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Souhrn problematiky
Manuál lokální integrace je určen především zaměstnancům a zaměstnankyním úřadů místních samospráv –
krajských či obecních, kteří v praxi řeší každodenní otázky vzájemného soužití migrantů/migrantek a většinové české
společnosti. Informace a doporučení pro praxi jsou záměrně uzpůsobeny situaci v menších obcích nebo
také pro další instituce, které dosud s migranty nemají rozsáhlejší zkušenosti.
Manuál vznikl na základě přímé poptávky samosprávy a jako takový se snaží vyhovět jejím představám o
komplexním a výstižném, ale zároveň stručném a jasném návodu, jak se s tématem integrace vypořádat co
do požadavků daných platnými právními předpisy, ale zároveň s respektem k místním specifikám a ku
prospěchu všech obyvatel ČR bez rozdílu.
Migranti a migrantky se stále častěji stěhují i do menších měst a obcí, pro které je charakteristické to, že
nemají potřebné zdroje, kapacity, znalosti a ani zkušenosti pro práci s touto skupinou osob. Také většinou neznají
potřebná, konkrétní a účinná doporučení, jak se zachovat a co dělat v první řadě a co v druhé, jak usnadnit vzájemné
soužití, jak profitovat z přítomnosti cizích osob nebo jak starousedlým obyvatelům vysvětlit, že nové situace mohou
představovat spíše pozitivní možnosti nežli bezpečnostní i jiná rizika.
Proto se také informace obsažené v manuálu pokoušejí shrnout zkušenosti těch, kteří se s integrací v
praktické rovině každodenně potýkají. Při jejich sběru se vycházelo z toho, co se v praxi na regionální či lokální
úrovni povedlo, jinými slovy, co se dnes označuje slovy dobrá praxe. V konkrétní rovině jsou tak jeho obsahem
sebrané tipy i funkční návody na integrační opatření samospráv.
Manuál lokální integrace není klasickou příručkou určenou k lineárnímu čtení. Naopak, díky své struktuře i svému
provedení umožňuje rychle navigovat tam a zpátky mezi jednotlivými tématy podle zájmu či potřeby a propojovat
tak dílčí oblasti, které s integrací migrantů souvisejí.
Manuál se skládá z vyjímatelných, očíslovaných infosheetů různého rozsahu. Dají se studovat jednotlivě či napříč
kapitolami a zároveň mohou být použity jako samostatný podkladový materiál pro schůzky, jednání či prezentace.

Přílohy
1. https://www.migrace.com/adm/_upload/docs/manual_simi_1612778687.pdf
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