
Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 14/36 ze dne 13. 2. 2020

Dotace pro městské části v rámci grantového řízení Programy v oblasti podpory aktivit integrace se cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020

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

Požadovaná 

dotace
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 žijících 

na území Prahy 3. Akce probíhá již od r. 2012 a je součástí komplexního souboru aktivit obce na podporu integrace 

cizinců realizovaných s podporou MV ČR, je v souladu se strategickými dokumenty HMP pro oblast integrace 

cizinců a jejím cílem je podpora navazování přátelských vztahů mezi cizinci, majoritní společností i mezi 

komunitami cizinců navzájem na lokální úrovni, oboustranné poznávání kultur, tradic a zapojení cizinců do 

společenského dění v MČ. MČ akci realizuje z důvodu vysokého podílu cizinců žijících na jejím území (20,53% 

obyvatel, jeden z nejvyšších podílů v rámci MČ v Praze). Propagační materiály budou i v jazykových mutacích 

cizinců (EN, RU, VNM). Akce bude probíhat v parku Parukářka a zahrnuje vzdělávací interkulturně zaměřené hry a 

workshopy pro děti, workshopy a kulturní program pro dospělé zaměřený na prezentaci nejčastěji zastoupených 

skupin cizinců v Praze 3, bude zde nabídka zahraniční kuchyně a kulinářská show. V rámci akce budou probíhat 

vstupy a prezentace přítomných NNO pracujících s cizinci včetně případných vstupů odborníků na tuto 

problematiku. V plánu je pro letošek rozšíření aktivit v rámci aktivit MČ na integraci cizinců včetně této společenské 

akce, proto MČ Praha 3 žádá o větší částku než v minulých letech. Náklady na kulturní program (hudební a taneční 

vystoupení, workshopy a aktivity pro děti i dospělé, kuchařská show); technické zajištění (ozvučení, podium, stánky, 

lavice na sezení, zábrany, zázemí pro účinkující, elektrický agregát, úklid, toalety, voda, dopravní značení, OSA); 

propagace (výroba, překlad a tisk letáků a plakátů vč. překladu do AJ, RUS a VIET).

280 000 Kč 100 000 Kč 80 000 Kč

3002 Městská část Praha 4 00063584

Kaleidoskop 6 - 6. ročník celodenního multikulturního festivalu zaměřeného na prezentaci světových kultur v rámci 

programu na dvou festivalových scénách. Na velkém pódiu bude primárně kulturní program (umělecká 

vystoupení), na tzv. malé scéně pak primárně osvětový i zábavný program (promítání, diskuze, přednášky, 

workshopy) zaměřený na zvyšování informovanosti návštěvníků festivalu o kulturách cizinců. Celý den bude 

moderátor festivalu informovat přítomné návštěvníky o participujících organizacích z řad NNO pracujících s cizinci, 

dělat rozhovory s jejich představiteli a upozorňovat na osvětové aktivity na festivalu. Akce nabídne prostor pro 

prezentaci neziskových organizací samotných migrantů i NNO zaměřených na integraci cizinců, realizaci 

humanitárních a rozvojových projektů. V prostoru festivalu budou stánky s nabídkou světové kuchyně a etnických 

produktů včetně podniků samotných cizinců. Realizace akce je spojena s informační kampaní v kanálech MČ (web, 

FB, periodikum), prostřednictvím vlastního webu i FB stránky festivalu a s pomocí partnerských organizací z řad 

NNO i komerčních subjektů zvyšujících informační potenciál akce směrem k majoritě. Cílem je podpora přátelského 

soužití mezi majoritou a cizinci v Praze 4 a zvýšení informovanost majority o cizincích žijících v Praze a jejich 

kulturách. Náklady na programové zajištění akce (účinkující, kapely, tanečníci, workshopy, přednášky); moderátora; 

fotografa.

487 630 Kč 100 000 Kč 80 000 Kč

3003 Městská část Praha 9 00063894

Barevná devítka 2020 - 16. ročník festivalu Barevná devítka konaného tradičně v parku Podviní ve Vysočanech 

představuje multikulturní akci s nejdelší tradicí v rámci HMP s tradičně zdaleka největší účastí veřejnosti. 

