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INTEGRA

Vize a služby města v oblasti integrace cizinců
City vision and services
Složení populace cizinců v Praze
Foreigners living in Prague

% z cizinců v ČR 
žijících v Praze

202 733

36,47 %

Number of foreigners
living in Prague

Foreigners in CZ residing
in Prague (%)

= 15,58 %

24,74 %
15,49 %
11,61 %

Ukrajinci
Ukrainians

Slováci
Slovaks

MHMP
(oddělení národnostních menšin
a cizinců)
Prague City Hall
(Department of National Minorities
and Foreign Nationals)

Městské části
Prague city districts

Vietnamci
Vietnamese

Američané

2,95 % Americans
2,5 % Číňané

Chinese

Město disponuje koncepcí
integrace cizinců.
The City of Prague has its
own policy for integration
of foreigners.
Město provozuje webovou
stránku a Facebook
pro cizince žijící v Praze.
The City of Prague runs
a website and Facebook for
foreigners living in Prague.

Rusové
Russians

KOORDINACE INTEGRAČNÍCH AKTIVIT
COORDINATION OF
INTEGRATION
ACTIVITIES

6,37 %



Stakeholders in Prague

PŘÍMÉ GRANTOVÉ PODPORY
FINANCIAL AND GRANT SUPPORT

počet cizinců
žijících v Praze

Aktéři integrace cizinců v Praze

Integrační centrum Praha
Integration Centre Prague

Město podporuje akce,
v rámci kterých mají Češi
a cizinci možnost se setkat.
The City of Prague supports
events where foreigners and
Czechs can meet.

Pobyt
Pobytové záležitosti mají v ČR na starosti dvě
složky Ministerstva vnitra ČR (MV ČR)...

CS

EN

RU

VI

Sociální systém
V ČR existuje systém sociálního zabezpečení,
do kterého přispívají všichni ekonomicky...

SLUŽBY
ORGANIZACÍ
PRO CIZINCE
SERVICES FOR
FOREIGNERS

Neziskové organizace
Non-profit organizations

Rodina
Sociální služby, které jsou zaměřeny na pomoc
a podporu jednotlivým členům rodiny nebo...

Vzdělání
České školy jsou státní (neplatí se na nich
školné) nebo soukromé (zde se platí školné,...


Organizace a spolky cizinců
Migrant organizations and associations

Každý sedmý
obyvatel Prahy
je cizinec.

Jazykové kurzy
Znalost českého jazyka Vám zjednoduší
komunikaci s úřady, se zaměstnavateli...

Every 7th Prague
inhabitant is
a foreigner.
www.iprpraha.cz

www.icpraha.com
www.integra-eu.net

Follow us on
Facebook
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