
» Přehledná publikace s praktickými tipy, schématy 
a návody jak na integrační opatření krajů a obcí. 

V praxi se osvědčilo zpřístupnit služby migrantům následujícím 
způsobem:
1. Sdílet důležité informace v nejčastějších jazycích migrantů.

Patří sem oznámení o akcích (zápis do školy, kulturní akce) 
či vysvětlení agendy a služeb poskytovaných na jednotlivých 
odborech. 

2. Využít různé informační kanály pro šíření informací 
v cizích jazycích. 
Vhodné jsou informační letáky, obecní věstník, webové stránky 
a sociální sítě či informační a orientační tabule na úřadu.

» Pro zaměstnance krajských i obecních úřadů, 
místní politiky a zaměstnance všech institucí,  
které přicházejí do kontaktu s migranty.

 

» Tematicky řazené kapitoly pokrývající všechny 
situace, které úřady ve vztahu k migrantům řeší.

Rámec a aktéři integrace migrantů v ČR
Financování
Strategické řízení integrace v samosprávě
Integrace na úrovni obce
Komunikace
Vzdělávání dětí a žáků migrantů
Zaměstnanost
Sociální oblast a zdravotnictví
Mezinárodní ochrana

Bezpečnost

Manuál loKální InTegRace

Vše, co potřebujete vědět o integraci 
přehledně a na jednom místě



» Základní informace v přehledném shrnutí.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky (účinný ode dne 1. 1. 2021) § 155b
Migranti, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému nebo 
trvalému pobytu podle § 66 nebo 67 (netýká se trvalého pobytu 
po pěti letech), mají povinnost do jednoho roku absolvovat 
adaptačně-integrační kurz organizovaný Centrem na podporu 
integrace cizinců (CPIC). 

» Příklady z české praxe a užitečné odkazy.

Centrum pro cizince JMK realizovalo v roce 2018 kurzy 
sociokulturní orientace pro arabsky mluvící matky. 

Tyto kurzy byly doplněny o hlídání dětí. Tematicky se zaměřovaly 
na oblasti vytipované danou cílovou skupinou (očkování, bydlení či 
školský vzdělávací systém v ČR).

 Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám MV ČR 
upozorňuje na svých stránkách na závažné dezinformace 
a poskytuje odborná stanoviska veřejnosti i státním institucím.

Znáte další příklady z praxe? Děláte to ve vaší 
obci lépe? Máte s tématem zkušenosti?

Sdílejte své zkušenosti, tipy a komentáře 
na interaktivních stránkách manuálu. 

Více informací na webu SIMI/sekce integrace/
Města a inkluzivní strategie/Manuál lokální 

integrace

www.migrace.com/cs/regularizace/mesta-a-
inkluzivni-strategie/integracni_manual

ZaPojTe Se Do PříPRaVy!
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