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Program mezinárodní konference  

„Integrace 6× jinak“ 
 
 

Termín konference: 23. 10. 2012 

Místo konání: Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2 
 
 
1. Registrace účastníků a účastnic (9.15 – 9.30) 
 
2. Trendy v oblasti integrace migrantů a migrantek (9.30 – 10.00)  

Uvítání – ředitelka EKS Eva Kavková a Leonie Liemich  FES.  
Osvědčené metody i nové přístupy z desetileté perspektivy práce EKS a jejích hostů 

 
3. Inspirace z Dublinu – spolupráce napříč komunitami (10.00 – 10.30)  

Integrace je oboustranný proces. O tom, jak navázat spolupráci s úřady místní samosprávy a co 
pokládá za svůj největší úspěch, se s námi podělí Frances Soney Ituen, členka správní rady 
organizace AkiDwa, která sdružuje africké ženy žijící v Irsku. 

 
4. Občerstvení (10.30 – 10.45) 
 
5. Workshopy – I. blok: Vyzkoušejte si sami některé z technik (10.45 – 12.15)  

o Irský příklad úspěšné integrace – zapojení komunit   
Jak můžeme navázat efektivní spolupráci mezi migranty a státní správou? Frances Soney 
Ituen, aktivistka, komunitní pracovnice a zakladatelka několika organizací na podporu 
integrace migrantů a především migrantek s námi bude sdílet své zkušenosti a úspěchy ze své 
desetileté praxe. Krok za krokem poradí, jak začít, čeho se vyvarovat a co naopak spolehlivě 
funguje.  
Frances Soney Ituen, Irsko, moderuje Eva Kavková, EKS 

o Sociokulturní integrace – proč je dobré vědět, kdo byl praotec Čech?  
Co by měly obsahovat socio-kulturní kurzy pro migranty/ky v různých stupních integrace? 
Předvedeme si, jak se i těžší témata dají vysvětlit srozumitelnou a zábavnou formou. Na 
krátkou chvíli se rovněž ocitneme v roli migrantů/tek a sami si některé cvičení vyzkoušíme.  
vede Ivana Šindlerová, EKS 

o Kariérové poradenství – luxus nebo efektivní nástroj integrace 
Proč u nás uklízejí ukrajinské učitelky a lékařky? Ukážeme si, jak může rozvoj profesní 
a vzdělávací dráhy ovlivňovat proces integrace. Podíváme se na nové trendy v kariérovém 
poradenství, které vedou klienty k větší zodpovědnosti za vlastní život, a předvedeme, jak je 
aplikovat v praxi. 
vede Helena Košťálová, EKS  
  

6. Oběd (12.15 –13.00)  
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7. Inspirace z Londýna – genderová dimenze integrace (13.00 – 13.30)  

Jak se liší životní osudy migrantů a migrantek? Zkušená britská lektorka Marika Mason se po 
4 letech znovu vrací do Prahy. Vysvětlí, proč je nutné pracovat odlišně s migranty a migrantkami. 
Představí genderově specifická integrační opatření ve Velké Británii a popíše na konkrétních 
případech, jak jsou tyto nástroje zaváděny do praxe.  
Marika Mason, Velká Británie 

 
8. Workshopy – II. blok: další ochutnávka metod z kuchyně EKS a jejích hostů (13.45 – 15.15)  

o Britský příklad úspěšné integrace – cílená genderová opatření 
Workshop navazuje na přednášku Mariky Mason. Jsou životní situace a potřeby migrantek 
a migrantů opravdu rozdílné? Pod vedením britské lektorky si to vyzkoušíme na vlastní kůži 
a dozvíme se, v čem se liší integrační opatření a služby, které jsou poskytovány migrantkám 
na míru.  
vede Marika Mason, Velká Británie 

o Jen čeština nestačí – integrace jazyka do tematické výuky   
Na workshopu se seznámíme s principy propojení jazykové a obsahové výuky.  Vyzkoušíme si 
interaktivní metody pro nácvik přijímacího pohovoru a ukážeme si, jak lze souběžně rozvíjet 
klíčovou slovní zásobu a zároveň posilovat komunikační dovednosti.  
vede Lenka Němcová (Kolářová), EKS a Veronika Jedličková, Czech Language Training 

o Práce – alfa a omega integrace 
Co potřebuje vědět nově příchozí migrant nebo migrantka, aby si dokázal najít v ČR práci, 
a jaké informace schází těm, kteří tu žijí už několik let? Podíváme se, se jak se liší techniky 
výuky pro začátečníky/ice od metod kombinujících vzdělávání s prvky kariérového 
poradenství vhodné pro pokročilejší účastníky a účastnice.  
vede Markéta Cudlínová, EKS 

 
9. Občerstvení (15.15 – 15.30) 
 
10. Sedmá forma integrace (15.30 – 16.00)  

Jak se liší přístup k integraci migrantů a migrantek v evropském kontextu?  
Prostor pro neformální diskuzi se zahraničními hosty a pozvání na skleničku. 
 

