
Predbežný program

KapaCITY - podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni

Napokon sa budeme venovať aj zisteniam a identifikovaným výzvam. V spoločnej
diskusii sa pokúsime načrtnúť ako ďalej v téme miestnej integrácie na Slovensku a
rolu samospráv v tejto oblasti v najbližšom období.

Projekt je  spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu
pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť
vnútorných záležitostí.

Záverečná konferencia projektu KapaCITY
24. -  25. februára 2021

online (Zoom)

Aké sú miestne polit iky v našich mestách a krajoch?
 Akí cudzinci a aké cudzinky v nich ži jú?

Ako s cudzincami na samosprávnej úrovni pracovať a ako ich
participatívne a proaktívne zapájať?

Ako komunikovať s verejnosťou a ako poskytovať informácie cudzincom?

Konferencia prezentuje základné výstupy projektu KapaCITY – integrácia
cudzincov na miestnej úrovni,  identif ikované dobré praxe pri poskytovaní služieb
cudzincom, ako aj pri ich participácii  na miestnych polit ikách a opatreniach,
ktoré si zapojené samosprávy zaviedli  v rámci aktivít projektu. Neobmedzíme sa
len na projekt,  ale prizveme aj zástupcov z iných ako zapojených samospráv, kde
narastajú počty obyvateľov s cudzineckým pôvodom, ktoré sa tiež začali  tejto
téme proaktívne venovať. Jednotlivých panelov sa zúčastnia aj hostia zo
zahraničia, ktorých prax považujeme za vhodné modely pre inšpiráciu na
Slovensku.

Podujatie je určené predovšetkým zástupcom samospráv, miest a samosprávnych
krajov, ktorým chceme poskytnúť možnosť bližšie porozumieť, prečo je dobré a
prezieravé venovať svoju pozornosť cudzincom, ktorí sa stávajú obyvateľmi našich
miest v čoraz vo väčšom počte. Dozvedia sa, čo sa dá v rôznych oblastiach pre
začlenenie migrantov na miestnej úrovni urobiť, prečo si všímať ich špecifické
potreby, ako aj ako robia samosprávy u nás, či v zahraničí. Konferencia bude však
určite zaujímavá aj pre tvorcov politík a legislatívneho rámca na centrálnej úrovni,
pre tých ktorí plánujú a spravujú verejné financie, a v neposlednom rade aj pre
cudzincov samotných.



Projekt je  spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu
pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť
vnútorných záležitostí.

O študijnej ceste:

24.02.2021

Otvorenie konferencie: Liga za ľudské práva
Úvodné posolstvá: Hlavné mesto SR Bratislava, Mesto Banská Bystr ica, Mesto Trnava, Košický
samosprávny kraj,  Únia miest Slovenska 

Aktuálny stav v oblasti  integrácie migrantov v SR: prezentácia výskumu: Centrum pre výskum
etnicity a kultúry
Hlavné výstupy projektu KapaCITY a ostávajúce výzvy: Liga za ľudské práva 

Ako tvoriť miestne pol i t iky, prezentácia príručky: Centrum pre výskum etnicity a kultúry 
Panel: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Hlavné mesto SR Bratislava: Mir iam Kanioková,
Mesto Banská Bystr ica: zástupca sociálneho odboru, Mesto Trnava: Ingrid Huňavá, Košický
samosprávny kraj:  Tomáš Malatinec    
Zahraniční hostia: Magistrát hlavního mesta Prahy
Diskusia: Sl ido otázky

 Čo všetko potrebuje pracovník samosprávy pre prácu s cudzincami: CVEK, Marginal
Online vzdelávacia pomôcka pre samosprávy: Liga za ľudské práva a agentúra Seesame 
Panel: Jazykovedná katedra Fi lozofickej fakulty UK v Bratislave, Slovenský inšt i tút pre mediáciu a
alternatívne r iešenie sporov, Katedra slovenského jazyka a komunikácie Fi lozofickej fakulty
Univerzita Mateja Bela v BB, česká mimovládna  organizácia META, Mesto Brno
Diskusia: Sl ido otázky

Úvod: Gregory Fabian, Venus Jahanpour
Panel: Hlavné mesto SR Bratislava, Metropoli tný inšt i tút Bratislava, Mesto Banská Bystr ica,
Nadácia Milana Šimečku, Liga za ľudské práva
Zahraničný príklad: Mesto Unkel, Nemecko, Malmö (tbc), Švédsko 
Diskusia: Sl ido otázky

9:30 – 10:00 Úvod
1.

a.

2.

3.

10:00 – 11:30 Miestne politiky a cudzinci v našich mestách a krajoch (Moderátorka: Barbora
Meššová)

1.
2.

3.
4.

11:30 – 12:00 Prestávka
 
12:00 – 13:30 Príprava pracovníkov samosprávy na prácu s cudzincami (Moderátorka: Nina
Galanská)

1.
2.
3.

4.

13:30 – 13:45 Prestávka 
 
13:45 – 15:15 Participácia cudzincov na samospráve a ich proaktívne zapájanie (Moderátorka:
Alena Holka Chudžíková)

1.
2.

3.
4.
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Projekt je  spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu
pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť
vnútorných záležitostí.

O študijnej ceste:

25.02.2021

Prečo je to potrebné o migráci i  komunikovať proaktívne: Nadácia Milana Šimečku
Ako komunikovať témy migrácie a integrácie cudzincov na regionálnej úrovni: Liga za ľudské
práva, agentúra Neuropea 
Prednahraté prezentácie:      

H lavné mesto SR Bratislava: Obed primátora s „ internacionálnymi Bratislavčanmi a
Bratislavčankami“
Mesto Trnava: mediálne pokryt ie témy v Radničných novinách a v Rádiu Trnavan
Mesto Košice: Pol ievkový fest ival,  kampaň Som Košičan 

Zahraničný príklad: Interkulturní centrum Praha; Praha Metropole všech
Diskusia: Sl ido otázky

Kultúrni mediátori :  Eleonora Ďurišová, Anna Barseghyan, Jaroslav Lysenko
Prezentácie:      

Mesto Košice: Informácie na webstránke pre cudzincov, Covid stránka v angl ickom jazyku
Mesto Nitra, Komunitné centrum pre vzdelanostnú a pracovnú migráciu (COMIN), Mareena:
informačné a poradenské služby, informácie v mestských novinách v angl ickom jazyku,
nízkoprahová slovenčina
Mesto Banská Bystr ica: kontaktná osoba pre cudzincov, informácie pre rodičov
Marginal:  KapaCITY: Welcome package, Newsletter, Covid 19 aktual izácie

Zahraniční hostia: Magistrát hlavného mesta Praha, Mesto Viedeň
Diskusia: Sl ido otázky

9:30 – 9:45 Úvod: Rekapitulácia prvého dňa konferencie a čo nás čaká druhý deň: Liga za
ľudské práva 
 
9:45 – 11:15 Komunikácia s verejnosťou (Moderátorka: Elena Gallová Kriglerová)

1.
2.

3.
a.

b.
c.

4.
5.

11:15 – 11:35 Prestávka

11:35 – 13:05 Poskytovanie informácií cudzincom (Moderátorka: Michaela Dojčinovičová)
1.
2.

a.
b.

c.
d.

3.
4.

13:05 – 13:35 Záver: Výzvy a odporúčania ako ďalej  
Odporúčania k centrálnym štátnym politikám: Liga za ľudské práva
Záverečné posolstvá: Nadácia Milana Šimečku, Marginal, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
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