Seminář
Integrační politiky na místní a regionální úrovni
čtvrtek 15. června 2017, Brno
(Sněmovní sál Nové radnice, Dominikánské nám. 196/1, Brno)
Seminář se uskuteční u příležitosti Předsednictví České republiky v Radě Evropy
a pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.
Program
Moderátor semináře: Doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D., vedoucí Katedry enviromentálních
studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno
12.00 – 13.00

Registrace a lehký oběd

13.00 – 13,15

Úvodní slovo
Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna
Petr Kulhánek, místopředseda Svazu měst a obcí ČR pro evropské záležitosti a
primátor statutárního města Karlovy Vary
Anders Knape, předseda Komory místních samospráv Kongresu místních
a regionálních samospráv Rady Evropy

13,15 – 14,30

Panelová diskuse
Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením

Cílem je výměna zkušeností z praxe a identifikace nástrojů, které místní a regionální samosprávy využívají
při začleňování skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením (např. dlouhodobě nezaměstnaní,
lidé se závislostmi, lidé zatížení exekucí, nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, lidé bez domova, osoby se
závislostí, osoby handicapované apod.).
Martin Freund, zastupitel statutárního města Brna a člen Komise sociální, zdravotní a
prorodinné politiky Rady města Brna
Petr Pospíšil, starosta obce Zastávka u Brna a předseda Pracovní skupiny pro
sociální začleňování Svazu měst a obcí ČR
Radka Soukupová, zástupkyně ředitele Agentury pro sociální začleňování
Gabrielle Neff, předsedkyně Výboru pro aktuální záležitosti Kongresu místních a
regionálních samospráv Rady Evropy

Seminář je realizován z finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky.

Lucie Škvaridlová, koordinátorka sociálního začleňování Magistrátu města Ostrava
Karel Čada, Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy


Diskuse a výměna zkušeností

14,30 – 14,45

Přestávka na kávu

14,45 – 16,00

Panelová diskuse
Integrace cizinců a imigrantů

Cílem je výměna zkušeností z praxe a identifikace nástrojů, které místní a regionální samosprávy využívají
při začleňování národnostních menšin. V jakých oblastech se integrace národnostních menšin dotýká
života obce/města?
Antonín Kuchař, místostarosta města Kyjova a předseda Bezpečnostní komise Svazu
měst a obcí ČR
Petr Pospíšil, starosta obce Zastávka u Brna a předseda Pracovní skupiny pro
sociální začleňování Svazu měst a obcí ČR
Helena Dluhošová. vedoucí odd. integrace a informací, Odbor azylové a migrační
politiky Ministerstva vnitra
Gunn-Marit Helgesen, předsedkyně Komory regionů Kongresu místních
a regionálních samospráv Rady Evropy
Jan Skalík, Katedra enviromentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity Brno


16,00

Diskuse a výměna zkušeností

Konec jednání

Tlumočení zajištěno do češtiny, angličtiny a francouzštiny. Účast zdarma po předchozí
registraci nejpozději do 8. června 2017 vyplněním registračního formuláře na
stránkách www.smocr.cz.

Seminář je realizován z finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky.

