
 

Křižovatky integrace: 

10. ročník konference integrace cizinců v obcích 

 

Jubilejní 10. ročník konference k lokální integraci cizinců v obcích pořádá statutární město 

Brno ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, a to 16. listopadu 2018 v prostorách Nové 

a Staré Radnice. 

Konference je součástí širší spolupráce MVČR s obcemi, zaměřené na systematickou podporu 

integrace cizinců na lokální úrovni. Každý rok ji pořádá vybraná obec v rámci širších 

projektových aktivit, jež díky finanční podpoře MVČR realizuje na svém území.  

Proč integrace na lokální úrovni? Počty cizinců přicházejících do ČR se každoročně zvyšují a 

většina z nich směřuje do měst. Počet cizinců v Brně se například za posledních 10 let 

zdvojnásobil. Jsou to právě města, která v praxi čelí a budou muset čelit důsledkům nezvládnuté 

integrace. A jsou to zároveň právě města, která jsou za kvalitu života všech svých obyvatel 

zodpovědná. 

Cílem jubilejního ročníku konference, která se koná tentokrát v Brně, je diskutovat o 

dosavadních zkušenostech měst v ČR s integrací cizinců, bilancovat úspěchy a neúspěchy a 

hledat cesty, kudy dál. Konference nabízí prostor, kde se mohou potkat odborníci na integraci 

cizinců ze státní správy, samospráv, univerzit, nevládních organizací, politici i občané, kteří se 

o danou problematiku zajímají. Konference otevře témata spojená s integrací cizinců, která v 

naší české společnosti rezonují. Jako například: Co je integrace cizinců a koho integrovat? 

Jaké máme nástroje a jak jsme úspěšní? Jakým problémům čelíme a co nás v budoucnu 

čeká? Má smysl investovat do integrace a proč? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAM 

 

Zastupitelský sál Nové radnice, Dominikánské nám. 1 

9:30 - 10:00 Registrace 

10:00 - 10:30 Úvodní slovo 

 

10:30 - 12:30 Integrace cizinců v ČR (panelová diskuse) 

 

Panelová diskuse v Zastupitelském sále Nové radnice otevře zásadní otázky spojené s integrací 

cizinců v kontextu současného dění v Evropě. Co znamená integrace? Jaké osoby lze nebo 

nelze integrovat? Co se v integraci v ČR dosud udělalo a s jakým efektem? A jak dál s integrací 

v kontextu současného migračního dění v Evropě? 

 

V panelu zasednou: 

 

Mgr. Jan Mochťák (Úřad vlády ČR) 

Tématům souvisejícím s cizinci se věnuje od roku 2004. Působil na pozicích sociálního 

pracovníka i koordinátora evropských projektů s tematikou migrace a integrace v prostředí 

neziskového sektoru i státní správy. Od roku 2010 vedl Centrum na podporu integrace cizinců 

při Správě uprchlických zařízení MV ČR. V akademickém prostředí (Univerzita Palackého, 

CARITAS-VOŠs Olomouc) se od roku 2008 věnuje výuce odborných předmětů z oblasti 

sociální politiky, problematiky etnických a národnostních menšin, kazuistických seminářů 

sociální práce s tematikou integrace. Od roku 2012 se aktivně podílí na výuce interkulturní 

komunikace pracovníků Celní správy ČR. V rámci své profesní praxe se účastnil několika 

zahraničních studijních stáží a konferenčních vystoupení (Itálie, Velká Británie, Německo, 

Slovensko, Portugalsko). 

 

Mgr. Tomáš Jungwirth, MA. (Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty) 

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, následně studoval demokracii a lidská 

práva na univerzitách v Bologni a Sarajevu. V Konsorciu má na starosti přípravu stanovisek, 

formulaci výstupů a jednání s aktéry k celé šíři témat souvisejících s migrační, azylovou a 

integrační politikou. Zapojuje se do tvorby politik i na evropské a globální úrovni. Kromě 

Konsorcia NNO pracujících s migranty působí jako analytik Asociace pro mezinárodní otázky.  

