
konference + diskuze + workshopy

Státní politika 
a integrace 
migrantů do
společnosti
Mezinárodní konference, diskuze a work-
shopy pořádané v rámci projektů MIPEX 
a FLEXI-IN-SECURITY nabídnou pohled na
českou migrační a integrační politiku, její
srovnání v evropském kontextu i její odraz
na postavení migrantů v praxi. Kromě inte-
grace se bude konference zabývat také do-
padem hospodářské krize na pracovní
migranty. Panelová diskuze se zaměří na
úspěšné integrační strategie a během
prvního workshopu budou představeny
dobré příklady z praxe ze zahraničí. Druhý
z workshopů přiblíží zájemcům migrační
politiku České republiky. Cílem celé akce je
představit širší odborné veřejnosti vý-
sledky obou projektů a sestavit doporučení
pro politickou reprezentaci ČR, která je za
vytváření a aplikaci migrační politiky zod-
povědná.  

Konference se koná pod záštitou 
místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR 
PaedDr. Aleny Gajdůškové

středa 4. května 2011
od 9h do 16h30
Goethe-Institut 
Masarykovo nábřeží 32
Praha 1 

O projektu MIPEX
MIPEX (The Migrant Integration Policy Index) je mezi-
národní studie vydávaná každé dva roky organizacemi
British Council a The Migration Policy Group, která
srovnává státní politiky integrace cizinců v 31 zemích
Evropy a Severní Ameriky. Studie posuzuje, zda vlády
zajišťují rovná práva i příležitosti všem svým obyvate-
lům. Letošní studie MIPEX III ukazuje, že Česká repub-
lika zůstává pod evropským průměrem v integraci
cizinců z třetích zemí. Česká republika skončila na 19.
místě, s hodnocením politiky jako spíše nepříznivé. Nej-
lépe hodnoceno je Švédsko, ze střední a východní Ev-
ropy pak Slovinsko. Podle studie jsou právní podmínky
v oblasti zaměstnanosti, rodiny či vzdělání v České re-
publice poměrně dobře nastavené, problematická ale
zůstává jejich implementace a také aplikace tzv. správ-
ního uvážení, což je podíl vlastního úsudku jednotlivých
úředníků při rozhodování. Partnery projektu MIPEX 
v ČR jsou Multikulturní centrum Praha a organizace
Člověk v tísni. 
Více informací o studii naleznete na: www.mipex.eu

O projektu FLEXI-IN-SECURITY
Projekt sleduje dopad globální ekonomické krize na
pracovní migranty v rámci Evropské unie. Krize ještě
více prohloubila jejich často již tak kritické životní pod-
mínky a migranti se tak stali jednou z  jejích prvních
obětí. Poptávka po větší flexibilitě na trhu práce je totiž
spojená s nižšími sociálními jistotami pracovníků, a tak
ji uspokojují zejména cizinci, kteří mají menší poža-
davky na dlouhodobé jistoty i výdělek. Zahraniční 
pracovníci jsou vítáni v období růstu ekonomiky, ale
v okamžiku příchodu recese ztratí jako první práci i své
místo ve společnosti. Jednou z reakcí na krizi bylo ote-
vření debaty o způsobech, jakými je migrace organizo-
vána. Hlavním záměrem projektu FLEXI-IN-SECURITY je
do této debaty přispět zveřejňováním výsledků vý-
zkumů a zdokumentováním konkrétních zkušeností 
migrantů na trhu práce v ČR i jiných zemí EU.  
Více informací o projektu naleznete na: 
www.migraceonline.cz/flexi-in-security/index.php



program

Registrace: od 8h30 

Zahájení: 9h – 9h15
Heinrich Blömeke, ředitel Goethe-Institutu v Praze 
Nigel Bellingham, ředitel British Council Czech Republic 
Dagmar Sieglová, ředitelka Multikulturního centra Praha 

Moderátorka konference: Tereza Engelová

9h15 – 11h 

Blok I. MIPEX

9h15 – 10h
Představení studie MIPEX III a jejích hlavních výsledků
Thomas Huddleston, The Migration Policy Group (hlavní výzkumník studie MIPEX).
Představení výzkumu MIPEX III a jeho metodiky; srovnání výsledků výzkumu, 
vývoje a legislativ v zemích EU a praktická ukázka, jak MIPEX využívat jako nástroj.

10h – 10h30
MIPEX III a ČR
Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci (výzkumnice české části studie MIPEX). 
Představení výsledků studie MIPEX III pro ČR v souvislosti s přehledem legislativních změn, 
zejména novelou zákona z roku 2011. Nastínění možností implementace a hlavních problémů 
integrace v kontextu ekonomické krize.

