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Pozvánka na strategický workshop na téma integrace cizinců
v Karlových Varech
Vážený pane, vážená paní,
dovoluji si Vás či zástupce Vašeho odboru či organizace pozvat k účasti na
strategickém workshopu se specifickým zaměřením na integraci cizinců,
kteří jsou obyvateli města Karlovy Vary.
V Karlových Varech žije aktuálně 5300 cizinců zejména ruské a vietnamské
národnosti.
Vzhledem k lokální situaci je integrace cizinců pro naše město poměrně důležitá
výzva, jejíž význam vzhledem k trendům v oblasti migrace v příštích letech
bezpochyby dále poroste.
Smyslem workshopu, který bude probíhat na základě metodiky inspirované
integračními workshopy německé nadace Bertelsmann Stiftung, je pokusit se o
systematické uchopení této oblasti.
Zamysleme se společně nad tím, co v našem městě dobře funguje, a co naopak
chybí. Pokusme se společně definovat priority, vytyčit cíle a navrhnout nastavení
služeb pro bezproblémovou integraci cizinců v Karlových Varech. Podpořme
vytváření mechanismů komunikace mezi cizinci a majoritou. Pokusme se o
maximální využití potenciálu, kterým instituce i cizinci samotní v našem městě
disponují.
Workshop proběhne ve čtvrtek 30.10.2014 v době od 10.00 do 18.00
Místo konání: Alžbětiny lázně (Společenský sál), Smetanovy sady 1145/1,
Karlovy Vary.
Workshop připravujeme ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha.
Vaše osobní účast stejně jako účast reprezentantů dalších relevantních organizací
a zástupců cizineckých komunit je pro úspěch workshopu klíčová.
Těším se na setkání s Vámi,
Ing. Petr Kulhánek
primátor města

Registrace účastníků:
Jan Dítko (Multikulturní centrum Praha)

Ing. Věra Baumanová
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Struktura strategického workshopu (doba trvání: 8 hodin)
1. Společné hodnocení situace v Karlových Varech (Jakým způsobem proměňuje
migrace demografické složení obyvatelstva ve městě? Co to znamená pro školy a jiné
místní instituce? Kde jsou ve vztahu k migrantům naše silné a slabé stránky? Které služby
a organizace u nás fungují; které nám naopak chybějí?)
2. Seznámení s existujícími koncepty integrace cizinců na národní i lokální úrovni a
příklady dobré praxe z českých i evropských měst. Představení možností financování
integračních aktivit (granty Ministerstva vnitra, Evropský sociální fond apod.)
3. Definování priorit a formulaci potřeb v oblasti integrace cizinců v Karlových Varech
4. Navržení opatření a nastavení služeb, distribuce kompetencí, hlubší zasíťování
aktérů integračního procesu a nastolení mechanismů komunikace.
5. Follow-up setkání (cca 3 hodiny): Účastníci budou mít možnost s časovým odstupem
zhodnotit funkčnost řešení, kterého dosáhli. Follow-up setkání by mělo proběhnout cca. 12 měsíce po samotném workshopu a zástupci MKC Praha na něm předají dokumentaci
workshopu. Při této příležitosti bude zároveň možné hovořit o prvních opatřeních, popř.
překážkách, jimž musí při implementaci opatření čelit.

Podpůrné aktivity k workshopu:
MKC Praha vedle metodické podpory poskytne účastníkům rovněž moderovaný prostor
na webovém portálu projektu, který bude sloužit jako místo, kde účastníci workshopu
zůstanou nadále ve vzájemném kontaktu a budou zde moci sdílet informace z oblasti své
působnosti či požádat o radu ostatní.
Aktivní účastníci strategického workshopu z řad zaměstnanců úřadu budou mít zároveň
možnost vycestovat na zahraniční studijní cestu do jednoho ze západoevropských
měst (Drážďany, Berlín, Brusel), jejímž cílem je představení různých modelů a koncepcí
integrace migrantů uplatňovaných zahraničními úřady, integračními centry a dalšími
institucemi.

Rekapitulace:
-

Datum konání: čtvrtek 30.10.2014 od 10.00 do 18.00. .
Místo: Alžbětiny lázně (Společenský sál), Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary
Cílem workshopu je vytvořit podklad pro Komunitní plán rozvoje sociálních služeb
na území města Karlovy Vary.
Účastníci získají:
o přehled o integračních aktivitách v Karlových Varech
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přehled o aktérech a prioritách v procesu integrace cizinců v Karlových
Varech
přehled o dobré praxi a možnostech financování integračních aktivit
podpůrný webový portál pro integraci migrantů v Karlových Varech
možnost vycestovat na zahraniční studijní cestu

Více o strategickém workshopu zde:
http://helpdesk.migraceonline.cz/cz/integracni-workshopy/integracni-workshopzakladni-informace
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