
Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/40 ze dne 18. 2. 2021

Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Dotace HMP Poznámka

3039 Městská část Praha 3 00063517

Poznejme se, sousedé - V rámci projektu bude realizována 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. Cílem projektu je prevence vzniku 

sociálního napětí a případných negativních tendencí ve vztazích mezi majoritní společností a cizinci, 

zachování sociální soudržnosti, předcházení vzniku uzavřených komunit cizinců a sociálního vyloučení 

cizinců. MČ P3 se rozhodla podpořit navázání vztahů mezi cizinci a majoritou z důvodu vysoké koncentrace 

cizinců na Praze 3 (tvoří více než 20% obyvatel). 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. Předpokládaným přínosem projektu je navazování přátelských vztahů mezi 

cizinci, majoritní společností i mezi komunitami cizinců navzájem na lokální úrovni, oboustranné 

poznávání kultur, tradic a zapojení cizinců do života společnosti. 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, pronájem elektrického 

agregátu, úklid, toalety a voda, dopravní značení, OSA); propagace (výroba, překlad a tisk letáků a plakátů 

vč. překladu do AJ, RUS a VIET).

300 000 Kč 120 000 Kč 80 000 Kč

3040 Městská část Praha 4 00063584

S hudbou je nám nejlépe - Projekt volně navazuje na předchozí ročníky festivalu Kaleidoskop a představuje 

kulturní akci pro obyvatele Prahy 4 z řad cizinců i majority ve formě festivalu či hudebně kulturní akce. 

Součástí programu budou hudební a taneční vystoupení dětí a umělců českých i zahraničních, v plánu je 

workshop či soutěže pro děti, které budou hrát tematické hry a plnit vědomostní úkoly na téma cizinci. 

Součástí programu bude i nabídka etnické kuchyně. Cílové skupiny projektu představují široká veřejnost 

(majoritní společnost i cizinci) bez rozdílu věku, NNO zaměřené na integraci cizinců i cizinecké organizace. 

Náklady na zajištění programu festivalu (účinkující, kapely, tanečníci, workshopy, přednášky), moderátora, 

fotografa.

487 630 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč

3041 Městská část Praha 8 00063797

Slyším, vidím, chutnám SVĚT - Projekt se zaměřuje na realizace festivalu s cílem podpořit tolerantní a 

přátelské soužití majoritní společnosti s cizinci a posílit kosmopolitní charakter společnosti. V městské 

části Praha 8 žije dle propočtů 15,3% migrantů, což je v porovnání s ostatními pražskými obvody 

nadprůměrné. Projekt Slyším, vidím, chutnám SVĚT si klade za cíl zapojit migranty do kulturního i 

společenského dění majoritní společnosti. Činí tak prostřednictvím zástupců daných zemí, jejich 

reprezentantů, členů krajských spolků, ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Akce je zaměřená na 

všechny generace cizinců i Čechů, program je pro všechny generace bez rozdílu. Festival se bude 

odehrávat ve vnitřních prostorách i veřejném prostranství, kdy se každá prezentovaná země představí v 

jednotlivých oddílech, čímž budou návštěvníkům akce představeny kultury cizinců a zároveň bude možné 

se dozvědět informace o životě cizinců v Praze a v ČR. Program bude zahrnovat koncerty kapel (zahraniční 

umělci žijící v ČR), možnost naučit se tance dané země, projekce fotografií/filmů, výstavu fotografií, 

pouliční divadlo. Dále bude představena gastronomie jednotlivých států, workshopy na environmentální 

téma, zábavný program pro děti (workshopy a hry - představení národních her daných zemí). Náklady na 

pronájem prostor, technické zajištění, výtvarné potřeby, personální zajištění, materiál, propagaci, grafiku a 

tisk, poplatky OSA, honoráře pro umělce a vystupující.

1 038 252 Kč 672 627 Kč 70 000 Kč

3042 Městská část Praha 9 00063894

Barevná Devítka 2021 - Barevná devítka je již tradiční multikulturní festival, jehož 17. ročník se koná 

tradičně v Praze 9. Představuje se zde okolo 35 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. Cílem je atraktivním kulturním 

programem široké veřejnosti zprostředkovat přehlídku kultur cizinců a národnostních menšin, kteří jsou 

běžnou součástí společnosti. Cílem je zapojit etnické menšiny do kulturního dění v Praze. Náklady na 

přepravu osob a materiálu, ubytování vystupujících umělců, propagaci, personální zajištění, materiál, 

etnocatering.

