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Sociální inkluze a občanská angažovanost cizinců
Civic participation and social inclusion of TCN and other migrant communities


V Praze funguje přes 50 organizací,
v rámci kterých cizinci prezentují svou
kulturu a usilují o klidné soužití
s majoritou.
There are more than 50 active
organizations in the city, through which
foreigners present their culture to other
Prague inhabitants and make an effort
to support peaceful coexistence.





Praha podporuje iniciativy
a komunitní akce, které
vytvářejí prostor pro
interkulturní setkání a dialog
mezi různými komunitami
žijícími ve městě.

Neziskové organizace informují
cizince o možnostech aktivního
zapojení do společnosti.
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Non-profit organizations inform
foreigners on possibilities
of active civic involvement.

The city of Prague supports
initiatives and community
events that create space
for intercultural meeting
and dialogue.

www.icpraha.com
www.integra-eu.net
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Městské části vytvařejí možnosti
zapojení cizinců formou věřějných debat
nebo komunitního plánování.
Prague city districts create possibilities
of involvement for foreigners, such
as public discussions or community
planning events.
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1
Braulio Lara – Mezinárodní úsměv
Braulio Lara – Intercontinental smile
2
Anton Litvin – KULTURUS – festival současné ruské kultury
Anton Litvin – KULTURUS – festival of contemporary Russian culture
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Justyna Janowska – Herstory – Streetartový kousek zobrazující inspirativní ženy různých původů. Graffiti bylo vytvořeno skupinou Pražanek, které pocházejí z různých zemí, Praha 10
Justyna Janowska – Herstory – street art displaying inspirational women of different origins. The graffiti was created by a group of women living in Prague that come from different countries, Prague 10
Zdrojem informací je publikace Hodnocení strategie města v oblasti integrace, Praha, Česká republika, ISBN 978-80-270-4912-7
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