 
 
 
 
 
 
V případě zájmu o účast na konferenci zašlete prosím e-mail do 19. 10. 2012 na adresu: 
veronika.zemanova@ekscr.cz nebo potvrďte svoji účast telefonicky na čísle: 774 454 528. 
 
 
 

mailto:veronika.zemanova@ekscr.cz


Mezinárodní konference: 
„Integrace 6× jinak“ 

 
 

 

 

 
 

Profily lektorek 
 
 

 

Frances Soney Ituen je zakladatelkou Women’s Integrated Network (WIN) v irském 
hrabství Kildare. Je neúnavnou propagátorkou pozitivní integrace v místní komunitě. 
Věnuje se také dobrovolnické práci – podporuje ženy, které jsou oběti domácího násilí, učí 
v komunitním centru v Athy angličtinu a základy práce na počítači. Za svou mnohaletou 
snahu byla v roce 2009 oceněna Irskou cenu pro dobrovolníky v oblasti vzdělávání.   

  

 

Marika Mason působí již více než 20 let jako nezávislá konzultantka v řadě vládních 
i nevládních organizací ve Velké Británii. Její aktivity v oblasti vzdělávání a výzkumu směřují 
k cíli posílit postavení žen ve společnosti. Toho se snaží docílit zejména prostřednictvím 
rozvoje jejich potenciálu a aktivního začleňování do místních komunit. Rovněž se zabývá 
vyhodnocováním efektivity neziskového sektoru a vytvářením strategií k dlouhodobé 
udržitelnosti poskytovaných služeb. 

  

 

Eva Kavková je zakladatelkou EKS. Vzdělávání dospělých se věnuje 12 let, a to především 
v mezinárodním kontextu. Podílela se jako lektorka a facilitátorka na řadě seminářů, 
konferencí a workshopů v oblasti integrace osob ohrožených sociálním vyloučením po celé 
Evropě. Spoluzakládala také evropskou síť „Women and Work Net“, která se zaměřuje na 
podporu lektorek, které pracují se znevýhodněnými ženami. 

  

 

Ivana Šindlerová je zakladatelkou EKS a také autorkou vzdělávacích metodik 
a kvalitativních výzkumů z oblasti pracovních podmínek znevýhodněných skupin. 
V lektorské práci se zaměřuje především na trénink dovedností pro lepší uplatnění na trhu 
práce (assessment centra a nácviky přijímacích pohovorů), sociokulturní kurzy pro 
migranty a kurzy osobního rozvoje. 

  

 

Helena Košťálová pracuje jako lektorka kurzů pro dospělé více než 12 let. Od roku 2009 
působí v EKS jako lektorka a metodička odborných kurzů.  Mezi její hlavní profesní zájmy 
se řadí především kurzy osobního rozvoje, specifika vzdělávání znevýhodněných cílových 
skupin a oblast kariérového poradenství. 
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Markéta Cudlínová pracuje v EKS jako lektorka kurzů pro migranty a migrantky. Kurzy jsou 
zaměřené na integraci na trh práce, získání základních znalostí o životě v České republice 
a na osobní rozvoj. Na pozici lektorky bohatě využívá tříletou zkušenost se zajišťováním 
pracovních a pobytových povolení pro cizince a zkušenosti s výukou češtiny jako cizího 
jazyka. 

  

 

Lenka Němcová (Kolářová) je vystudovaná antropoložka a lektorka kurzů pro migranty 
a migrantky v EKS. Zaměřuje se na vzdělávání v oblasti integrace na trh práce a socio-
kulturní orientace. Tématu migrace se věnuje již od roku 2003, kdy se začala věnovat 
dobrovolnickým projektům na podporu azylantů. 

  

 

Veronika Jedličková je expertkou na jazykové vzdělávání. Pedagogickou činnost vykonává 
13 let a to jak v oblasti vzdělávání dětí a mládeže, tak i vzdělávání dospělých. Působí jako 
učitelka na základní škole a současně jako lektorka češtiny v jazykovém studiu Czech 
Language Training. S EKS externě spolupracuje od roku 2009 jako jazyková lektorka 
specializující se na integraci obsahové a jazykové výuky. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