 

PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty 

sociálních věd Karlovy univerzity) 

Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde poté získala doktorát 

na katedře Veřejné a sociální politiky. Dlouhodobě se zabývá tématem integračních politik a 

problematikou sociální exkluze a inkluze. Na téže katedře externě přednáší kurz o mezinárodní 

migraci a jako výzkumnice na Univerzitě Karlově v Praze se podílí na projektu cílícím na 

lokální integraci osob s migrační zkušeností. Věnuje se i evaluaci různých migračních projektů 

a dlouhodobě spolupracuje s českými i mezinárodními organizacemi pracujícími s migranty. 

 



 
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity) 

Působí na Katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. V letech 2012-

2018 vedl Katedru sociologie, v letech 2015-2017 byl funkční v Radě Evropské sociologické 

asociace (ESA). V současnosti je členem Rady pro sociologickou teorii v Mezinárodní 

sociologické asociaci (ISA). Dlouhodobě se věnuje tématům migrace, sociální integrace a 

proměny kulturních identit. Jeho kniha Transnacionální migrace: Proměny identit, hranic a 

vědění o nich (2007) přináší nové inspirace pro výzkum formování identit (nejen) přistěhovalců 

a pro výzkum jejich začleňování. Jeho poslední kniha Paměť míst: Kulturní sociologie 

vzpomínání (2017) se zaměřuje na předpoklady fenoménu kulturního vykořenění z míst (rodišť, 

domovů, bydlišť) a roli našich dnešních zkušeností pro formování nejrůznějších výkladů 

minulosti a vizí budoucnosti.  

 

PhDr. Daniel Topinka, PhD. (SocioFactor a Filozofická fakulta Univerzity Palackého) 

Vystudoval sociologii a religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně, doktorskou práci 

obhájil na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2008. Pracoval pro Správu uprchlických 

zařízení, v současné době působí jako odborný asistent na Katedře sociologie, andragogiky a 

kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vede výzkumnou 

organizaci SocioFactor. Zabývá se problematikou sociologie a antropologie migrace. Je 

autorem a editorem řady výzkumných zpráv a odborných textů, řešitelem výzkumů v oblasti 

migrace a integrace cizinců a garantem nově vzniklého studijního programu Migrační studia na 

Univerzitě Palackého v Olomouci.   

Moderátorka: Daniela Vrbová, Český rozhlas, redaktorka publicistiky 

 

 

12:30 - 14:00 oběd 

 

 

13:00 - 14:00 Deset let integrace cizinců v českých městech: diskuse nad konkrétními 

projekty se zástupci obcí (speed networking sessions) 

 

Diskuse se zástupci obcí, které se aktivně věnují integraci cizinců na svém území. Co se vlastně 

na této úrovni děje? Jaké problémy obce mají a jak je řeší? Školy, úřady, sousedský dialog… 

aneb jak může vypadat integrace na lokální úrovni. Diskuse bude probíhat v malých skupinkách 

u vystavených panelů s krátkými prezentacemi zástupců či zástupkyň vybraných projektů obcí. 

 

Speed networking je formát, který účastníkům umožňuje diskutovat v malých skupinkách 

s odborníky konkrétní projekty či témata, která je zajímají a navázat nové užitečné kontakty.  

Na každou diskusi je vyčleněn krátký časový úsek, který umožní během jedné hodiny 

setkání s několika odborníky nad vícero projekty či tématy.  

