
 

  

Západočeská univerzita v Plzni si Vás dovoluje pozvat na workshop: 
 

Transfer poznatků ve státní správě: 
Přesidlování a kulturní specifika migrantů 

 
dne 23. 9. 2020, od 13.00 hodin v zasedací místnosti SP 319,  

budova Fakulty filozofické ZČU na adrese Sedláčkova 15, Plzeň. 
 
Cílem workshopu je propojit instituce z obou stran česko-bavorské hranice 

a umožnit vzájemnou výměnu pozitivních i negativních zkušeností týkajících 
se migrace a integračního procesu. Tento workshop se zaměří na dvě témata: 

 
1. Přesidlování uprchlíků v Německu: zkušenost a aktuální výzvy 
V Německu funguje již od roku 2012 federální přesidlovací program. Tento 

program mohou využít uprchlíci, kteří jsou zvláště ohrožení, a v jeho rámci mají nárok 
na tříleté povolení k pobytu, pracovní povolení, sociální benefity a ubytování hned 
po příchodu do Německa. Tento právní nárok ovšem často způsobuje vážné 
organizační problémy a opakovaně také konflikty mezi pracovníky v integračních 
službách a samotnými uprchlíky. 

O tomto tématu promluví: 
Manfred Weiss, Diakonie Weiden 
Martin Doevenspeck, Univerzita Bayreuth 
Fabian Liedl, Univerzita Bayreuth 

2. Migrace z Blízkého východu a severní Afriky: problémy vyplývající 
z kulturních a civilizačních specifik migrantů při příchodu do Evropy 

Tento příspěvek je zaměřen na vývoj migračních trendů ve vymezené oblasti 
v posledních desetiletích, jejich vyústění do současné situace a interakce s evropským 
sociálním a politickým prostředím. Příklady budou založeny na kazuistikách migrantů 
tranzitujících přes české území a kazuistikách imigrantů žijících na českém území. 
Diskutovány budou vnější příčiny jejich pobytu v ČR, motivace a praktické problémy 
imigrantů v ČR ve vztahu k úřadům, nevládnímu sektoru a společnosti. 

 V tomto bloku vystoupí: 
Petr Pelikán, Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU 
Daniel Křížek, Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU 
 

Registrace účastníků bude probíhat od 12.30 do 13.00, ukončení 
workshopu je plánováno v 16.00. 

Celý workshop bude tlumočen. Účast je bezplatná, občerstvení je 
zajištěno. 

V případě zájmu o účast či jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na Jana 
Pěchotu (ZČU), e-mail jpechota@kbs.zcu.cz, tel. 735 713 945. 

Tento workshop se koná v rámci projektu Migrace a integrace v česko-
bavorském příhraničním regionu: Analýza, strategie, spolupráce a řešení, 
který zkoumá dopady migrace na analyzovaný region a propojuje zástupce 
akademických, vládních i nevládních institucí z obou stran česko-bavorské hranice, 
angažujících se v oblasti integrace. Cílem projektu je formulovat praktická doporučení, 
založená jak na terénním výzkumu mezi migranty, tak na zkušenostech širokého 
spektra institucí, které se věnují každodenní práci s migranty.  
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