Program
Registrace (9:00-9:20 hod.)
Úvodní slovo (9:20-9:30 hod.) - Yana Leontiyeva, Sociologický ústav AV ČR
Friedrich Ebert Stiftung, zastoupení v ČR,
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
a Sociologický ústav Akademie věd, v.v.i,
Vás srdečně zvou na odborný seminář

Podnikání migrantek a migrantů
17. září 2013, od 9:00- 14:00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1
Mezinárodní migrace je selektivní proces na obou stranách. Přijímací země se s různým
úspěchem snaží o kontrolu a řízení migračních toků. Zároveň je samotné rozhodnutí odjet
do zahraničí souhrou objektivních a subjektivních důvodů na straně migrantů. Podle teorie
pozitivní selekce migrantů jsou lidé migrující za hranice vlastního státu, když ne vysoce
vzdělaní, tak určitě vysoce motivovaní, aby dosáhli ekonomického úspěchu.
Pravděpodobně proto je ve většině zemí OECD, alespoň u první generací migrantů,
výrazně vyšší podíl podnikatelů než v domácí populaci. Tento fenomén není zdaleka vždy
možné vysvětlit tím, že by některá neregulována podnikání byla vlastně zastřeným
zaměstnáním, která podléhají menší regulaci ze strany státu než tomu je například u
pracovních povolení. Naopak, podnikání migrantů je často popisováno jako jeden ze
způsobu řešení problému překvalifikovanosti, s nímž se tato část populace poměrně často
potýká. V době globální ekonomické krize střední a drobné podnikání migrantů nabývá
také další důležitý význam – snížení rizika jejich nezaměstnanosti.
Pracovním jazykem semináře je čeština.
Registrace na adrese registrace@fesprag.cz

Panel 1. Podnikatelské aktivity migrantů ČR: volba nebo
důsledek migrační kontroly? (9.30-11.00 hod.)
Úvodní příspěvek o specifikách podnikání migrantů a migrantek v ČR
Dita Čermáková, Geografické migrační centrum, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Diskuze o strukturálních a legislativních podmínkách pro podnikání migrantů v ČR
Marek Čechovský, Advokátní kancelář Čechovský & Václavek a partneři
Pavel Čižinský, Multikulturní centrum Praha
zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (tbc)
Moderuje Yana Leontiyeva, Sociologický ústav AV ČR
Přestávka na kávu (11:00 - 11:30 hod.)

Panel 2. Zkušenosti „migrantských“ podnikatelů v ČR a dopady
krize na jejich podnikání (11.30 – 13:00 hod.)
Úvodní příspěvek o etnickém podnikaní v ČR a vlivu krize
Michal Nekorjak, Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií MU v Brně
Diskuze o praktických problémech a zkušenostech migrantů podnikajících v ČR
Olga Andělová, Shumik Design - grafika, design, DTP
Long Dang, živnostník - dovozce sóji a sójových výrobků do ČR
Sergey Sinitsyn, Malý Genius - výrobce pěnových puzzle pro děti
Moderuje Marek Čaněk, Multikulturní centrum Praha

Oběd od Ethnocateringu spojený s prezentací zajímavých
podnikatelských projektů
(13:00 – 14:00 hod.)
Mezi potvrzenými hosty jsou například: Malý Genius, Smart Avia, Shumik design, Pražský
express, CRAFTY shop&studio, Honey Wedding a jiné zajímavé podnikatelské projekty
migrantů v ČR. Představí se též organizace podporující migrantské podnikatele Organizace pro pomoc uprchlíkům a GLE.

