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V Praze dne 3. prosince 2009 

Vážená paní / vážený pane,  

Dovolte abych Vás pozval na předvánoční debatu pořádanou naší společností, Ministerstvem vnitra ČR a 

Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy na téma 

 

Cizinci v České republice, břemeno nebo přídavný motor našeho rozvoje? 

 

Workshop se uskuteční v sobotu 12. prosince 2009 od 9.30 do 13:00 hodin ve Velké aule v prostorách 

Univerzity Karlovy v Praze 5 - Jinonicích. 

 

Workshop má za cíl otevřít trochu širší debatu o postavení a roli či významu cizinců ve vývoji naší země, 

s tím spjatých starostech, problémech, ale i přínosech a zkušenostech. Jsem toho názoru, že nejen počet 

cizinců, ale i jejich pozice v naší společnosti jsou významným novým jevem, o kterém je třeba diskutovat 

jak s ohledem na jejich vliv a potřeby tak například vzhledem k současnému vývoji v dalších Evropských 

zemích.  Vzhledem k tradičním členským zemím EU je počet i váha cizinců v české společnosti spíše 

okrajová. Zároveň je však Česká republika atraktivní cílovou zemí s rychle rostoucím podílem cizinců. 

Dosud tento vývoj zůstává více na okraji zájmu nebo se objevuje v médiích ve značně zúžené a někdy i 

deformované perspektivě. Dynamika vývoje je ovšem taková, že je nejvyšší čas začít o postavení a životě 

cizinců u nás diskutovat v plné šíři, od ekonomiky až po jejich integraci. Pracovní seminář, na který si Vás 

dovoluji pozvat by mohl být malým počátečním krůčkem v tomto směru. Tím spíše, že se koná 

v předvánočním čase. 

Těším se na Vaši účast,  program workshopu je v příloze dopisu 

 

S přátelským pozdravem  

 

Ivan Gabal 

 

Svou účast prosím, pokud můžete, potvrďte do 10. prosince na emailovou adresu gabal@gac.cz. 
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Ministerstvo vnitra České republiky 
Gabal Analysis & Consulting 

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 
 

zvou na workshop 
 

Cizinci v České republice – břemeno nebo přídavný motor našeho 
rozvoje? 

 
Kdy:  v sobotu 12. prosince 2009, 9.30 -13 hodin 

Kde: velká aula 1034, budova Univerzity Karlovy, U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice 
Workshop je otevřen pro veřejnost i média 

  
PROGRAM 
Cílem workshopu je otevřená debata vývoje a současné situace v postavení cizinců na trhu práce a v české 
společnosti, především z hlediska jejich přínosů pro společnost a nákladů na integraci a z hlediska dopadů 
na soudržnost české společnosti. Workshop bude mít pracovní a diskusní charakter. Moderuje Ivan Gabal. 
  
9:30   Zahájení workshopu 

◙ Ivan Gabal, Gabal Analysis & Consulting 
◙ Marek Skovajsa, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy  

  
9:40  Panel 1 – Současný stav a vývoj imigrace 

◙ Lucie Sládková,  ředitelka Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) 
◙ Tomáš Haišman, vedoucí odboru pro uprchlíky Ministerstva vnitra ČR 
◙ Zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
◙ Naďa Holická, Odbor pro rovné příležitosti Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR 
  Diskuse 
 
10:40  Přestávka, občerstvení 
 
10:50  Panel 2 – Ekonomické, pracovní a mediální aspekty imigrace 

◙ Radek Špicar, ředitel vnějších vztahů Škoda Auto 
◙ Jan Macháček, novinář, týdeník Respekt 
◙ Věra Čarná, vedoucí útvaru mediálních analýz, Newton Media 

  Diskuse 
 
11:50  Přestávka, občerstvení 
 
12:00  Panel 3 – Integrace – vybrané zkušenosti 

◙ P. Ezzedinne, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 
◙ Marie Trebulová, ředitelka ZŠ Olešská, Praha 
◙ Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb, magistrát Plzeň 
◙ Lukáš Radostný, občanské sdružení META 

 Diskuse 
 

13:00  Ukončení workshopu 


