TISKOVÁ ZPRÁVA
městská část Praha - Libuš dne 16. 9. 2014
Městská část Praha-Libuš hostí 6. celostátní konferenci měst a městských částí
s podtitulem „Jak podpořit společné soužití s cizinci“
Praha – Libuš, 16. 9. 2014 – Ve čtvrtek 18. září 2014 se městská část Praha-Libuš stane hostitelem 6.
Celostátní konference měst městských částí s podtitulem „Jak podpořit společné soužití s cizinci“.
Pozvání a záštitu nad konferencí přijal ministr vnitra České republiky Milan Chovanec a primátor hl.
m. Prahy Tomáš Hudeček. Oba významní hosté se akce zúčastní během dopoledního programu a
přednesou zde krátké projevy k tématu integrace a soužití s cizinci.
6. celostátní konference měst a městských částí se koná 18. 9. 2014 od 10 do 17 hodin v městské části
Praha-Libuš, v prostorách Klubu Junior, ulice Na Okruhu 395/1. Navazuje na ni komentovaná
prohlídka obchodního centra Sapa.
Konferenci za pořádající městskou část zahájí starosta městské části a poslanec Parlamentu ČR Jiří
Koubek. V programu zazní i zdravice zástupců Svazu Vietnamců v ČR, kteří se jako významní
partneři MČ Praha-Libuš podílejí na organizaci komunitních aktivit, podporují místní spolky a
spolupracují při řešení různých situací. Konference je pořádána za podpory Ministerstva vnitra,
v rámci projektu MČ Praha-Libuš s názvem „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské
společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“, což je projekt na podporu integrace a je
spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.
Mezi prezentující vystoupí zástupci Ministerstva vnitra, konkrétně ředitel Odboru azylové a migrační
politiky MV ČR, zástupci akademické oblasti, starostové pražských městských částí, zástupci
příslušných odborů městských úřadů a neziskové organizace, jejichž činnost je zaměřena na oblast
integrace.
Právě tyto organizace dostanou prostor během polední pauzy a hostům z celé republiky představí svou
činnost a nabídnout služby při podpoře soužití na komunitní úrovni. Program konference je doplněn
o ukázku místní komunitní akce.
„Je pro nás velkou ctí, že můžeme hostit letošní celostátní konferenci Ministerstva vnitra k integraci.
Pojali jsme ji jako praktickou ukázku toho, co na Libuši funguje, jakou cestou jsme se v podpoře
integrace vydali my a jak můžeme našimi zkušenostmi obohatit ostatní města a městské částí řešící
problematiku soužití s cizinci“, říká starosta MČ Praha-Libuš Jiří Koubek
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