Mezinárodní konference
Města, migrace a integrace:
Výzvy, aktéři a inspirace

datum

místo

9.00 – 17.00

Malostranské náměstí 23/37

úterý 14. května 2019

Kaiserštejnský palác,
110 00 Praha 1

vystoupí

Jan Braat, Pablo Rojas Coppari,
Tyler Golden, Jan Janoušek, Birgit Köbl,
Vít Rakušan a Amil Sharifov

Mezinárodní konference je spolupořádána Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR ve spolupráci se
Sdružením pro integraci a migraci a Pražskou kanceláří Nadace Heinrich-Böll-Stiftung pod záštitou Magistrátu hl. m Prahy
a za laskavé podpory OBSE Kanceláře pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR).
V rámci konference Vám představíme inovativní přístupy, inspirativní zahraniční i českou zkušenost a fungující modely
zapojení jednotlivých aktérů v oblasti integrace cizinců na lokální úrovni. Mezi širokou škálou účastníků – zástupců
státní správy, obcí, zaměstnavatelů, organizací občanské společnosti či akademiků, budou také zahraniční hosté, jejichž
zkušenosti přispějí do diskuse o tom, jak posílit roli obcí a měst v oblasti integrace cizinců. Více informací v programu níže.

K registraci na konferenci následujte tento odkaz.

program

Na obě panelové debaty a dva workshopy, kde poznačeno, je zajištěno simultánní tlumočení.

8.30 – 9.00

Registrace

9.00 – 9.15

Úvodní slovo
Hana Třeštíková, radní, Magistrát hlavního města Prahy (tbc)
Klaus Linsenmeier, ředitel, Heinrich-Böll-Stiftung Praha

		Meaghan Fitzgerald, náměstkyně Odboru demokratizace, OSCE/ODIHR
9.15 – 10.45

Panelová diskuse I – Integrace migrantů na lokální úrovni v kontextu víceúrovňového řízení

			

Moderátorka: Magda Faltová, ředitelka, Sdružení pro integraci a migraci

			

Panelisté:
•

Pablo Rojas Coppari, poradce pro migraci a svobodu pohybu, OSCE/ODIHR

•

Jan Janoušek, specialista integrace cizinců, Magistrát hlavního města Prahy

•

Jan Braat, poradce pro integraci, Město Utrecht

10.45 – 11.00

Přestávka na kávu

11.00 – 12.20

Workshopy I

			Workshop 1 (v anglickém jazyce)
			

Evaluace jako součást lokální integrační politiky

Moderátor: Pablo Rojas Coppari, poradce pro migraci a svobodu pohybu, OSCE/ODIHR
Hosté:
•

Kai Leptien, integrační expert, město Berlín, Německo (tbc)

•

Jan Braat, poradce pro integraci, město Utrecht, Nizozemí

Anotace: V průběhu workshopu se zaměříme na proces evaluace v rámci lokálních integračních
politik. Jak evaluaci začlenit do integračních politik, jak zajistit aktivní účast aktérů a učinit
evaluaci užitečným a efektivním nástrojem pro integraci cizinců. Představíme zkušenosti
z evropských měst Berlína a Utrechtu.
Workshop 2 (v anglickém a českém jazyce se simultánním tlumočením)

Participativní integrační politika na lokální úrovni: Jak zajistit aktivní účast migrantů
a migrantek?

Moderátorka: Meaghan Fitzgerald, náměstkyně Odboru demokratizace, OSCE/ODIHR
Hosté:
•

Vasco Malta, zástupce Vysokého komisaře pro migraci, Portugalsko

•

Anca Covrigová, metodička, Integrační centrum Praha

Anotace: V rámci workshopu budeme zkoumat procesy, nástroje a zkušenosti, jak zapojit
migranty a migrantky do integračních politik a aktivit na lokální úrovni. Zaměříme se na
zkušenosti z Portugalska a České republiky.
•

		

Workshop 3 (v českém jazyce)

Jak začít? Mapování situace v oblasti integrace migrantů a práce s daty
Moderátorka: Eva Valentová, expertka na integraci, Sdružení pro integraci a migraci
Hosté:
•

Jana Kadlečíková, výzkumnice, Centrum pro výzkum etnicity a kultury, Slovensko

•

Barbora Chrudimská, datová analytička, Sdružení pro integraci a migraci

Anotace: V rámci workshopu se zaměříme na postupy a zkušenosti s mapováním situace
v oblasti integrace migrantů na lokální úrovni. Identifikujeme jednotlivé kroky, opatření
a aktivity nezbytné pro vznik integrační strategie. Představíme dostupná data a jak s nimi
pracovat. Budou sdíleny zkušenosti ze Slovenska a České republiky.

program

12.20 – 13.30

Oběd

13.30– 15.00

Panelová diskuse II – Sociální integrace zahraničních pracovníků: Role obcí a zaměstnavatelů

			

