TISKOVÁ ZPRÁVA
městská část Praha - Libuš dne 16. 9. 2014
Městská část hostila 6. celostátní konferenci měst a městských částí s podtitulem
„Jak podpořit společné soužití s cizinci“
Praha – Libuš, 17. 9. 2014 – Ve čtvrtek 18. září od dopoledních hodin byla naše městská část dějištěm
významné konference, na kterou kromě zástupců měst a městských částí z celé České republiky,
neziskového sektoru a akademiků, zavítali i významní hosté z ministerstva vnitra a Magistrátu hl. m.
Prahy. Pozvání na 6. celostátní konferenci měst a městských částí s podtitulem „Jak podpořit
společné soužití s cizinci“ přijal ministr vnitra České republiky Milan Chovanec a primátor hl. m.
Prahy Tomáš Hudeček.
Hlavní téma, integrace a soužití s cizinci, se prolínalo celou konferencí a ukázalo praktické
zkušenosti, jak se dá k tomuto tématu přistupovat, jak navazovat partnerství a jak propojovat
život majority s minoritou. Zazněla potřeba vidět tato témata koncepčně a systematicky hledat
řešení.
Ministr vnitra se zmínil o počtu cizinců přicházejících k nám do České republiky, nutnosti
nastavit pro ně jasné podmínky, brát integraci vážně a investovat do ní finanční prostředky.
Pokud by se tomu tak nestalo, vznikají problémy a ohniska střetů a napětí. Poděkoval městům za
práci na komunální úrovni v oblasti integrace a ocenil zřetelný posun Libuše v této oblasti. Jako
vážný a podceněný problém uvedl výrobu a distribuci drog, kde je nutné ve spolupráci
s vietnamskou stranou, zajistit efektivnější boj proti obchodu s drogami.
V úvodním slově primátora hl. M. Prahy zazněla zmínka o stabilizaci situace při začleňování
cizinců do každodenního života a potřeby investovat do integrace migrantů. Zmínil i vlastní
zkušenosti jak se tomuto problému věnují v jiných evropských městech. Na závěr svého příspěvku
připomněl důležitost vize směřování, finančních prostředků a práce lidí ochotných se práci
s cizinci systematicky věnovat.
Se svým příspěvkem na konferenci dále vystoupil ředitel Odboru azylové a migrační politiky
ministerstva vnitra Tomáš Haišman, starosta městské části Jiří Koubek, starosta MČ Praha 12
Petr Prchal a starosta MČ Praha 14 Radek Vondra. Svaz Vietnamců v ČR zde reprezentoval
místopředseda Nguyen Duy Nhien a jménem svazu přednesl krátkou zdravici. Mezi prezentující
nechyběl ani profesor Luděk Sýkora, který se svým týmem zpracovával studii týkající se soužití
majotity a Vietnamců v Praze-Libuši. Z dalších prezentujících je třeba zmínit Integrační centrum
Praha, město Havlíčkův Brod, městskou část Praha 3 a organizátora festivalu Barevná devítka
agenturu MVP s.r.o. Posledním příspěvkem byla ukázka komunitní akce pořadatelské městské
části, a to krátké představení semináře „Jak si rozumět nejen slovy“, který se již druhým rokem
těší zájmu veřejnosti.
Konference se po celý den konala v prostorách Klubu Junior na sídlišti Písnice. Během obědové
pauzy se ve venkovním prostoru zahrady konal veletrh inspirace, kde se přítomní mohli seznámit
s projekty neziskových organizací na podporu integrace na komunitní úrovni. Po oficiálním
ukončení konference byl připraven doprovodný program, prohlídka obchodního centra Sapa.

1

Uspořádání této konference se pro městskou část stalo historicky významnou událostí , které jsme
se zhostili se ctí a vysokou úrovní. 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.
„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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