
Název projektu: Evaluace úspěšnosti procesu integrace cizinců v 

dlouhodobém horizontu   

Cíle projektu:  

Hlavní náplní navrhovaného projektu je vytvoření nástroje pro evaluaci integračního procesu cizinců 

a následné zvýšení efektivity integrační práce. To bude učiněno na základě analýzy fungování 

Státního integračního programu (SIP), jehož realizátorem je SUZ MV. V rámci výzkumu budou 

zmapovány a definovány indikátory, které jsou pro úspěch integračního procesu klíčové a vytvořené 

metodiky poskytnou instrukce, jak tyto indikátory naplňovat, aby v integrační práce byla efektivnější. 

Integrační pracovníci SUZ MV budou v rámci workshopů ve využívání nových metodik náležitě 

proškoleni a budou seznámení s dalšími aspekty integrační práce. S metodami aplikace výstupů 

budou seznámeni i pracovníci dalších relevantních organizací státní správy a NNO.   
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Evaluation of the progress of the process of integration of foreigners in the long 
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The aim of the project:  

The main aim of the proposed project is to create tools for evaluating the integration process of 

foreigners and subsequently increase the effectiveness of integration work. We will research the 

State Integration Program (SIP), implemented by the Refugee Facilities Administration of the Ministry 

of the Interior ( RFA MOI). We will map and define indicators that are key to the success of the 

integration process and the methodologies developed will provide instructions on how to meet these 

indicators to be more effective in integration work. Integration workers of the RFA MOI will be 

adequately trained in the use of new methodologies and will be acquainted with other aspects of 

integration work. Employees of other cooperating organisation will also be acquainted with the 

project outputs.   
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