1 264 300 Kč 150 000 Kč 60 000 Kč



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Dotace HMP Poznámka

3043 Městská část Praha 11 00231126

Sousedé z Jižáku 2021 - Projekt zahrnuje několik dílčích projektů zaměřených na podporu vzájemného 

soužití mezi majoritou a cizinci. Podprojekt 1 představuje kulturní program v rámci oslav MČ Praha 11 – 

Dny Prahy 11 v roce 2021 zaměřený na zapojení cizinců či organizací, jež s cizinci pracují. Podprojekt 2 

představuje zapojení cizinců do akcí spjatých s místní kulturou a tradicemi: Masopustní průvod, 

Čarodějnice, Dětský den, Dušičkový průvod a Mikulášský průvod. Do stávajícího scénáře každé z těchto 

akcí vhodně implementovat zapojení cizinců například formou hudební nebo taneční vložky, ukázkou 

jejich tradičních oslav podobného charakteru, tradičních oděvů a podobně. Podprojekt 3 zahrnuje 

podporu kulturních a uměleckých aktivit cizinců na území hl. města Prahy prostřednictvím nabídky prostor 

v provozovaných kulturních střediscích působících na území MČ Praha 11. Cílovou skupinou všech výstupů 

jsou Češi a cizinci, kteří žijí v Městské části Praha 11, či cizinci žijící na území hl. města Prahy. Cílem 

realizovaných aktivit a programu je podpora vztahů mezi obyvateli Jižního Města a cizinci s cílem 

představit si vzájemně vlastní kultury – českou (nejvíce zastoupenou na území MČ Prahy 11), ukrajinskou, 

vietnamskou, ruskou, ale i další, včetně cizinců ze zemí EU, Afriky, Latinské Ameriky aj. Přínosem by pak 

měla být bezpečná a vstřícná integrace obyvatel - cizinců, kteří žijí na Jižním Městě, přičemž výchozím 

komunikačním jazykem je kultura. Náklady na materiál (technické zajištění akce, materiál na výtvarné 

dílny), personální zajištění projektu, technické a jiné organizační služby.

324 000 Kč 259 200 Kč 100 000 Kč

3044 Městská část Praha 13 00241687

Zažijme Butovice jinak 2021 - Projekt chce prostřednictvím ověřené akce s několikaletou tradicí – Zažijme 

Butovice jinak 2021 a plánovaného společenského programu rozvíjet a posilovat vzájemné soužití mezi 

obyvateli Prahy 13 různých národností a různého věku. Městská část Praha 13 se do programu akce zapojí 

podporou zázemí akce a zajištěním programu sousedského festivalu i se zaměřením na cizince či s jejich 

zapojením. Přínosem jednodenní komunitní akce je posílení vzájemného soužití mezi obyvateli Prahy 13 

různých národností a různého věku. Náklady na personální zajištění akce (úhrada služeb spojených s 

realizací divadelních představení a hudebních vystoupení, příprava a realizace akce).

26 000 Kč 18 200 Kč 18 200 Kč

3045 Městská část Praha 14 00231312

Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2021 - Předmětem předkládaného projektu je zajištění terénní 

práce s cizinci na území MČ Praha 14 s využitím osvědčeného propojení dvojice sociální pracovník - 

interkulturní pracovník. Terénní práce bude probíhat celoročně. 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. Terénní práce, která takto probíhá na MČ Praha 14 od r. 2011 

bude zajištěna ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům, která má s tímto typem aktivit 

dlouholeté zkušenosti. Přidanou hodnotou tohoto programu je možnost okamžitého řešení zakázek 

klientů. Nutnost „dojít za službou“ je totiž často bariérou, která cizince odrazuje od využívání sociálních 

služeb. Náklady na sociálního a interkulturního pracovníka.

