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Za období 21. 03. 2019 – 29. 04. 2019

STUDIJNÍ CESTA DO NĚMECKA 10. – 13. 09. 2018 – část 3
V Norimberku proběhly také schůzky s příspěvkovou
organizací Noris Arbeit a s migrantským spolkem AGABY (k
dispozici ZDE). Proběhla také schůzka se zástupci
hospodářské a průmyslové komory za účasti zástupkyně
společnosti Siemens (k dispozici ZDE).
Přeloženou prezentaci integrační politiky města Norimberku
naleznete ZDE.
Všechny zápisy ze studijní cesty, stejně tak jako mnoho další
zahraniční i domácí inspirace naleznete na stránkách SIMI.

BESEDA JEDEN SVĚT V LIBERCI
Dne 29. 03. 2019 proběhla v prostorech libereckého
Experimentálního studia - Lidové sady filmová projekce a
beseda v rámci festivalu Jeden svět pro studenty a
studentky. Studenti z Tanvaldu zhlédli filmy Lapeni ve městě
tisíce hor a Absurditou proti absurditě. První z filmů si všímá,
jak se tvůrci čínské rapové subkultury ve městě Čchungčching vyrovnávají se systematickým tlakem komunistické
cenzury, druhý sleduje originální protestní kampaň
texaských studentek „Cocks Not Glocks“. Tématu
občanského aktivismu byla věnována i navazující
moderovaná beseda, jejímž hostem byla ředitelka SIMI
Magda Faltová.
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ZORGANIZOVANÉ KULATÉ STOLY
 22. 03. 2019: Procesní audit – první část (Praha)
Cílem kulatého stolu bylo poskytnout půdu pro vznik
pracovní skupiny procesního auditu zaměřené na evaluaci a
další rozvoj pražské Koncepce integrace cizinců a navazujících
akčních plánů.
Potřeba této kolektivní revize nastavení pražské integrační
strategie vyplynula během monitoringu plnění akčního plánu
za rok 2018 a paralelních příprav akčního plánu pro rok 2019.
Zde se ukázalo, že dosud nejsou systematicky nastaveny
procesy strategického řízení, což především dopadá na míru
naplňování plánovaných integračních opatření.
Cílem procesního auditu proto bylo zhodnotit dosavadní postupy a nastavit standardizované
mechanizmy. Setkání moderovala Eva Valentová ze SIMI, zúčastnili se mj. zástupci Integračního centra
Praha, Magistrátu hl. m. Prahy, městské části Praha 7 a Praha 13, organizace META a Člověk v tísni.
 27. 03. 2019: Integrace migrantů v Praze: úspěchy a výzvy (Praha)
Dobré integrační politiky se zásadně podílí na tom, že se z
migrace nestane pro hostitelský stát hrozba, ale přínos. Téma
integrace však bývá často zastíněno diskuzí ohledně migrace, a
tak se mu často nedostává pozornosti nebo potřebné podpory.
Zejména v posledních letech přitom došlo v České republice
k nárůstu aktivit na lokální úrovni, tedy tam, kde se integrace
opravdu děje. Ve snaze přiblížit tento vývoj debata předestřela,
jaká je situace v oblasti integrace osob s migrační zkušeností v
Praze. V první části nabídla stručné shrnutí dosavadního vývoje integračních politik, představila
současné směřování těchto politik a shrnula výzvy, které v tomto ohledu hl. m. Praha řeší. V druhé části
nabídla možnost s pozvanými hosty diskutovat a klást otázky. Své příspěvky přednesli Eva Valentová a
Magda Faltová ze SIMI, Jan Janoušek z Magistrátu hl. m. Prahy a Petr Syrový z Městské části Praha 13
Zápis z debaty naleznete ZDE.
 02. 04. 2019: Demografický a socioekonomický vývoj a jejich vliv na migraci v regionech (Brno)
Vnitřní i mezinárodní migrace motivovaná ekonomickou
atraktivitou Jihomoravského kraje i jeho hraniční geografickou
polohou výrazným způsobem ovlivňuje nejen strukturu obyvatelstva
jednotlivých měst a obcí, ale i jejich infrastrukturu, služby a celkový
ráz kraje. Místní samosprávy tak musí čelit novým situacím, otázkám
a výzvám, které s sebou přírůstek, či naopak úbytek obyvatel přináší.
Hlavním tématem kulatého stolu byl proto vliv migrace a
integračních politik na vývoj populace v České republice se
zaměřením na Jihomoravský kraj, s cílem sdílet zkušenosti, diskutovat výzvy a společně nalézat
konstruktivní řešení.
Byl také představen německý projekt Dva světy? Integrační politika ve městě a na venkově (Zwei
Welten? Integrationspolitik in Stadt und Land), který realizuje výzkumný tým z univerzit v Hildesheimu
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a Erlangenu. Projekt analyzuje institucionální změny v přibližně 100 německých městech a obcích po
masivním příchodu uprchlíků v roce 2015, všímá si role občanských subjektů a jejich spolupráce
s místními správními orgány.
Zápis z kulatého stolu naleznete ZDE.