 

 

 

WORKSHOPY – Nová radnice, Dominikánské nám. 1 a Stará radnice, Mečová 5 

 

14:00 – 16:00, Zasedací místnost tajemníka, Nová radnice 

Interkulturní práce v kontextu samosprávy: diskuse první průběžné evaluační zprávy 

sociálně inovativního projektu města Brna  



 
 

Statutární město Brno realizuje od října 2017 dvouletý projekt, který je financován z dotací 

určených na zavádění inovativních řešení v sociální oblasti. Cílem projektu je otestovat funkci 

tzv. „interkulturních pracovníků“ v rámci samosprávy a hledat systémová řešení bariér 

integrace cizinců. Díky tomu v současné době na Magistrátu města Brna působí čtyři 

zaměstnanci, kteří jsou zaměřeni na práci s ukrajinsky, rusky, rumunsky, moldavsky, 

vietnamsky a arabsky hovořícími obyvateli města. Součástí projektu je také evaluace, která 

zkoumá, zda je navrhovaná inovace skutečně funkční a využitelná.  

Po prvním roce projektu byla nyní dokončena průběžná evaluační zpráva, která přináší širokou 

škálu informací o dosavadním průběhu projektu, výstupy prvních analýz a měření. Zároveň 

přichází s některými provokativními otázkami a problémy, které během prvního roku realizace 

projektu vyvstaly a na které je potřeba hledat odpovědi. 

 

Prezentující: 

Mgr. Štěpán Rezek (Ministerstvo práce a sociálních věcí) – uvedení do tématu sociálních 

inovací 

Mgr. Lenka Šafránková Pavlíčková (Magistrát města Brna) – krátké představení projektu a 

dosavadních výstupů 

PhDr. Daniel Topinka. PhD. a Mgr. Alina Cogiel, PhD. (SocioFactor) – představení výsledků 

první průběžné evaluační zprávy 

 

Na workshop je nutná registrace, počet míst je omezen. 

 

 

14:30 – 16:30, Urban centrum, Stará radnice  

Kulatý stůl interkulturních pracovníků 

 

Interkulturní práce je nová profese, která se v posledních letech začala v ČR rychle rozvíjet. 

Stále se ustavuje a její náplň a metody se mohou lišit jak v závislosti na konkrétní cílové skupině 

(podle jazykové skupiny, které se daný pracovník věnuje), tak i na dané organizaci, ve které 

pracovník působí. To, co interkulturní pracovníky většinou (ne však nutně) spojuje, je to, že 

sami mají většinou zkušenost migrace ze země, kde se narodili a zkušenost s integrací do české 

společnosti. Interkulturní pracovníky tak pro jejich práci kvalifikuje především jejich znalost 

určitého jazyka a kultury a schopnost se pohybovat jak v prostředí dané jazykové a kulturní 

komunity, tak v prostředí české společnosti.  

Cílem kulatého stolu interkulturních pracovníků je umožnit setkání pracovníků z celé republiky 

a diskutovat jejich dosavadní zkušenosti, potřeby a výzvy, kterým ve své práci musejí čelit. 

 

Moderuje:  

Mgr. Tatiana Dumbrava (Asociace pro interkulturní práci, Asociace pro dialogickou praxi 

Narativ) 

 

Na workshop je nutná registrace, počet míst je omezen. 

 

 

 

 

 

 



 
14:30 – 16:30, Primátorské salónky, Stará radnice  

Systémová podpora samospráv a spolupráce při integraci cizinců 

 

Jak zdůrazňuje aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu, jedním z 

cílů integrační politiky ČR je „přenesení integrace na regionální a lokální úroveň. Klíčovým 

předpokladem pro začlenění cizinců i bezkonfliktní soužití ve společnosti je aktivní působení 

územní samosprávy“. Aktuálně jsou primárními nástroji podpory integrace na lokální úrovni 

projekty obcí a síť regionálních center na podporu integrace cizinců. Ačkoliv tyto nástroje 

výrazným způsobem napomáhají integraci migrantů, lokální integrace zůstává pro řadu 

zainteresovaných aktérů nadále výzvou, a stále skýtá prostor pro výraznější zapojení 

samospráv. Cílem workshopu proto bude sdílet potřeby zástupců lokálních a regionálních 

samospráv, diskutovat o roli předních zapojených aktérů při integraci migrantů na lokální 

úrovni a o důležitosti podpory vzájemné spolupráce a podstatě konceptu tzv. víceúrovňového 

vládnutí. Prezentovány budou taktéž příklady strategického řízení této a dalších průřezových 

oblastí z ČR i ze zahraničí. 

