
Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/7 ze dne 23. 5. 2019

Dotace pro městské části v rámci grantového řízení Programy v oblasti podpory aktivit integrace se 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

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové náklady v 

Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

3001 Městská část Praha 3 00063517

Poznejme se, sousedé - kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majoritní společnosti žijící na 

území Prahy 3. Akce bude součástí komplexního souboru aktivit obce na podporu integrace cizinců. 

Spolufinancována bude z rozpočtu MČ Praha 3, případně z dotace MV ČR. Cílem projektu je prevence vzniku 

sociálního napětí a případných negativních tendencí ve vztazích mezi majoritou a cizinci, zachování sociální 

soudružnosti, předcházení vzniku uzavřených komunit cizinců a sociálního vyloučení cizinců. MČ Praha 3 se 

rozhodla podpořit navázání vztahů mezi cizinci a majoritou z důvodů vysoké koncentrace cizinců na Praze 3 (tvoří 

19,47% obyvatel), vše v souladu s Aktualizovanou Koncepcí hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců. 

Předpokládaným přínosem projektu je navazování přátelských vztahů mezi cizinci a majoritní společností i mezi 

cizinci navzájem na lokální úrovni, oboustranné poznávání kultur, tradic a aktivní zapojení cizinců do života 

společnosti.

Náklady na kulturní program akce (honoráře za hudební a taneční vystoupení, workshopy a aktivity pro děti i 

dospělé, kuchařská show), technické zajištění akce (ozvučení, podium, stánky, lavice na sezení, zábrany, zázemí pro 

účinkující, elektrický agregát, úklid, toalety, voda, dopravní značení, OSA), propagaci (výroba, překlad a tisk letáků a 

plakátů vč. překladu do AJ, RUS a VIET).

250 000 Kč 80 000 Kč 70 000 Kč

3002 Městská část Praha 4 00063584

Kaleidoskop 5 - MČ Praha 4 má dle statistik MV ČR ze všech MČ hl. m. Prahy nejvíce cizinců s realizovaným pobytem 

(16951 k 1.1.2018). MČ Praha 4 popáté realizuje projekt multikulturního festivalu jako prostředku plnění priorit 

integrace s úsilím zasáhnout co největší počet obyvatel Prahy 4 z řad majority i cizinců. Projekt Kaleidoskop 5 je 

osvětově-kulturní celodenní akcí zahrnující prezentaci kultur cizinců prostřednictvím uměleckých vystoupení, 

ochutnávky kuchyně i vzdělávacích workshopů a dalších aktivit zvyšujících informovanost majority o cizincích. Akce 

poskytuje prostor pro NNO cizinců a další NNO věnující se otázkám jejich integrace v ČR i prostor pro informování v 

médiích MČ Praha 4 (web, FB, časopis) o této problematice. Cílem je naplnit priority Koncepce HMP pro oblast 

integrace cizinců (informovanost majoritní společnosti a migrantů, soužití major. společnosti a migrantů, realizace 

projektů s podporou MHMP) a přispět tak k posílení harmonického soužití mezi majoritou a cizinci.

Náklady na zajištění programu na hlavní a doprovodné scéně (účinkující, moderátor), technické zabezpečení akce 

(pronájem pódia, zvukové a osvětlovací techniky pro velké pódium vč. zvukaře a osvětlovače, zahradní nábytek, 

stánky, sanitární zařízení - pivní sety, stánky a zátěže, stan pro druhou scénu, vybavení pro účinkující a techniky pro 

malou festivalovou scénu, mobilní WC, koše a kontejnery na odpad, mobilní oplocení, doprava materiálu a 

vybavení), propagaci akce (propagační materiály  - tisk a grafické zpracování, fotografický a audiovizuální záznam).

496 500 Kč 235 000 Kč 70 000 Kč

3003 Městská část Praha 9 00063894

Barevná devítka 2019 - jednodenní multikulturní festival v parku Podviní v Praze 9 (14. ročník) – Vysočanech. 

Představuje se zde přes 40 etnických menšin prostřednictvím tradiční hudby, tance, výtvarného umění, workshopů 

či ochutnávek jídel. Festival poskytuje národnostním menšinám, cizincům i jednotlivým kolektivním identitám 

prostor pro to se sejít a představit majoritní společnosti svou kulturu a zároveň lépe poznat i tu českou, v zájmu 

usnadnění vzájemného soužití. Vstup je zdarma. Cílem projektu je podpora vzájemného porozumění mezi 

komunitami cizinců navzájem, mezi majoritní společností a cizinci, podpora informovanosti majority o podmínkách 

a problematice života cizinců, rozvoj kulturních hodnot a interetnických vztahů, podpora činnosti zájmových spolků 

jednotlivých komunit cizinců.

Náklady na materiálně technické zabezpečení a stavbu (stavba pódia, zábrany, toalety).