Představuje okolo 35 etnik prostřednictvím jejich tradiční hudby, tance, výtvarného umění, workshopů či 

ochutnávky jídel. Barevná devítka poskytuje prostor pro prezentaci vlastní kultury národnostním menšinám, 

cizincům i jednotlivým kolektivním identitám a přispívá tak k bezproblémovému soužití majority a minorit. Cílem je 

atraktivním kulturním programem široké veřejnosti zprostředkovat přehlídku kultur cizinců a národnostních 

menšin, kteří jsou běžnou součástí společnosti. Cílem je také zapojit etnické menšiny do kulturního dění v Praze. 

Funguje jako prevence proti rasismu, xenofobii a dalším projevům rasové nesnášenlivosti. Akce je realizována ve 

spolupráci s partnery z veřejného i komerčního sektoru včetně mediálních partnerů a vstup na akci je zdarma. 

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

965 000 Kč 150 000 Kč 70 000 Kč



Dotace pro městské části v rámci grantového řízení Programy v oblasti podpory aktivit integrace se cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020

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

Požadovaná 

dotace
Grant HMP Komentář

3004 Městská část Praha 11 00231126

Sousedé z Jižáku 2020. Kulturní program v rámci 21. ročníku akce Dny Prahy 11 - Celodenní program v rámci akce 

Dny Prahy 11 v září v roce 2020 (již 21. ročník, i se zaměřením na cizince již 5. ročník) zaměřený na podporu 

vzájemného poznání a porozumění mezi všemi obyvateli MČ Praha 11 - majoritou i cizinci (počet cizinců k 1.1.2019 

činil 10 360 osob). Na programu participují NNO zaměřené na integraci cizinců i samotné cizinecké organizace. Akce 

zahrnuje kulturní program, workshopy a pohádka pro děti, prezentaci světové kuchyně, informování o činnosti 

organizací pracujících s cizinci. Inovativní aktivitou v projektu je infostánek s cílem ukázat cizincům a sousedům 

cizího původu, kteří žijí na MČ Praha 11 a v okolí, do jakých aktivit se mohou zapojit, a které kulturní možnosti a 

sociální služby jsou jim k dispozici. Bude distribuován katalog sociálních a návazných služeb. Při špatném počasí se 

nabízí přesun akce do prostor přilehlé chodovské tvrze. Akce je realizována ve spolupráci s organizací Kulturní Jižní 

Město o.p.s. Projekt je v souladu se strategickými dokumenty HMP pro oblast integrace cizinců (informovanost 

majoritní společnosti a migrantů, zapojení cizinců do veřejného života, podpora tolerantního soužití). Náklady na 

pronájem stanů a vybavení (stoly, židle, rozvody elektřiny apod.) pro prezentaci subjektů zajištujících práci s cizinci, 

či přísl. odboru MČ Praha 11 a pro prezentaci gastronomií jiných zemí; 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.

260 000 Kč 182 000 Kč 80 000 Kč

3005 Městská část Praha 13 00241687

Zažijme Butovice jinak 2020 - Integrační akce realizovaná v rámci sousedské oslavy Zažijme Butovice jinak 2020 s 

cílem rozvíjet a posilovat vzájemné soužití mezi obyvateli Prahy 13 různých národností a různého věku. MČ Praha 

13 se do programu akce zapojí bezplatným zapůjčením stanů a party setů, bezplatnou reklamou a prostřednictvím 

požadované dotace úhradou dvou divadelních představení a jednoho hudebního vystoupení  a úhradou DPP dvou 

pracovníků zajišťujících akci. Formát sousedského setkání s několikaletou tradicí představuje inovativní a velmi 

vhodný integrační prostředek, neboť spojuje cizince a majoritu v rámci sousedské akce pořádané občanskými 

spolky, podniky a nenásilně spojuje obyvatele z řad cizinců i majority v rámci zavedené komunitní akce. Přínosem 

jednodenní komunitní akce je posílení vzájemného soužití mezi obyvateli Prahy 13 různých národností a různého 

věku, což je v souladu se strategickými dokumenty HMP pro oblast integrace cizinců. V r. 2019 v MČ Praha 13 žilo 

63 631 obyvatel, z toho zhruba 17% je podíl cizinců, což činí tuto MČ z hlediska podílu na obyvatelstvu MČ s jedním 

z nejvyšších podílů na populaci. Náklady na provozní náklady (divadelní představení a hudební vystoupení).

