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Název projektu: INTEGRA – Integration of third country nationals through urban
partnerships
Realizátor:
Hlavní partner: Sofia Development Association (Sofie, Bulharsko): http://www.sofiada.eu/en/
Ostatní partneři: Integrační centrum Praha (Česká republika), RiskMonitor
Foundation (Bulharsko), Research Center on Security and Crime (Itálie), Center for
Peace, Nonviolence and Human rights (Chorvatsko), ETP-Slovakia (Slovensko)
Projekt finančně podpořený: AMIF (Azylový, migrační a integrační fond EU)
Získané finanční prostředky na projekt: 485 809,05 EUR
Cílová skupina: Cizinci z třetích zemí
Doba realizace: od: 1.1. 2018 do: 31.12. 2019
Místo realizace: Praha (CZ), Sofie (BG), Rubano (IT), Osijek (HR), Košice (SK)
INTEGRA je dvouletým mezinárodním projektem financovaným Evropskou unií, který se zabývá
otázkou dlouhodobé integrace cizinců z třetích zemí v pěti státech EU. Kromě České republiky, kterou
v projektu reprezentuje Integrační centrum Praha, se projektu účastní organizace z Bulharska,
Chorvatska, Itálie a Slovenska.
Cílem projektu INTEGRA je zefektivnit proces dlouhodobé integrace cizinců z třetích zemí pomocí
sdílení znalostí a zkušeností na úrovni měst napříč vybranými zeměmi. Navzdory tomu, že je
integrační politika určována a řešena především na národní úrovni, hrají města důležitou roli, a to
především z hlediska podpory spolupráce mezi jednotlivými významnými aktéry na poli integrace a ve
vytvoření příznivého prostředí k realizaci integrační politiky. Projekt si klade za cíl identifikovat
stávající a budoucí výzvy v oblasti integrace, vytvořit konkrétní opatření k řešení problémů spojených
s integrací na lokální úrovni a navázat spolupráci mezi významnými stakeholdery, experty,
jednotlivými sektory, městy a zeměmi. V neposlední řadě chce tento projekt přispět k prohloubení
vzájemného porozumění mezi migranty a většinovou společností a odstranění vzájemných předsudků
a obav.
Mezi hlavní výstupy projektu patří Metodická příručka hodnocení strategie města v oblasti
integrace, která představuje nástroje k vyhodnocení integrační politiky a praxe na úrovni města,
Hodnocení strategie města Prahy v oblasti integrace, a tzv. City Integration Agenda (Integrační plán
města), představující doporučení pro město Prahu v oblasti integrace cizinců z třetích zemí a dalších
migrantů. V rámci projektu proběhne také kampaň, která se uskuteční v průběhu roku 2019.
Odkaz na oficiální stránku projektu: https://www.integra-eu.net/
Informace o proběhlých aktivitách v ČR: https://icpraha.com/projekt-integra/
Výstupy projektu ke stažení zde: https://icpraha.com/ke-stazeni/#toggle-id-4

