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C2.2.5 Kosmopolitní město Opatření

Typické aktivity • Tvorba a aktualizace strategie integrace cizinců na úrovni Statutárního města Karlovy Vary

• Cílené aktivity vedoucí k příchodu obyvatel z různých koutů světa, k podpoře sociálních 

a společenských vztahů s okolními městy a obcemi

• Podpora vzniku a fungování neziskových organizací pro cizince a center pro integraci 

cizinců

• Podpora programů a aktivit pro integraci cizinců (pracovní poradenství, osvojení jazyka,

vzdělávání dětí cizinců, přednášky pro cizince o místní historii a zvycích, volnočasové 

a sousedské aktivity směřující k formování vztahu nových obyvatel k městu atd.)

• Zřízení pracovního místa pro interkulturního pracovníka na MMKV a zajištění odpovídající 

jazykové vybavenosti

• Přivedení ekonomicky aktivních osob ze zahraničí do města

• Podpora akcí určených pro národní menšiny

• Podpora spolků národních menšin, komunikace se zástupci organizací komunit

• Pořádání přednášek a besed o zemích, odkud pocházejí cizinci usazení v Karlových Varech, 

podpora uměleckých aktivit jiných kultur a akcí typu dnů vietnamské (ukrajinské aj.) 

kuchyně včetně souvisejících přednášek

• „Festival národností“

• Zapojení do volnočasových aktivit i do aktivit posilujících jejich vztah k městu jako k nové-

mu domovu

• Podpora sousedských a dobrovolnických aktivit propojujících majoritní společnost 

a cizince, informační a komunikační systém – překladatelé, tiskoviny, formuláře apod., 

komunitní centra

• Podpora zapojení cizinců do veřejného života a občanské společnosti 

• Kulturní a náboženské zázemí se specifickými potřebami (specifické modlitebny, 

pohřebiště apod.)

• Servis pro pracovní příležitosti

 + příležitost k obohacení města o novou kulturu, posílení kosmopolitního obrazu města 

 + zapojení cizinců do městského dění, a tím získání jejich zájmu o město 

 + předcházení negativním vlivům spojeným se segregací 

 + omezení trendu úbytku počtu obyvatel a jejich stárnutí

 + rozvoj mezikulturního dialogu jako prevence konfliktů

 + zmírňování předsudků a xenofobních tendencí

 – zakořeněná nedůvěra a opatrnost majoritní společnosti 

 – náročnost některých opatření 

 – nedostatečný zájem cizinců o spolupráci

 – reálné výzvy a rizika související s migrací, na které nemusí být místní komunita připravena
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Možné překážky

Očekávané přínosy
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Opatření
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• Spolupráce s velvyslanectvími a kulturními a ostatními institucemi těchto zemí

• Podpora dialogu a integrace ve vzdělávání

• Rozlišování mezi „cizinci“ a „národnostními menšinami“, krátkodobým a dlouhodobým 

(trvalým) pobytem

• Využívání doporučení uvedených v materiálu Integrace cizinců v Česku z pohledu nevlád-

ních organizací (2018, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Praha) 

při tvorbě strategie integrace cizinců na úrovni Statutárního města Karlovy Vary 

• Prezentace jasného plánu města a jeho aktivní naplňování

• Přeměna image „ruského města“ na image kosmopolitního města

• Spolupráce s Centrem pro integraci cizinců

• Zajištění stabilního financování

• Rozvoj stabilní sítě center národnostních komunit

• Vhodné podmínky pro multikulturní aktivity

• Eliminace činnosti zprostředkovatelů cizinců 

• Spolupráce s partnerskými městy (sdílení dobré praxe, inspirace)

• Práce s daty – systematický a dlouhodobý sběr a interpretace (zdroje Ministerstvo vnitra, 

cizinecká policie, vlastní data), přehledná a názorná prezentace

• Tematizace a vysvětlení procesu a souvislostí migrace,  přínosů a rizik migrace pro město 

směrem k místním obyvatelům

Nutné podmínky

C2.2.5 Kosmopolitní město 
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Opatření

Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 – odbor vnitřních věcí

Školní a vzdělávací infrastruktura

Obchodní akademie Karlovy Vary 

Základní škola jazyků Karlovy Vary  

Karlovarský kraj

Centrum na integraci cizinců 

Karlovy Vary  

Výbor pro národnostní menšiny

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

Odbory Krajského úřadu 

Karlovarského kraje

 – odbor regionálního rozvoje 

 – odbor kultury, památkové péče 

a cestovního ruchu 

 – odbor sociálních věcí

Ministerstvo vnitra – Regionální oddělení 

pobytu cizinců Karlovy Vary 

Jazykové školy a vzdělávací 

instituce 

Neziskové organizace zaměřující 

se na integraci cizinců 

Soukromé školy pro cizince

Člověk v tísni, o. p. s.
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Cílové skupiny

• Cizinci – národnostní menšiny

• Majoritní společnost – obyvatelé města 

Karlovy Vary

C2.2.5 Kosmopolitní město 
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A1.1 Efektivní úřad

A1.2 Hospodaření města

A1.3 Image města

A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů

A2.2 Lázeňství

A2.3 Nové výzvy

A2.4 Cestovní ruch

B1.1 Urbanismus a architektura

B1.2 Životní prostředí, příroda a krajina

B2.2 Doprava a veřejný prostor

C1.1 Umění a kultura

C1.2 Sport

C1.3 Společenské akce a volnočasové aktivity

C2.1 Sociální záchranná síť

C3.1 Škola a komunita

C3.2 Vzdělaní a aktivní občané

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary 2017–2023

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018–2023

Strategický rámec Česká republika 2030

Koncepce integrace cizinců 2016 – Ve vzájemném respektu

Opatření

Vazba na cíle

Vazba 

na strategické 

dokumenty
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Hrdé a sebevědomé město

Živé a kreativní město

Zdravé a bezpečné město

Společné a společenské město

Inovativní a iniciativní město

C2.2.5 Kosmopolitní město 

Naplnění hodnot


