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Projekt KapaCity

- Spoločný projekt 4 organizácií (Liga za ľudské práva, Centrum pre výskum
etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku a Marginal) a 4 samospráv –
Bratislava, Trnava, Banská Bystrica a Košický samosprávny kraj

- Cieľom je prispieť k integrácii cudzincov rozvojom interkultúrnych a ďalších
kompetencií samospráv, vytvorením integračných stratégií a zdieľaním
dobrých skúseností zo zahraničia

- Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a
integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí (AMIF)



Kvalitatívny výskum v 4 samosprávach

- Od mája do augusta 2018 realizovaný kvalitatívny výskum vo
všetkých 4 zapojených samosprávach (CVEK)

- Realizovaných viac ako 70 rozhovorov s rôznymi aktérmi:

- Zástupcovia samospráv

- Zamestnávatelia

- Školy

- Mimovládne organizácie

- Cudzinci

- Výskumné správy budú slúžiť ako podklad pre realizáciu
integračných opatrení v jednotlivých mestách a v KSK



Cudzinci v partnerských mestách/krajoch 
Celkový počet

Pozn. Celkový počet cudzincov na Slovensku cca 104 000
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Základné zistenia z výskumu
• Cudzinci pre mestá neviditeľní (neexistencia štatistík, politík, aktivít)

• Cudzinci nevnímaní “ako problém” – preto sa im nevenuje v
mestách pozornosť (výnimka Trnava a výrazný nárast srbských
robotníkov)

• Relatívne nízke počty (s výnimkou Bratislavy, kde je podiel cudzincov
až 8%)

• Cudzinci nie sú vnímaní negatívne, avšak je strach z potenciálne
narastajúceho počtu cudzincov,

• Cudzinci nevedia o meste a mesto nevie o cudzincoch (žiadne
vzájomne odovzdávané informácie)

• Chýba symbolická politika a komunikácia témy migrácie na lokálnej
úrovni

• Nízka občianska zapojenosť a politická participácia cudzincov



Základné zistenia z výskumu – bariéry
integrácie v jednotlivých oblastiach

• Zamestnanie– narastá počet voľných pracovných miest, mestá však
nemajú prehľad o zamestnávaní cudzincov a o možnostiach
poskytovania zamestnania pre nich (slabá komunikácia so
zamestnávateľmi),

• Sociálne služby – veľmi málo využívané cudzincami (slabá
vyhľadávacia činnosť, nedostatok informácií na oboch stranách)

• Bývanie – málo mestských nájomných bytov, sociálne bývanie
nerozvinuté, tažkosti s hľadaním komerčného nájmu

• Vzdelávanie – školy integrujú deti svojpomocne, chýba im
akákoľvek podpora na vzdelávanie detí cudzincov, rodičia nemajú
dostatok informácií o právach a povinnostiach, jazyková bariéra



Odporúčania pre samosprávy
„Cudzinec pozná mesto a mesto pozná 

cudzinca“
• Nevyhnutná potreba vytvorenia mechanizmu poskytovania

štatistických údajov o cudzincoch v mestách – kľúčové pre politiky,
opatrenia, komunikáciu

• Potreba reflexie situácie cudzincov v strategických dokumentoch
mesta/kraja (integračné stratégie)

• Poskytovanie informácií cudzincom o povinnostiach voči mestu a
službách, na ktoré majú nárok

• Prekonávanie jazykovej bariéry

• Potreba vzdelávania zamestnancov samosprávy – interkultúrne
zručnosti a kompetencie mesta voči cudzincom

• Terénna sociálna práca (v oblasti sociálnych služieb, bývania,
vzdelávania)



Ďalšie aktivity projektu

• Interkultúrne tréningy pre zástupcov samospráv

• Sociálno – právne tréningy pre zástupcov samospráv

• Sieťovanie a zdieľanie dobrých skúseností zo zahraničia (možná
spolupráca s ČR?)

• Podpora sieťovania komunít cudzincov v mestách

• Vytvorenie mestských integračných politík a prijatie opatrení na
úrovni miest