919 000 Kč 150 000 Kč 90 000 Kč



Dotace pro městské části v rámci grantového řízení Programy v oblasti podpory aktivit integrace se 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

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové náklady v 

Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

3004
Městská část Praha 

11
00231126

Sousedé z Jižáku. Kulturní program v rámci akce Dny Prahy 11 - celodenní program v rámci akce Dny Prahy 11 v 

roce 2019 (již 20. ročník) s cílem podpořit tímto programem vzájemné poznání a porozumění mezi všemi obyvateli 

MČ Praha 11, ať jsou to Češi, nebo cizinci. Oboustranně vzbudit větší zájem o své sousedy - Čechy i cizince -  jejich 

kořenech, zemi, odkud pocházejí, jejich zvyklostech; propojit je zábavnou, kulturní formou. Posláním realizovaného 

programu je podpora dobrých vztahů mezi jihoměstskými obyvateli a cizinci. Přínosem by pak měla být bezpečná a 

vstřícná integrace obyvatel - cizinců, kteří žijí na Jižním Městě, přičemž výchozím komunikačním jazykem je kultura 

a vzdělávání.

Náklady na pronájem velkého stanu a jeho vybavení (stoly, židle, rozvody elektřiny apod.), kulturní program dne - 

taneční, folklórní vystoupení, koncerty, akce Piano v parku (honoráře umělcům, doprava, autorská práva, stavba a 

pronájem pódia, technické zajištění akce, osobní náklady - zvukař, osvětlovač, produkční, výpomoc), výtvarné dílny 

pro děti (lektoři, materiál).

260 000 Kč 182 000 Kč 70 000 Kč

3005
Městská část Praha 

13
00241687

Workshop migrace a doba postpravdivá - tématické workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ zaměřené na práci s 

informacemi. Cílem je rozvíjet otevřený a kritický pohled na aktuální společenskou problematiku migrace a mediální 

prezentace tohoto jevu. Očekávaným přínosem je zvýšení míry informovanosti žáků v oblasti migrace, zlepšení 

schopnosti práce s informacemi, vyhodnocování jejich kvality a vytváření si vlastního názoru a v neposlední řadě 

také zlepšení celkové atmosféry v jednotlivých třídách.

Náklady na provozní výdaje (lektorné, materiální výdaje, příprava workshopu, host workshopu).

22 400 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč

3006
Městská část Praha 

14
00231312

Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2019 - zajištění terénní práce s cizinci na území MČ Praha 14 s využitím 

osvědčeného propojení dvojice sociální pracovník - interkulturní pracovník. Terénní práce bude probíhat od ledna 

do prosince 2019 v rozsahu 6 hodin týdně. Obecným cílem projektu je zkvalitnění soužití mezi cizinci a většinovou 

společností a jejich podpora k úspěšné integraci do společnosti. Specifickými cíli jsou zvýšení informovanosti cizinců 

o jejich právech a povinnostech, zlepšení jejich orientace v prostředí ČR a MČ Praha 14. Předpokládáme zapojení 

100 osob opakovaně kontaktovaných v rámci terénní práce. Terénní práce bude zajištěna ve spolupráci s Organizací 

pro pomoc uprchlíkům v období od ledna do prosince 2019.

Náklady na sociálního pracovníka (DPP), interkulturního pracovníka (DPP).

215 500 Kč 100 000 Kč 60 000 Kč



Dotace pro městské části v rámci grantového řízení Programy v oblasti podpory aktivit integrace se 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

Číslo 

projektu
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové náklady v 

Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Grant HMP Komentář

3007
Městská část Praha 

14
00231312

Setkání kultur 2019 - projekt reaguje na pestrou skladbu obyvatel, kterou je Městská část Praha 14 charakteristická. 

Vzhledem k náročnosti společného soužití městská část podporuje řadu aktivit, které napomáhají vzájemnému 

porozumění a dobrým sousedským vztahům. Kampaň pro veřejnost „Setkání kultur“ se koná každoročně. Hlavním 

cílem je přiblížit zvyklosti jiných národů, vyzdvihnout jejich specifika, zajímavosti a zároveň podpořit vzájemnou 

toleranci mezi obyvateli MČ. Participace cizinců na společenském a kulturním životě společnosti je předpokladem 

dobrého soužití. Předkládaný projekt představuje rozšíření kampaně na aktivity zaměřené na integraci cizinců. V 

rámci projektu budou realizovány dvě nové aktivity: komunitní akce cizinců a komunitní akce na školách.

Náklady na komunitní akce na školách (pořízení výtvarných potřeb, dekorací, potravin a vybavení), komunitní akce 

cizinců (organizace, mentoring, facilitace a celkové zajištění komunitních akcí), propagaci (grafické návrhy a tisk 

plakátů, propagace v cizojazyčných médiích).

52 500 Kč 38 000 Kč 30 000 Kč

2 215 900 Kč 800 000 Kč 405 000 KčCelkem


