PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2022
9. volební období

POZVÁNKA
na seminář

Češi žijící v zahraničí:
Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky
který pořádá
Podvýbor pro styky s krajany Zahraničního výboru
ve spolupráci s Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

23. listopadu 2022 14:00–16:00
v budově Poslanecké sněmovny Sněmovní 4, Praha 1
místnost č. A106 (místnost D. Burešové)

Program
13:30–14:00

prezence

14:00–14:15

úvodní slova
Ing. Roman Bělor, předseda Podvýboru pro styky s krajany, Poslanecká sněmovna PČR
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M., náměstek pro řízení sekce právní a konzulární,
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

14:15–15:00

I. část: prezentace a diskuse výsledků výzkumného projektu
TAČR BETA č. TITBMZV919: Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky
realizovaného pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR řešitelským týmem ve složení:
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK
Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc., prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., Kristýna Janurová, M.A.,
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK
Mgr. Veronika Beranská, Ph.D., Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Etnologický Ústav AV ČR
Markéta Doležalová, PhD, Olga Löblová, PhD, Czexpats in Science
Mgr. Kateřina Zachová, NUVIT

Prezentovány budou výsledky 4 výzkumných zpráv: Výzkum možností koordinace krajanské problematiky;
Výzkum potřeb krajanských komunit v jednotlivých zemích z hlediska udržení jejich vazeb na ČR; Výzkum potřeb
krajanských komunit ve vybraných zemích z hlediska udržení jejich vazeb na ČR: Velká Británie, USA, Austrálie, Nový
Zéland a Německo; Komunikační portál
15:00–15:30

II. část: panelová debata klíčových aktérů české krajanské politiky
Jak je možné změnit agendu klíčových institucí v souladu s doporučeními plynoucími z projektu?
(např. propojování krajanů s českými institucemi a zřízení jednotného portálu krajana, zajištění
rovnocenné politické participace (např. korespondenční volba), podpora českých škol a výuky českého
jazyka v zahraničí, medializace krajanů v české společnosti, nastavení motivačních podmínek pro
návratovou migraci)
Panelisté:
Ing. Roman Bělor, předseda Podvýboru pro styky s krajany, Poslanecká sněmovna PČR
Ing. Tomáš Czernin, bývalý předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, Senát PČR
JUDr. Jiří Krátký, M.A., zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Mgr. Ladislav Bánovec, ředitel odboru mezinárodních vztahů,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Bc. Pavel Dymeš, oddělení přesídlování a integrace azylantů (odbor azylové a migrační politiky),
Ministerstvo vnitra ČR

15:30–16:00

diskuse, prostor na otázky

16:00—

neformální pokračování se sklenicí vína

Účast potvrďte na email belorr@psp.cz do 21.11. Seminář bude rovněž streamován online, odkaz bude zaslán přihlášeným
hostům s předstihem.
Vstup do budovy je možný s platným občanským průkazem/pasem. V případě dotazů či logistických problémů volejte
Natálii Dostálové (736 190 127).

Roman Bělor
předseda podvýboru