 

Moderuje: 

Eva Čech Valentová (Sdružení pro integraci a migraci) 

 

Hosté: 

Selma Muhić Dizdarević (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Sdružení 

pro integraci a migraci) 

Tereza Freidingerová, (Člověk v tísni a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze) 

(účast bude potvrzena) 

Zástupce/zástupkyně některého centra na podporu integrace cizinců  

Zástupce/zástupkyně některé obecní samosprávy z Jihomoravského kraje se zkušeností v oblasti 

integrace cizinců či uprchlíků 

Zástupce/zástupkyně Agentury pro sociální začleňování 

Zástupce/zástupkyně Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky (Oddělení 

integrace a informací) 

 

Workshop je pořádán ve spolupráci s organizací Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) v 

rámci projektu Města a inkluzivní strategie.  

 

 

14:30 – 16:30, Primátorské salónky, Stará radnice  

Dezinformace v kontextu migrace a integrace 

Panelová diskuse s přizvanými odborníky na téma dezinformací a fake news. Jak fungují, kdo 

je tvoří a jak mohou formovat politiku na úrovni státu a měst? Sociolog médií a novinář oceněný 

za investigativní žurnalistiku v oblasti fake news.  

 

V panelu zasednou: 

Jakub Zelenka, DiS. (Akrualne.cz, Nový deník) 

Mgr. Pavel Sedláček (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity) 

 

Moderuje: 

Bc. Jakub Múčka (Encyklopedie migrace) 

 



 
Workshop je pořádán ve spolupráci s Encyklopedií migrace 

https://www.encyclopediaofmigration.org/  

 

 

VEČERNÍ PROGRAM 

 

18:00 – 20:00, Moravská galerie, Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a 

 

Cizinci jak Brno: vernisáž výstavy a křest knižního vydání analýzy vybraných skupin 

cizinců ve městě Brně 

 

V Brně žije více než 30 000 cizinců ze 148 zemí světa a v rámci projektu Cizinci jak Brno  

představujeme veřejnosti inspirativní osobnosti prostřednictvím velmi osobních i otevřených 

rozhovorů. Ty jsou publikovány v měsíčníku KAM a na webových stránkách města v 

nezkrácené podobě (www.brno.cz/cizincijakbrno). Fotograf Vladimír Novotný (KIVA) je 

autorem soboru portrétů, které vznikaly v místech, která cizinci v současné době považují za 

svůj domov. Je to pohled realistický, nepřikrášlený, souzní s rozhovory, které se často dotýkají 

velmi citlivých míst. 

 

V rámci večera budete mít jedničenou příležitost setkat se s cizinci naživo, zeptat se jich na 

cokoliv, co vás v souvislosti s jejich životem v Brně zajímá. Součástí vernisáže bude slavnostní 

křest knižního vydání unikátní analýzy vybraných skupin cizinců na území města Brna. 

Komplexní analýzu, která je v kontextu ČR jedinečná, si nechalo město Brno zpracovat jako 

podklad pro tvorbu komplexních politik určených k začleňování cizinců.  

Výstava potrvá týden a je otevřena široké veřejnosti. 

 

Autorkou rozhovorů je Blanka Fišerová, která cyklus pojmenovala Cizinci jak Brno proto, že 

řada z nich v Brně našla skutečný domov a považují se za Brňany. 

 

Fotograf Vladimír Novotný, držitel ceny Czech Press Photo, o svém záměru říká: "Jde o soubor 

fotografií, které až puristickým způsobem poodhalují jednotlivé portrétované. Dávají divákovi 

bez příkras nahlédnout do tváří těch, kteří mají různé životní osudy, navíc mnohdy 

i komplikované. Jednotlivé fotografie zrcadlí tyto zkušenosti.” 

 

https://www.encyclopediaofmigration.org/
http://www.brno.cz/cizincijakbrno

