
Pozvánka
Setkání platformy aktérů

integrace cizinců z třetích zemí
v Jihomoravském kraji

10. října 2012 od 10 do 15 h

Setkání se uskuteční v rámci realizace projektu
„Jihomoravské regionální centrum na podporu

integrace cizinců 2012“ (EIF 2011-02)

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu
pro integraci státních příslušníků třetích zemí

a rozpočtu Jihomoravského kraje

...s
polu a na kole...

Program

Místo konání
Administrativní a školicí centrum Cejl
Cejl 73, Brno
Místnost č. 117 (1. podlaží)

Registrace
do 24. září 2012
Mgr. Veronika Kollárová
kollarova.veronika@kr-jihomoravsky.cz
tel.: 533 433 540

•   Zahájení
•   Trendy v oblasti pobytu cizinců na území ČR  – Mgr. Daniel Janek, Mgr. Nune Babajanová, OAMP Brno
•   Akční plán 2012 Programu cílené a dlouhodobé integrace cizinců ze třetích zemí na území 
     Jihomoravského kraje 2011-2015 a garantů jednotlivých opatření 
•   Jak se žije v Africe – David Švejnoha
•   Přestávka – etnocatering a vystoupení orientálních tanečnic
•   Situace na trhu práce v Jihomoravském kraji – Mgr. Ivana Ondráková, Úřad práce – krajská pobočka v Brně
•   Situace cizinců v Olomouckém kraji a příklady dobré praxe – Mgr. Jan Mochťák, Centrum na podporu 
     integrace cizinců Olomouc 
•   Diskuze
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