP), 

náklady na realizaci (pronájem prostor a konferenční techniky, simultánní tlumočení, realizace workshopů, 

občerstvení pro účastníky konference, cestovné - zahraniční a tuzemští panelisté, ubytování panelistů, diety - 

zahraniční účastníci, náklady na publicitu, vytvoření webu, grafiku a tisk propagačních materiálů, videozáznam a 

streaming z akce, kancelářské potřeby, pozvánky a další materiálové náklady). Výše poskytnuté finanční podpory činí 

100% krytí na financování nákladů projektu.

545 600 Kč 545 600 Kč 500 000 Kč

Žadatel potvrdil, že občerstvení na akci bude etnické 

povahy.

3033

Konsorcium 

nevládních organizací 

pracujících s migranty 

v ČR, z.s.

26620553

Vzdělávání interkulturních pracovníků na území hl. m. Prahy - obsahem projektu je vytvořit aktualizovaný kurz 

pracovníka v sociálních službách s interkulturní kompetencí. Jeho součástí bude sestavení vzdělávacího kurzu, 

vzdělávání lektorů, pilotáž dílčích částí kurzu a příprava akreditace kurzu. Cílem projektu je vnést do vzdělávání IKP 

potřebnou strukturu a metodologii shodující se s aktuálními potřebami, současnou praxí a situací na území HMP. 

Hlavním přínosem pro IKP, kteří jsou primární cílovou skupinou, je metodologická podpora a ustálení vzdělávání. 

Přínosem pro širší cílovou skupinu i veřejnost obecně je kvalitnější informovanost cizinců a zaměstnanců veřejné i 

státní správy a podpora bezproblémového soužití cizinců s majoritou.

Náklady na osobní náklady (DPP: projektový manažer, metodik kurzů, koordinátor vzdělávacích aktivit, lektoři), 

provozní náklady a materiální zabezpečení projektu (kancelář, propagační materiály, internet, telefon - kancelář), 

nákup služeb (propagace na sociálních sítích, grafika, microsite, úprava skript, materiálů a propagace, pronájem 

místnosti na vzdělávání, účetní).
461 000 Kč 322 700 Kč 250 000 Kč

1 006 600 Kč 868 300 Kč 750 000 KčCelkem


