
Úspěšná integrace na místě Zkušenosti z okresu Kulmbach

04.06.2019 – Představení dobré praxe
Lokální dopady migrace, realizace národních rámcových cílů a úspěšná 
integrace jsou společným tématem pro mnoho obcí ve střední Evropě. Z 
diskuzí na toto téma vychází i program exkurze do bavorského zemského 
okresu Kulmbach, která je určena politikům a zástupcům veřejné správy i 
občanské společnosti.
Okres Kulmbach v Horních Frankách patří k těm aktérům, kteří se integ-
rací aktivně zabývají a konstruktivně přistupují k výzvám s ní spojeným. To 
zahrnuje například koordinaci obecních vzdělávacích nabídek, která novým 
přistěhovalcům umožňuje strukturovaný a individuální přístup k systémům 
vzdělávání, kvalifikace a další péče. Projekt „Ženy ženám – Most mezi kul-
turami – Vstup do každodenního života v Německu“ byl nedávno vyzna-
menán cenou vlády regionu Horní Franky v oblasti integrace. Tento projekt 
je založen na myšlence, aby se migranti, kterým se již v Německu podařilo 
integrovat, zapojili do procesu integrace nově příchozích.
Zveme české politiky a zástupce veřejné správy a občanské společnosti, aby 
v rámci exkurze do okresu Kulmbach zjistili více o projektech a opatřeních 
v oblasti integrace a současně také navázali přeshraniční kontakty. 

05.06.2019 – Workshop „Jednota v rozmanitosti: poznání a využití mezikul-
turního potenciálu“

Integrace často nebývá chápána jako proces vzájemného otevírání, ale 
bývá zaměňována za asimilaci, tedy úplné splynutí migrantů s hostitelskou 
společností. Kulturní a sociální rozmanitost je však významným prvkem 
globalizovaného a pluralistického světa. Procesy vzájemného otevírání kul-
tur jsou již součástí každodenního života, viditelné například v přítomnosti 
zahraniční gastronomie a dalších služeb, které přispívají k rozvoji ekono-
miky a infrastruktury. Zejména v době „migrační krize“ se ve veřejné debatě 
otevřel prostor pro pozice, které migraci kritizují a zdůrazňují otázku, jako 
moc imigrace společnost posiluje a za jakých okolností může integrace 
vůbec fungovat. Na tomto workshopu mají být na základě neasimilačního 
chápání integrace probrány následující otázky:
- Jakým způsobem mohou migranti obohatit přijímací společnost?
- Jak lze využít potenciál migrace a které postupy jsou již osvědčené?
- Do jaké míry je imigrace pro hostitelskou společnost přínosná a jak předejít 
tomu, aby se stala závažným problémem?

Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: 
analýza, strategie spolupráce a řešení

Exkurze / Představení dobré praxe: 04.06.2019 & Workshop: 05.06.2019

Okresní úřad Kulmbach & Muzeum koření Kulmbach

 Akce je součástí projektu EU 
„Migrace a integrace v bavorsko-
českém pohraničí“ na univerzitách 
v Plzni a Bayreuthu. Další infor-
mace na adrese 

www.mintegration.org

 Pomoc tlumočníků je 
zajištěna, znalosti cizího jazyka 
nejsou nutné. Pracovní jazyky: 
němčina, čeština, angličtina.

Účast je zdarma. Stravování 
je zajištěno. Autobus a transfer z 
Plzně.

» Přihlaste se nyní na 
fabian.liedl@uni-bayreuth.de


