
Manuál lokální integrace migrantů v ČR je přehledná publikace, která má pomoci krajům a obcím se orientovat v té-
matu integrace migrantů/migrantek a vytvářet funkční integrační opatření. Jedná se o velmi užitečný nástroj zejména 
pro zaměstnance/zaměstnankyně krajských a obecních úřadů, místní političky/politiky a zaměstnance/zaměstnanky-
ně institucí, které s migranty/migrantkami přicházejí do kontaktu. Manuál obsahuje řadu praktických tipů a konkrét-
ních návodů, a je určen i čtenářům/čtenářkám bez předchozích zkušeností s tématem integrace.

DŮVODY VZNIKU MANUÁLU
Manuál vznikl na základě poptávky samosprávy, a jako takový se snaží vyhovět jejím představám o komplexním a vý-
stižném, ale zároveň stručném a jasném návodu, jak se s tématem integrace migrantů vypořádat co do požadavků da-
ných platnými právními předpisy, s respektem k místním specifikům a ku prospěchu všech obyvatel ČR bez rozdílu.

Manuál lokální integrace
migrantů v České republice

MANUÁL SE VĚNUJE NÁSLEDUJÍCÍM TÉMATŮM:

 » RÁMEC A AKTÉřI INTEgRACE MIgRANTŮ V ČR

 » SAMOSpRÁVA JAKO pOSKYTOVATEL A přÍJEMCE DOTACÍ

 » STRATEgICKÉ řÍZENÍ INTEgRACE V SAMOSpRÁVĚ

 » INTEgRACE NA úROVNI ObCE

 » KOMUNIKACE S VĚTšINOVOU SpOLEČNOSTÍ

 » KOMUNIKACE S MIgRANTY

 » VzděláVání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

 » ZAMĚSTNANOST  

 » SOCIÁLNÍ ObLAST

 » ZDRAVOTNICTVÍ

 » „Uprchlíci“ – specifický režim mezinárodní ochrany

 » bEZpEČNOST



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt Města a inkluzivní strategie č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Každý infosheet je graficky rozdělen do sekcí označených ikonami, které vystihují jejich obsah:

Legislativa
přehled nejdůležitějších zákonů a relevantních paragrafů pro dané téma, 
veškerá uvedená legislativa je v platném znění k červnu 2020

Slovník stručné vysvětlení klíčových pojmů

Základní doporučení
přehled základních kroků, které může samospráva zvážit a snadno provést 
v praxi (ať už jednotlivě, v navrhovaném či jiném pořadí)

podrobněji jak na to
zjednodušené schéma / zjednodušená schémata či tabulky, které detailněji 
rozpracovávají některý z kroků popsaných v sekci Základní doporučení

 pohled z praxe
souhrn informací a podnětů z integrační praxe vytipovaných organizací 
a institucí

příklady z praxe příklady integračních projektů a opatření z českého prostředí

Užitečné odkazy tipy na další české a zahraniční zdroje, ze kterých se o tématu dozvíte více

s tématem souvisí odkazy na další infosheety, které jsou s řešenou problematikou úzce provázané

poznámky prostor pro vlastní postřehy a doplnění

Financování
odkaz na přehled vybraných dotačních titulů pro dané téma, umístěný 
na druhé straně předělového listu

pRÁCE S MANUÁLEM
Publikace se skládá se z vyjímatelných očíslovaných listů (infosheetů) různého rozsahu. Dají se studovat jednotlivě či 
napříč kapitolami a zároveň mohou být použity jako samostatný podkladový materiál pro schůzky, jednání či prezen-
tace. Většina z nich navíc obsahuje prostor pro případné poznámky či postřehy k danému tématu. Některé navíc obsa-
hují i přílohy, které ve formě zjednodušené tabulky či schématu přehledně zpracovávají informace, které daný list ob-
sahoval. Manuál díky své struktuře i svému provedení umožňuje rychle navigovat tam a zpátky mezi jednotlivými té-
maty podle zájmu či potřeby a propojovat tak dílčí oblasti, které s integrací migrantů souvisejí.

Více informací o Manuálu lokální integrace a jeho digitální kopii 
naleznete na webu www.migrace.com 

v sekci Integrace / Města a inkluzivní strategie / Manuál lokální integrace


