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V rámci konference došlo k setkání mezi odborníky z akademického prostředí,
pracovníky nevládních organizací, veřejné správy, veřejností a migranty, aby mohly být sdíleny
různé pohledy na integrační proces i zkušenosti z praxe. Podstatou příspěvků přednášejících i
panelové diskuze byla snaha o definici integrace a různých jejích aspektů v rámci odlišných
přístupů.
Po zahájení konference moderátorem dr. Zbyňkem Tarantem následovalo úvodní slovo
dr. Davida Šance, děkana Fakulty filozofické Západočeské univerzity. Ten zdůraznil význam
pořádané konference pro Fakultu filozofickou z hlediska aktuálnosti tématu, propojení aktérů
zabývajících se teorií i praxí a mezinárodní spolupráce.
V prvním příspěvku se dr. Tomáš Hirt z Katedry antropologie Západočeské univerzity
v Plzni věnoval samotnému termínu sociální integrace, jeho obsahu, vývoji, využívání a
problematice, čímž stanovil pro celou konferenci teoretický rámec. V následujícím příspěvku
se Vladislav Günter (Národní institut pro další vzdělávání, MŠMT) věnoval vztahu integrace a
jazykového vzdělávání a definoval největší současné problémy a výzvy inkluze cizinců ve
školství. V posledním příspěvku prvního bloku shrnula Magda Faltová (SIMI)
zakotvení integrace ve vládních strategických dokumentech, priority koncepce
integrace cizinců z pohledu legislativy i nevládního sektoru, fungování povinných
integračních prvků a výzvy české integrační politiky.
Za německou stranu promluvili ve druhém přednáškovém bloku rovněž tři přednášející.
Fiona Schultz z občanské iniciativy Bunt statt Braun – Gemeinsam stark für Flüchtlinge e.V.
ve městě Bayreuth se ve svém příspěvku věnovala participaci veřejnosti v integračním procesu
(například při výuce němčiny), doučování a pořádání kulturních akcí. Peter Müller, komunální
koordinátor nabídky vzdělávání pro nové občany v okrese Kulmbach s dlouholetou praxí ve
Spolkové policii, se zaměřil mimo jiné na problematiku udělování azylu a přijímání azylantů
veřejností. Poslední německý přednášející, Tobias Weidinger z Institutu geografie Univerzity
Friedricha Alexandera Erlangen-Norimberk, se zabýval perspektivami a zkušeností s integrací
uprchlíků ve venkovských oblastech v Německu.
V posledním bloku konference – panelové diskuzi – debatovali Manfred Weiß,
koordinátor dobrovolníku v oblasti podpory azylantů z Diakonie ve Weidenu, Peter Müller,
který již přednášel v předchozím bloku, Valentina-Amalia Dumitru, členka Poradního sboru
města Bayreuth pro integraci, Lucie Mořkovská z Organizace pro pomoc uprchlíkům, Alen
Kovačević z Integračního centra Praha a Antonín Ladman z organizace Hejmo Plzeň, která na
dobrovolnické bázi pomáhá uprchlíkům.
V panelové diskuzi se hosté vyjadřovali k tématům, kterými byla například definice
integrace z jejich vlastního pohledu, otázka, zda může být integrace někdy dovršena, jaké jsou

parametry úspěšné integrace, jak lze vycházet ze zkušenostní nabytých během integrace
migrantů z Vietnamu a Turecka, jak lze hodnotit spolupráci mezi jednotlivými sektory a jak je
možné se vyrovnat s neúspěšnou integrací.
Na závěr shrnul moderátor závěry všech bloků a poté konferenci ukončil dr. Daniel
Křížek z Katedry blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni poděkováním
hostům i organizátorům.

