
18. září 2014 
Praha, Klub Junior, městská část Praha-Libuš  
ulice Na Okruhu 395/1

Konference je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti  
na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“ zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. 
Číslo projektu: státní neinvestiční dotace č. 6/2014/IC OBCE ze státního rozpočtu na rok 2014, program MV ČR:  
Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2014.

Program

9:00–10:00 
Registrace účastníků konference,  
malé občerstvení

Zahájení konference

10:00–10:05 
Mgr. Jiří Koubek – přivítání 
účastníků konference starostou městské 
části Praha-Libuš

10:05–10:10 
Milan Chovanec – úvodní slovo 
ministra vnitra České republiky

10:10–10:15 
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.  
– vystoupení primátora hl. m. Prahy

Blok I

10:15– 10:45 
PhDr. Tomáš Haišman – vystoupení 
ředitele Odboru azylové a migrační 
politiky MV ČR

10:45–11:00 
„Koncepce integrace cizinců v Praze“ 
Bc. Pavla Jenková, DiS., metodická 
ředitelka Integračního centra Praha, 
o. p. s. 

11:00–11:05
Ing. Hoang Dinh Thang – zdravice 
předsedy Svazu Vietnamců v ČR

11:05–11:20 
Coffee break

11:20–11:40
„Specifičnost MČ Praha-Libuš v integračním 
procesu cizinců vietnamského původu“  
Mgr. Jiří Koubek, starosta městské 
části Praha-Libuš

11:40–12:00 
„Segregace a soužití“  
Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 
– PřF UK, Centrum pro výzkum měst 
a regionů

12:00–12:20 
„Specifika integrace dětí a mládeže cizinců“ 
Mgr. Petr Prchal – starosta městské 
části Praha 12

12:20–14:00 
Pauza na oběd – občerstvení 
formou bufetu

Průběžný doprovodný program

Probíhá v infostáncích v přilehlém 
venkovním prostoru zahrady Klubu 
Junior.  Budete mít možnost seznámit 
se s projekty neziskových organizací na 
podporu integrace na komunitní úrovni. 

Blok II

Výměna zkušeností, různé pohledy 
a postupy při prosazování integrace na 
lokální úrovni.

14:00–14:15 
„Aktivizace komunitního života  
v MČ Praha 14“ 
Bc. Radek Vondra – starosta městské 
části Praha 14

14:15–14:30
„Praha 3 – společné soužití“ 
Mgr. Vladimír Beran – vedoucí 
Odboru sociálních věcí MČ Praha 3

14:30–14:45 
„Integrace cizinců ve městě Havlíčkův Brod“ 
Mgr. Marek Topolovský – vedoucí 
úseku sociálních služeb a prevence 
kriminality, Městský úřad Havl. Brod

14:45–15:00 
„Městská část Praha 9  
– festival Barevná Devítka“
Mgr. Veronika Schieblová,  
– MVP agency, s.r.o.

15:00–15:30 
Ukázka komunitní akce 1. část  
– workshop „Jak si rozumět nejen slovy“

15:30–16:00 
Diskuse, losování cen

16:00–16:30 
Coffee break,  
sdílení zkušeností

16:30–17:00
Přesun do obchodního centra Sapa

17:00–19:00 
Ukázka komunitní akce 2. část  
– komentovaná prohlídka obchodního 
centra Sapa

Konec programu

6. celostátní konference  
měst a městských částí

„Jak podpořit  
společné soužití s cizinci“

Pořádáno pod záštitou  
ministra vnitra České republiky  

a primátora hl. m. Prahy.


