
 

  

 

Pozvánka na workshop 

Jak to zvládneme?  
Spolupráce občanské společnosti s veřejnou správou při integraci cizinců – 

možnosti, překážky a řešení  
 

datum: 5.října 2018  

místo: Café Mitte – zasedací síň, Am Stockerhutpark 1, 92637 Weiden in der Oberpfalz 

V případě zájmu prosím kontaktujte Mgr. Jana Pěchotu, Katedra blízkovýchodních 
studií, FF ZČU do 31. 8. 2018. Telefon: 735 713 945, e-mail: jpechota@kbs.zcu.cz. 

 

Abstrakt workshopu 

Dopady nedávné tzv. uprchlické krize postavily kromě exponovaných městských cílů 
také venkovské regiony před výzvu, jak úspěšně zajistit nejlepší možnou integrační činnost v 
dané oblasti. Dobrovolníci a sociální organizace mají v tomto ohledu klíčový význam. Ale jak 
ve skutečnosti dochází k utváření potřebné spolupráce mezi zástupci občanské společnosti, 
politickými aktéry a správními orgány? Do jaké míry je lokální spolupráce úspěšná? Jak mohou 
být případné bariéry překonány? 

Naším společným cílem je především zjištění aktuální situace a prezentace výsledků 
činnosti jednotlivců i organizací, výměna zkušeností, diskuze a predikce dalšího vývoje v 
oblasti integrace. Při této příležitosti Vás Západočeská univerzita v Plzni a Univerzita Bayreuth 
srdečně zvou v rámci přeshraničního výzkumného projektu Migrace a integrace v bavorsko-
českém příhraničním regionu na workshop do města Weiden in der Oberpfalz. Workshop je 
zaměřen na aktéry občanské společnosti v bavorsko-českém prostoru, kteří jsou aktivní v 
integrační činnosti. Akce se bude konat v českém a německém jazyce, tlumočník bude zajištěn.  

O projektu 

Projekt Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: analýza, 
strategie spolupráce a řešení zkoumá dopady migrace na analyzovaný region a propojuje 
zástupce akademických, vládních i nevládních institucí z obou stran bavorsko-české hranice v 
oblasti integrace. Zvláštní důraz je kladen na přeshraniční výměnu zkušeností. 

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.   

mailto:jpechota@kbs.zcu.cz


 

  

 

World Café 

World Café představuje speciální platformu, kde mají účastníci během tříkolové debaty 
u třech různých stolů příležitost sdílet své zkušenosti týkající se výzev a možností spolupráce 
politických a správních orgánů a společně hledat optimální řešení pro kooperaci.   

U každého stolu je k dispozici „hostitel“, který ostatní uvede do konkrétní dané 
tématiky, představí práci předchozí skupiny a bude se účastnit diskuze. Dále bude u každého 
stolu přítomen tlumočník. U jednotlivých stolů nejsou předem daná žádná specifická témata – 
jako např. pracovní trh či trh s bydlením. Naše World Café má otevřenou formu, v jejímž rámci 
je možné diskutovat o spolupráci politických a správních orgánů, které jsou pro konkrétní 
účastníky relevantní. Níže je zjednodušeně ztvárněn průběh. 

Cílem World Café je především podpora nadregionální diskuze v rámci migrace a 
integrace v bavorsko-české příhraniční oblasti, podpora účastníků při vzájemném poznávání se 
a navazování nových kontaktů a v neposlední řadě též nalézání nových přístupů a řešení 
v oblasti integrační činnosti. 

Program workshopu 

  9:00  Začátek akce, registrace účastníků  

 9:30   -  9:45  Přivítání a úvod  

 9:45   -  10:15  Vzájemné představení účastníků 

 10:15   -  11:15  Přednášky   

 11:15   -  11:45  Přestávka na kávu  

 11:45   -  13:15  World Café 

 13:15   -  14:15  Přestávka na oběd 

 14:15   -  15:15  Prezentace výsledků  

  15:15  Ukončení a poděkování 


