
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk v tísni, o.p.s.  ve spolupráci s Viet up Vás 

společně zvou na 7. setkání odborníků na integraci: 

 

 

11:20 – 11:35 Přestávka 
11:35 – 12:10 Inovace v ekonomických aktivitách Vietnamců 
(RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D., Člověk v tísni, o.p.s. a FSV 
UK) 
12:10 – 12:45 Uplatnění druhé generace Vietnamců na českém 
trhu práce (Výsledky výzkumu v rámci projektu Města a 
inkluzivní strategie) 
12:45 – 13:00 Shrnutí 
13:00 – 14:00 Networkovací oběd 

MODERÁTORKA:  
Tereza Freidingerová (Člověk v tísni, o.p.s.) 

V případě zájmu prosím potvrďte svoji účast na adrese 
tereza.freidingerova@clovekvtisni.cz  nejpozději do 31. 8. 2018 

 

úterý 16. 10. 2018, 10:00 – 14:00 

 

Langhans – Centrum Člověka v tísni 

Vodičkova 707/37 

110 00, Nové Město 

 

 
 

úterý 16. 10. 2018, 13:00 – 17:00 

 

Langhans – Centrum Člověka v tísni 

Vodičkova 707/37 

110 00, Nové Město 

 
 

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), Centrum pro sociální 
a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy (CESES) a Multikulturní centrum Praha (MKC) Vás 
společně zvou na kulatý stůl: 

 

DŮVOD A CÍL SEMINÁŘE: 
Cílem semináře je představit a diskutovat výsledky 
nejnovějších výzkumů o integraci vietnamské komunity 
v Česku.  Seminář zároveň umožní mladým Vietnamcům ze 
sdružení Viet up, aktivním v oblasti integrace vietnamské 
komunity v Česku, prezentovat své aktivity, cíle a výzvy 
spojené s jejich činností a integrací Vietnamců v Česku.  

 

PROGRAM:  
10:00 – 10:15 Zahájení semináře 
10:15 – 10:45 Představení aktivit Viet up 
10:45 – 11:20 Slaďování veřejného a pracovního života  
Vietnamců (Mgr. Marta Lopatková, Sociologický ústav 
Akademie Věd ČR) 

 

                         

DŮVOD A CÍL: 
Tento kulatý stůl, realizovaný v rámci projektu Města a 
inkluzivní strategie, přímo navazuje na sérii kulatých stolů  
zaměřených na příležitosti a výzvy, kterým čelí druhá 
generace Vietnamců ve třech zapojených krajích (Praze, 
Jihomoravském a Libereckém kraji).  
Jeho cílem je umožnit zástupcům vietnamské komunity a 
klíčovým stakeholderům z řad veřejné správy, samospráv a 
neziskového sektoru sdílet v malých smíšených skupinách 
zkušenosti a výzvy a zmapovat oblasti, na které je třeba se 
v další práci s Vietnamci zaměřit. Cílem je také 
identifikovat, jakou roli  by v tomto procesu mohla hrát 
uskupení mladých Vietnamců. 

 

PROGRAM:  
14:00 – 14:15 Zahájení kulatého stolu 
14:15 – 15:45 Moderovaná diskuze ve skupinách 
15:45 – 16:00 Přestávka 
16:00 – 17:00 Prezentace výstupů 
 

MODERÁTOR A MODERÁTORKY:  
Simona Kalíková (SIMI) 
Tereza Freidingerová (Člověk v tísni, o.p.s.) 
Minh Ngoc Mai (Viet up, z.s.) 
Anh Nhat Luu (Viet up, z.s.) 
 
V případě zájmu prosím potvrďte svoji účast na adrese 
kalikova@migrace.com, a to nejpozději do 31. 8. 2018. 

 

 

Projekt Města a inkluzivní strategie č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost. 

 

Setkání je spolufinancováno ze zdrojů Azylového, migračního a integračního fondu EU v rámci projektu NIEM „National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and 

improving integration of beneficiaries of international protection” a ze zdrojů International Visegrad Fund v rámci projektu “V4NIEM: Visegrad Countries National Integration 

Evaluation Mechanism”. Donoři nezodpovídají za obsah a ani použití informací. Za obsah a vyjádřené názory nesou výlučnou odpovědnost organizátoři.  
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