215 500 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

3046 Městská část Praha 14 00231312

Komunitní akce v Praze 14 - Projekt „Komunitní akce v Praze 14“ cílí primárně na podporu 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 

Městské části Praha 14. Projekt navazuje na aktivity podpořené ze strany MHMP v roce 2019 a 2020 a jeho 

obsahem je jednak realizace série akcí na školách se zaměřením na společné akce a oslavy různorodosti, 

jednak i komunitní akce, které budou realizovat přímo zástupci cizinců nebo jejich spolků, přičemž tato 

aktivita bude realizována ve spolupráci s migrantským spolkem Youth Included, z.s, který zajistí 

komunikaci s realizátory. Městská část poskytne prostor pro konání akcí v některém z komunitních center 

(komunitní centrum Plechárna, komunitní centrum Kardašovská, komunitní centrum H55) a zapůjčí 

potřebné vybavení. 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 53 000 Kč 53 000 Kč



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Dotace HMP Poznámka

3047 Městská část Praha 15 00231355

Svět v Hostivaři - Multikulturní sousedský festival - Multikulturní sousedský festival zaměřený na vzájemné 

seznámení majority a cizinců prostřednictvím kulturního, osvětově zaměřeného a zábavního programu. 

Program akce zahrnuje jednak kulturní program, jednak i ochutnávky jídel, workshopy a další osvětově 

zaměřené aktivity. Dále zahrnuje i prezentaci stánků zaměřených na seznámení návštěvníků akce s 

kulturami obyvatel žijících na území MČ Praha 15 a rovněž a partnerských měst. Podtitulkem akce je 

zároveň heslo „když nemůžeme do světa, svět přijde za námi“. Festival se zaměří i na zapojení 

podnikatelské sféry – mezinárodní menu si připravují místní restaurace, které budou mít na akci své 

stánky. Vedle zahraniční kuchyně budou na festivalu prezentována i tradiční česká řemesla a kuchyně, o 

tradiční české nápoje se postará místní pivovar a moravské vinařství. Součástí programu budou vystoupení 

jednotlivých kapel a interpretů, kteří budou pečlivě vybráni, aby byli v souladu s výše uvedenou koncepcí 

celého projektu. Dále se budou na programu podílet členové místních spolků, jež se představí se svým 

multikulturním programem – např. orientální tance, bojové umění aj. Pro dětské návštěvníky festivalu 

bude připravena prezentace exotických zvířat.Charakter akce má za cíl propojit několik cílových skupin z 

hlediska věku, potřeb i etnicity a má tak preventivně působit proti nesnášenlivosti a xenofobii. Náklady na 

pronájem elektrocentrály, kabeláže, pódií, stage, stanů, stolů a technického zázemí, pronájem aparatury a 

zvukaře, moderátora, honoráře vystupujícím, poplatky OSA, zdravotní dozor, ubytování pro hudební 

těleso z ciziny, pronájem odpadkových košů, úklid po akci, grafiku a tisk propagačních materiálů, atrakce v 

prostoru festivalu, prezentaci tradičních jídel pro účastníky, výtvarné potřeby na workshopy.

191 500 Kč 153 200 Kč 70 000 Kč

3048 Městská část Praha 15 00231355

Vzdělávací koncepce pro integraci cizinců na území Prahy 15 - Jedná se o zpracování informačního a 

vzdělávacího materiálu pro děti a žáky MŠ a ZŠ s odlišným mateřským jazykem, žijící v městské části Praha 

15 a blízkém okolí, kdy český text je doplněn o překlady do ukrajinštiny a vietnamštiny. Materiál tedy bude 

rozšířen o překlad do obou jazyků a bude tak zlepšena využitelnost a přístupnost dokumentu pro práci s 

dětmi s OMJ. Vedení městské části vedla k realizaci projektu i současná situace s mnoha omezeními kolem 

nemoci COVID-19. Lidé, především cizinci, jsou ve větší sociální izolaci, tráví více času doma či v přírodě v 

blízkém okolí domova a to je vhodný čas na pracování s výše uvedeným materiálem. Cílovou skupinou jsou 

rodiny s dětmi s odlišným mateřským jazykem, dále učitelé a vychovatelé MŠ a ZŠ. Materiál bude 

distribuován zdarma do všech mateřských a základních škol na území Prahy 15 jako podklad pro práci 

pedagogů s dětmi cizinců a jejich rodinami. Hlavním cílem projektu je prohloubení vztahu této skupiny 

obyvatel k místu bydliště. Jeho cílem je i rozvoj komunikace s dítětem, kdy se hravou formou společně 

dozví více informací z historie i současnosti Prahy 15. Náklady na grafiku, tisk, překladatelské služby.

188 760 Kč 141 008 Kč 80 000 Kč

3049 Městská část Praha 18 00231321

Inkluze na ZŠ a MŠ Tupolevova - Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí 

s OMJ a jejich rodičů/ zákonných zástupců a komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí školy. 

