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VÝSTUPY PROJEKTU MĚSTA A INKLUZIVNÍ STRATEGIE 

Hlavními výstupy projektu Města a inkluzivní strategie budou:  

 Hodnotící zpráva 

 Manuál lokální integrace 

 Databáze integračních projektů a nástroj pro hodnocení projektů 

Hodnotící zpráva 

Úvodní hodnotící zpráva, vypracovaná během 1. roku projektu, zmapuje současné postupy a nástroje 

v oblasti integrace všech skupin cizinců (vč. občanů EU, žadatelů o azyl, osob bez oprávnění k pobytu 

atp.) v České republice. Zpráva nejdříve stručně zanalyzuje evropský a český integrační rámec a popíše 

nastavení parametrů lokální integrace v ČR, jako jsou například: legislativa, finanční toky, kapacita 

aktérů, grantová schémata, role a zapojení stakeholderů, současný přístup vybraných krajů a obcí atd. 

Následně se zaměří na to, zda, kdy a jakým způsobem proběhlo hodnocení nastavení jednotlivých 

integračních politik a nástrojů. Na základě sběru statistických dat o cizincích dále zhodnotí potřeby a 

pokrytí různých oblastí integrační agendy (geograficky i tématicky). Veškerá zjištění budou zasazena do 

perspektivy mezinárodního vývoje a trendů, jako například empowerment měst. Závěr zprávy se bude 

věnovat domácím i zahraničním příkladům dobré praxe. Zpráva bude zveřejněna na podzim roku 2018 

a poslouží pro další výstupy a aktivity v rámci projektu. 

Manuál lokální integrace 

Na základě úvodní hodnotící zprávy i dalších projektových aktivit bude zpracován podrobný manuál o 

lokální integraci. Ten bude na základě evaluace sesbíraných dat ukazovat, jak a v jakých v oblastech 

lokální integrace cizinců nastavovat cíle, jakými nástroji jich dosahovat, jak je hodnotit a jak se připravit 

na situace, které mohou v České republice snadno nastat. Manuál  bude po svém vzniku diseminován, 

diskutován a prezentován u relevantních aktérů po celé ČR. Manuál najde své využití v krajích, 

městech, vyloučených lokalitách a obcích, kterým přinese konkrétní odpovědi na otázku,  jak nastavit 

úspěšnou a na znalostech založenou integrační politiku. Manuál bude hotov na konci druhého roku 

projektu a společně s klíčovými doporučeními bude sloužit jako hlavní podklad pro implementační 

aktivity v třetím roce projektu.  

Databáze integračních projektů a nástroj pro hodnocení projektů 

On-line dostupná databáze projektů v oblasti (lokální) integrace cizinců, která bude vytvořená během 

druhého roku projektu, poskytne přehled projektů realizovaných za posledních 20 let v České 

republice. Na databázi projektů bude navazovat další projektový výstup – nástroj pro hodnocení 

projektů. Databáze, která bude čerpat z veřejně dostupných zdrojů, také detailně popíše domácí i 
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zahraniční projekty, u kterých byl identifikován upscalingový potenciál, a které mohou být replikovány 

v (jiných částech) ČR. Databáze bude zveřejněna v roce 2019 a bude postupně rozšiřována po celou 

dobu projektu. Oba nástroje  poslouží všem aktérům integračního procesu ke zjištění, jaké projekty 

byly podporovány a jaké oblasti (tematické i geografické) naopak zůstaly vyloučeny a budou zdrojem 

inspirace pro nastavování efektivnějších integračních politik.  

Dalšími výstupy projektu budou:  

 Policy papery a odborné články 

 Souhrnné zprávy a systémové analýzy týkající se lokální integrace cizinců v Praze, Libereckém 

kraji a Jihomoravském kraji 

 Konference, velké a malé kulaté stoly, expertní setkání a semináře 

 Stáže představitelů vybraných krajů v zahraničí a účast na domácích i zahraničních 

konferencích  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


