
Příloha k článku Pavly Rédlové Investice do integrace: aktivity státní správy v 
oblasti začleňování cizinců v roce 2008  

seznam projektů jednotlivých krajů 

 

Dotační programy na integraci cizinc ů v jednotlivých krajích v roce 2008 

Kraj 

Počet 
cizinců v 

kraji 
(12/2007) 

Dotační programy 
integrace cizinců a 

další aktivity 

Obsah dotačních 
programů 

Počet 
podpoře

ných 
projektů 

Finanč. 
podpora 

(Kč) 

Finanč. 
podpora 

na 1 
cizince 

(Kč) 

Hl. město 
Praha 129 002  

Programy 
zaměřené na 
kulturní, 
společenskou a 
osvětovou činnost, 
respektive na 
publikační činnost, 
související se 
vztahem k integraci 
cizinců v hl.m.Praze 

Kulturní, vzdělávací a 
rozvíjející dialog mezi 
cizinci a majoritní 
společností (různé); 
publikační (různé) 14        

4 675 000 5 

Středočeský 
kraj 50 273  

Žádné přímo na 
integraci cizinců 

  
0 0 0 

Ústecký kraj  33 053  
Žádné přímo na 
integraci cizinců   0 

0 0 

Jihomoravský 
kraj  32 606  

Dotační program na 
činnost 
národnostních 
menšin  

Kulturní, vzdělávací, 
volnočasové, 
multikulturní apod. pro 
menšiny; pro cizince 
jen Multikulturní 
centrum (Diecézní 
charita Brno)  

1 78 000 2 

Moravsko- 
slezský kraj  22 962  

Žádné přímo na 
integraci cizinců 
(možnost dotací na 
poskytování 
soc.služeb)  

  

0 0 0 

Plzeňský kraj  20 986  

Koordinační 
skupina pro 
integraci cizinců na 
úrovni Plzeňského 
kraje; záštita akcí; 
žádné dotace 

  

0 0 0 

Karlovarský 
kraj  19 419  

Žádné dotační 
programy; Výbor 
pro národnostní 
menšiny 

VPN vyhlásil v roce 
2008 fotografickou 
soutěž ze života 
národn.menšin 

0 0 0 

Králové-
hradecký kraj 15 512  

Žádné přímo na 
integraci cizinců 

  
0 0 0 

Liberecký kraj  15 288  

Žádné přímo na 
integraci cizinců (na 
sociální služby též 
nikdo nepodpořen)  

  

0 0 0 



Jiho český kraj  15 171  

Podpora sociálního 
začleňování 
menšin, cizinců a 
azylantů (Opatření 
2 na komplexní 
právní a sociální 
poradenství 
cizincům atd.) 

Multikulturní centrum 
(Charita České 
Budějovice), 
Nízkoprahové kurzy 
češtiny (C.I.C.) 2 103 000 7 

Pardubický 
kraj  10 562  

Granty na podporu 
v oblasti soc.věcí 
(4. program 
podpory integrace 
národnostních 
menšin a cizinců) 

Dobrý den, sousede!, 
Informační a 
poradenské středisko 
pro cizince, Práce a 
bydlení pro cizince, 
Integrační kurzy  (Most 
pro lidská práva) 

4 772 000 73 

Olomoucký 
kraj  10 322  

Ne specifický 
program na 
integraci, ale 
dotační příspěvky 
do 20 000 Kč či 
dotace na 
významné projekty 
(bez limitu) 

Dotační příspěvky do 
20 000 Kč pro projekty 
Rodina od vedle 
(Slovo 21) a 
vzdělávací tábor pro 
děti cizinců v 
Radíkově 
(SIM,SOZE), žádné 
významné projekty 

2 
max.  

40 000 
4 

Vyso čina 8 729  

Žádné přímo na 
integraci cizinců (na 
prevenci kriminality 
nikdo nežádal) 

  

0 0 0 

Zlínský kraj 7 639  

Přímé dotace NNO Multikult.projekty 
(Rodina od vedle, 
Ostrov), kurzy Čj 
(Argo), 
mikuláš.nadílka 
(Naděžda) 

4 150 000 20 

 
 
 
 