26 000 Kč 18 200 Kč 18 200 Kč

3006 Městská část Praha 14 00231312

Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2020 - Předmětem projektu je zajištění terénní práce s cizinci na území MČ 

Praha 14, kde k 1. 1. 2019 žilo na území MČ Praha 14 celkem 7532 cizinců - cca 15,8% obyvatel, a to s využitím 

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

do prosince 2020 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. Předpokládané 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 2020. Aktivity projektu jsou efektivním nástrojem, jak 

informovat cizince o dostupných službách (bezplatné sociální a právní poradenství, dostupné kurzy ČJ nebo SKO, 

volnočasové aktivity, atp.) a poskytovat sociální poradenství, případně okamžitě řešit zakázky klientů. Propojení 

sociální a interkulturní práce zajištěné úřadem MČ navíc pomáhá zvyšovat důvěru cizinců v úřední instituce a 

pomáhá eliminovat vliv prostředníků, kteří zneužívají nedostatečnou znalost českého jazyka a nedostatečnou 

orientaci v právním systému některých cizinců a poskytují běžně doprovody a poradenství za úhrady a v 

diskutabilní kvalitě. Náklady na sociálního pracovníka, interkulturního pracovníka (oba DPP).

215 500 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč



Dotace pro městské části v rámci grantového řízení Programy v oblasti podpory aktivit integrace se cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020

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

Požadovaná 

dotace
Grant HMP Komentář

3007 Městská část Praha 14 00231312

Komunitní akce v Praze 14 - Projekt „Komunitní akce v Praze 14“ cílí na podporu vzájemného porozumění a 

zlepšení sousedských vztahů přes společné aktivity. Důraz bude kladen na zapojení vlastních aktivit cizinců a využití 

integračního potenciálu škol. Cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen, jsou obyvatelé MČ Praha 14. Projekt 

navazuje na aktivity podpořené ze strany MHMP v roce 2019, kdy bylo zrealizováno 9 komunitních akcí. Vzhledem 

k tomu, že projekt realizovaný v roce 2019 byl realizátorem vyhodnocen jako úspěšný, je v plánu v roce 2020 

navýšit počet komunitních akcí na 13 (z toho 8 ve školách). Očekává se předpokládané zapojení až 160 osob- 

obyvatel MČ do projektových aktivit, kterými jsou: 1) Komunitní akce cizinců - 5 komunitních akcí realizovaných v 

rámci kampaně Setkání kultur přímo zástupci cizinců nebo jejich spolků a ve spolupráce s migrantským spolkem 

Youth Included, z.s. a komunitním centrem v Praze 14 ; 2) Komunitní akce na školách - celkem 8 akcí na MŠ a ZŠ pro 

děti i rodiče; 3) Organizační zajištění a propagace akce PR oddělením ÚMČ - plakáty, Facebooková propagace, a ve 

spolupráci se zapojenými organizacemi. Projekt se zaměřuje na aktivity komunitního charakteru s vysokým 

integračním potenciálem - školy, a komunitní centra a je intenzivně založen na zapojení samotných cizinců. Náklady 

na zajištění komunitních akcí na školách (pořízení výtvarných potřeb, dekorací, potravin pro etnickou kuchyni a 

vybavení),  komunitních akcí cizinců (organizace, mentoring , facilitace a celkové zajištění komunitních akcí) a 

propagaci (grafické návrhy a tisk letáků, propagace v cizojazyčných médiích).

66 500 Kč 54 000 Kč 54 000 Kč

2 300 630 Kč 704 200 Kč 482 200 KčCelkem