Moderátorka: Andrea Krchová, ředitelka, Konsorcium nevládních organizací

			

pracujících s migranty v ČR
Panelisté:
•

Vít Rakušan, starosta Kolína; poslanec; předseda STAN

•

Amil Sharifov, koordinátor práce s uprchlíky a integrace, město Erlangen

•

Tyler Golden, vedoucí HR, Mews Systems, Praha

•

Birgit Köbl, vedoucí partnerství, ReDi School, Mnichov

15.00 – 15.15

Přestávka na kávu

15.15 –16.45

Diskusní a pracovní skupiny II
Workshop 1 (v anglickém jazyce)

Kreativní přístupy k propojování obcí a zaměstnavatelů: Role neziskového sektoru

Moderátorka: Barbora Chrzová, policy officer, Konsorcium nevládních organizací pracujících
s migranty v ČR
Hosté:
•

Birgit Köbl, vedoucí parterství, ReDi School, Mnichov

•

Jan Kopkáš, výkonný ředitel, Brno Expat Centre

Anotace: Integrace zahraničních pracovníků na místní úrovni je velmi složitou otázkou, která
vyžaduje úzkou spolupráci různých aktérů, zejména místních samospráv a zaměstnavatelů.
Na základě inspirujících zkušeností školy ReDi a brněnského Expat centra se na workshopu
bude diskutovat o tom, jakou roli může hrát nevládní sektor v propojení měst a zaměstnavatelů
a poskytování nezbytných služeb – jaká je inspirující praxe, co funguje a v čem jsou největší
překážky? Jaké jsou výzvy?
Workshop 2 (v anglickém a českém jazyce se simultánním tlumočením)

‚Otevřený stát‘ versus ‚bezpečný stát‘: Vládní politika a potřeby měst a zaměstnavatelů

Moderátorka: Masha Volynsky, mediální koordinátorka, Konsorcium nevládních organizací
pracujících s migranty v ČR
Hosté:
•

Agnieszka Mikulska-Jolles, vedoucí programu Integrace a menšinová práva,
Helsinská nadace pro lidská práva, Varšava

•

Amil Sharifov, koordinátor práce s uprchlíky a integrace, město Erlangen

Anotace: Během workshopu se zaměříme na napětí mezi vládními politikami v oblasti migrace
a integrace a potřebami zaměstnavatelů a postavením měst. Na základě polských, německých
a českých zkušeností si ve workshopu představíme pozitivní příklady a budeme hledat nová
řešení zapojení měst do integrace stále se zvyšujícího počtu cizinců.

program
Workshop 3 (v českém jazyce, facilitovaný Diakonií ČCE)
České právo a pracovní migrace v praxi

Moderátorka: Blanka Tollarová, vedoucí výzkumu, Konsorcium nevládních organizací
pracujících s migranty v ČR
Hosté:
•

Eva Babincová, seniorní imigrační specialistka, Petyovský & Partners

•

Andrea Felixová, vedoucí HR, Landis+Gyr

•

Dagmar Charvátová, pracovnice ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní, ČVUT

Anotace: Přivést zaměstnance ze zahraničí je náročné, tím spíš, pokud se jedná o pracovníky
z tzv. třetích zemí (mimo EU/EFTA). V případě pracovníků z tzv. třetích zemí je celý proces
v České republice zdlouhavý a zahrnuje značnou byrokratickou zátěž. V mnoha oblastech
pracovního trhu chybí kvalifikovaní i nekvalifikovaní pracovníci. Je v tomto ohledu český právní
systém připraven na dnešní Evropu? Jak mohou zaměstnavatelé fungovat v rámci platných
zákonů a regulací a přitom být společensky odpovědnými v procesu zaměstnávání cizinců?

Workshop 4 (v českém jazyce, facilitovaný Centrem pro integraci cizinců [CIC])
Mapování situace a potřeb migrantů na lokální úrovni: Práce a co dál?
Hostka:
•

Lenka Pavelková, Přírodovědecká fakulta UK, externí spolupracovníce CIC

Anotace: V rámci workshopu bude představena situace zaměstnanosti migrantů v okrese
Kolín na základě zpracovaných materiálů Centra pro integraci cizinců, které zde dlouhodobě
působí. Poté bude následovat práce ve skupinách nad tématy, která jsou opomíjena, ale se
zaměstnáváním zahraničních pracovníků logicky velmi úzce souvisí. Jedná se zejména o oblast
bydlení, školství a další návazné služby. V rámci diskuze se také zaměříme na možná opatření ze
strany místní správy.

16.45 – 17.00

Závěrečná řeč

		Andrea Krchová, ředitelka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR,
		

a Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci

Konferenci bude na stejném místě v pondělí 13. května předcházet půldenní mezinárodní konference „Vzdělávání
a posilování kapacit pro práci s migranty“ pořádaná IOM Mezinárodní organizací pro migraci v rámci projektu Kvalitativní
služby na lokální úrovni pro migranty a uprchlíky (Q-SER). Více informací naleznete na www.iom.cz a www.q-ser.org.