Projekt si klade za cíl poskytnout dětem s OMJ intenzivní týdenní výuku češtiny před nástupem do první 

třídy, zajistit celoroční doučování ČJ žákům s OMJ, kteří tuto podporu potřebují, rozvíjet komunikaci, sdílet 

zkušenosti a dobrou praxi školy s rodičovskou veřejností, zlepšit jazykové dovedností žáků ZŠ, posílit jejich 

sebevědomí a postavení v třídních kolektivech, podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. 

Aktivity vedoucí k cíli jsou následující - 1) celoroční doučování ČJ žáků s OMJ na ZŠ (s výjimkou prázdnin), 

2) doučování ČJ dětí s OMJ v MŠ hravou formou, 3) intenzivní týdenní kroužek „těším se do školy“ před 

startem školního roku, 4) setkávání se s žáky s OMJ, jejich rodiči a českými kamarády – workshopy. 

Náklady na personální zajištění.

182 750 Kč 139 800 Kč 40 000 Kč



Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Okruh 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 Dotace HMP Poznámka

3050
Městská část Praha-

Dolní Měcholupy
00231347

Poznej svého souseda - Cílem projektu je začlenění cizinců do života „obce“ a překlenutí jazykové bariéry 

se zaměření především na rusky mluvící skupinu, která je v MČ nejpočetnější. Obsahem projektu jsou 

jazykové kurzy pro dospělé, individuální kurz pro asistentku pedagoga pro děti s OMJ, sousedská setkání s 

důrazem na zvyky a etnické ochutnávky, začlenění cizinců do spolků a skupin v oblasti sportu a kultury, 

rozšíření akcí MČ o další aktivity pro vzájemné seznámení mezi majoritou a cizinci (kvízy, soutěže, jídlo, 

hudba, tanec apod.). Projekt se zaměřuje i na podporu kariérního růstu cizinců (poradna pro výběr 

povolání, pomoc s rekvalifikací). Přínosem by měla být lepší sousedská snášenlivost, vzájemné pochopení 

a akceptace, a rovněž zlepšení pořádku a klidu v ulicích MČ, větší pocit sounáležitosti cizinců s místní 

majoritou a rovněž vědomí jejich přínosu do místní komunity. Náklady na etnocatering, grafiku, tisk, 

výtvarné potřeby, personální zajištění, školení zaměstnanců, jazykovou výuku, podporu zapojení cizinců ve 

sportovních a zájmových organizacích, stan na workshopy a ochutnávky.

64 600 Kč 51 680 Kč 40 000 Kč

3051
Městská část Praha-

Suchdol
00231231

Suchdol pro všechny - Projekt zahrnuje aktivity pro navázání aktivní spolupráce s cizinci a zvýšení 

povědomí majoritní společnosti o cizinecké populaci. Navržený projekt zahrnuje celý souhrn aktivit 

zaměřených zejména na vzájemné setkávání, navazování komunikace a zejména poznávání specifik 

jednotlivých národností. Cílovými skupinami jsou majoritní obyvatelé městské části a cizinci žijící zejména 

v dané MČ. Hlavními aktivitami je akcent na téma cizinců u tradičních akcí konaných na území MČ - 

posvícení, restaurant day. Dále pak menší neformální setkání ve formě společného pikniku pro snazší 

navázání komunikace i naopak informativnější národní večery. Doplněním mozaiky akcí jsou pak výstavy 

fotografií či prací cizinců v kulturně-komunitním centru a pravidelná setkávání šachového klubu včetně 

uspořádání turnaje dvojic (jeden z hráčů musí být jiné národnosti). Přínosem projektu je zapojení se 

cizinců do aktivit probíhajících v městské části, navázání nových kontaktů a pravidelná setkávání. Současně 

s tím pak roste povědomí místních obyvatel o životě, zvycích a specifikách ostatních národností, 

podporuje se větší otevřenost majoritní společnosti a její tolerance. Náklady na hudební/hudebně 

divadelní vystoupení, technické zajištění akcí, materiál na tvůrčí dílny, zajištění surovin pro vaření 

národních pokrmů, tisk, interaktivní tematicky zaměřené hry.

113 000 Kč 87 000 Kč 40 000 Kč

4 462 792 Kč 2 045 715 Kč 801 200 KčCelkem