10h30 – 11h
Miluše Hutyrová, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Selma Muhič Dizdarevič, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
Reakce a doplnění ze strany výzkumnic, které se na studii MIPEX podílely.

11h – 11h15 Přestávka

11h15 – 12h 

Blok II. Migranti na pracovním trhu

11h15 – 11h35
Dopady krize na migranty a migraci v ČR
Dušan Drbohlav a Soňa Schovánková, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 
Změny v počtech cizinců na území ČR, sociální situace a strategie chování migrantů, opatření státu 
vůči migrantům v reakci na ekonomickou krizi.

11h40 – 12h
Prezentace výsledků projektu FLEXI-IN-SECURITY
Jakob Hurrle, Multikulturní centrum Praha. Dokumentace dopadu krize na migranty 
ve vybraných evropských lokalitách a zemích.
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12h – 13h 

Blok III. Integrace migrantů

12h – 12h20
Příklady dobré praxe z vybraných německých měst 
Claudia Walther, Bertelsmann Stiftung, program integrace a vzdělávání

12h20 – 13h 
Panelová diskuze na téma: Pilíře úspěšné strategie integrace migrantů
Účastníci: 
Thomas Huddleston, The Migration Policy Group
Pavel Čižinský, Multikulturní centrum Praha
Claudia Walther, Bertelsmann Stiftung, program integrace a vzdělávání

Moderátor: Jakob Hurrle, Multikulturní centrum Praha
Jazyk dopoledních bloků: čeština, angličtina (simultánní tlumočení)

13h – 14h Oběd

14h – 16h 

Workshop a veřejná diskuze:
Lokální integrace cizinců – výměna zkušeností

Účastníci: 
Claudia Walther, Bertelsmann Stiftung, program integrace a vzdělávání
Dr. Uta Kruse, městská zmocněnkyně pro integraci a cizinecké otázky, Drážďany

Moderátor: Jakob Hurrle, Multikulturní centrum Praha 
Jazyk: čeština, němčina (simultánní tlumočení)

14h – 15h30
Open space s Thomasem Huddlestonem
Thomas Huddleston vysvětlí zájemcům jak používat MIPEX jako nástroj, 
a zodpoví dotazy, na které nezbyl čas v dopoledních blocích. 
Jazyk: čestina, angličtina. Místo: Učebna 22.
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14h – 16h 
Workshop: Migrační politika České republiky
Je česká migrační politika restriktivní nebo liberální? Co je její určující pohnutkou - bezpečnostní ohledy, 
potřeby pracovního trhu, lidská práva či demografické obavy? Co v praxi znamená tzv. cirkulární migrace?
Měla by se ČR vydat tímto směrem? Jak se vztahuje cirkulární migrace k integraci a k lidským právům? 
Jaké jsou podmínky získávání státního občanství a zdravotního pojištění cizinců? 
Důraz bude kladen na migraci za účelem ekonomických aktivit. Workshop bude využívat metody 
balanced scorecard. 

Moderátor a obsahové vedení: Pavel Čižinský, Multikulturní centrum Praha
Jazyk: čeština. Místo: Učebna 23.

16h – 16h30
Shrnutí výsledků konference, diskuzí a workshopů, zakončení celého dne.

16h30
Číše vína

O British Council 
British Council je mezinárodní organizace Spojeného království, podporující vzdělávací příležitosti a kulturní
vztahy. Ve více než 100 zemích přispívá k vytváření příležitostí a posilování důvěry v Spojené království, pro-
střednictvím  sdílení znalostí a nápadů mezi lidmi. Zaměřuje se na angličtinu, umění, vzdělávání a společnost,
včetně vědy a sportu. Je nepolitickou organizací, oddělenou od britské vlády. Více informací o British Council
najdete na www.britishcouncil.cz.

O Multikulturním centru Praha 
Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých 
kultur v České republice a v jiných částech světa. Jeho posláním je přispět k lepšímu porozumění mnoho-
vrstevné multikulturní reality pomocí speciálních vzdělávacích, kulturních a informačních aktivit. 
Součástí MKC Praha je i speciální internetový portál zaměřený na migraci www.migraceonline.cz. 
Více najdete na www.mkc.cz.

Kontakty
Jana Hecová, British Council, Jana.Hecova@britishcouncil.cz, T 221 991 132
Laura Kopecká, Multikulturní centrum Praha, flexi.insecurity@gmail.com, T 296 325 346