PLÁNOVANÉ KULATÉ STOLY
Tento seznam je pouze orientační. Zároveň vítáme z vaší strany jakékoliv podněty na témata kulatých
stolů.
Konference o lokální integraci: Města, migrace a
integrace: Výzvy, aktéři a inspirace
14. 05. 2019

Praha

9.00 – 17.00

Kaiserštejnský palác

27. 05. 2019

Liberec

Čas bude upřesněn

Místo bude upřesněno

V rámci konference proběhne workshop projektu
MIS Jak začít? Mapování situace v oblasti
integrace migrantů a práce s daty

Kulatý stůl Terénní práce v Libereckém kraji

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTA, MIGRACE A INTEGRACE, VÝZVY, AKTÉŘI A
INSPIRACE
Datum: úterý 14. května 2019
Místo: Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 25/57, 110
00, Praha 1
Mezinárodní konference Města, migrace a integrace: výzvy,
aktéři a inspirace 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 ZDE.
K registraci na konferenci následujte tento odkaz.
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NOVÉ TVÁŘE V PROJEKTOVÉM TÝMU
Blanka Tollarová
Zabývá se sociologií migrace, zejména otázkami souvisejícími s
postavením migrantů v hostitelských společnostech a s jejich
začleňováním. Aktuálně se věnuje aplikovanému výzkumu
v oblasti migrace (např. výzkum „Pražané s cizím pasem“ pro
MHMP s týmem Sociologického ústavu) a evaluačnímu výzkumu
v oblasti integrace cizinců. Ve své práci kombinuje zkušenosti
z akademického výzkumu, z práce v nevládním sektoru i ve
státní správě.

NOVÁ PUBLIKACE O INTEGRAČNÍ PRAXI V ČR
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty
přichází s novou publikací s názvem Integrace cizinců v Česku
z pohledu nevládních organizací, jejíž ambicí je nabídnout
praktický vhled do různých aspektů života cizinců pobývajících
v ČR a představit celou škálu oblastí, kterých se problematika
integrace může dotýkat. Na tvorbě materiálu se podílelo
16 autorek z 13 členských organizací Konsorcia.
V souladu s posláním Konsorcia bylo smyslem publikace
sebrat zkušenosti jeho členských organizací a v jednotné
podobě je zprostředkovat profesionálům, kteří se s problematikou integrace cizinců setkávají spíše
okrajově, například z úřadů práce, městských úřadů, podniků zaměstnávajících zahraniční pracovníky
atp. Vedle úředníků a personalistů může být vhodná pro studenty sociální práce a odbornou
veřejnost, jakož i pro nové pracovníky neziskových organizací pracujících s migranty.
Celý text publikace můžete stáhnout ZDE.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. – 25. 05. 2019
Za 3 týdny se v ČR otevřou volební místnosti pro volby do
Evropského parlamentu. Volby do EP poběží ve dnech 24. a
25. května 2019 - v pátek 24. května od 14 do 22 hodin a v
sobotu 25. května od 8 do 14 hodin. Česko si v roce 2019 zvolí
21 europoslanců.
Nezapomeňte, že volit může:



každý občan České republiky nebo
občan jiného členského státu EU, který je alespoň 45 dnů přihlášen k pobytu na českém
území, a který minimálně 25. května dovrší 18 let věku
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