
ŽENY V MIGRACI

Sdružení pro integraci a migraci
Vás srdečně zve na webinář

DATUM:  čtvrtek 18. listopadu 2021, 9:00 – 13:00 hod
MÍSTO:  online ZOOM



Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

Úřad vlády České republiky

PROGRAM:
09:00 – 09:15 PŘIVÍTÁNÍ A MODERACE
 Eva Valentová, koordinátorka projektu Migrantky 

mezi ženami, Sdružení pro integraci a migraci

09:15 – 10:30 EMOCE A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V MIGRACI 
 Petra Ezzeddine, expertka na gender, Sdružení pro 

integraci a migraci, sociální antropoložka, Fakulta 
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

 František Cihlář, terapeut a psychosociální 
pracovník, Sdružení pro integraci a migraci

 
 Jak migrantky a migranti (ne)projevují své emoce, 

jak své emoce zpracovávají, co je nejvíce trápí při 
pobytu v nové zemi, jaké mají možnosti péče  
o své duševní zdraví. Poznatky z praxe terapeuta  
a z výzkumů antropoložek z Univerzity Karlovy.

10:30 – 10:45 PŘESTÁVKA 

10:45 – 11:30 INTERKULTURNÍ ROZDÍLY VE VÝCHOVĚ DĚTÍ V 
MIGRANTSKÝCH RODINÁCH A JEJICH ZVLÁDÁNÍ 
DISTANČNÍ VÝUKY

 František Cihlář, terapeut a psychosociální 
pracovník, Sdružení pro integraci a migraci

 Marie Leopoldová, expertka na oblast zdraví 
v migraci, Konsorcium nevládních organizací 
pracujících s migranty a Sdružení pro integraci  
a migraci

 V čem se může lišit výchova dětí v migrantských 
rodinách a jak s tím souvisí chování dětí v kolektivech? 
Jak zvládali rodiny migrantů přechod na distanční 
výuku a co obnáší návrat dětí s odlišným mateřským 
jazykem do škol po nouzových stavech? Představíme 
koncept online doučování pro tyto děti a žáky a další 
nástroje podpory.

11:30 – 11:45 PŘESTÁVKA

11:45 – 12:30 DOMÁCÍ NÁSILÍ S MIGRAČNÍMI PRVKY
 Klára Holíková, vedoucí právního oddělení ve   

Sdružení pro integraci a migraci

 Specifika práce s migrantkami a migranty 
jakožto oběťmi domácího násilí, možnosti řešení 
a zkušenosti z interdisciplinární spolupráce. 
Představení dalších nástrojů podpory a možností 
zapojení se do šíření povědomí o tématu. 

12:30 – 13:00 DISKUZE A ZÁVĚR
 Sdílení s účastníky ohledně našich zkušeností  

z praxe ve vztahu k dopadů pandemie Covid-19  
na migrantky a jejich děti. Co se změnilo v naší práci, 
co se osvědčilo, co naopak.

PRO KOHO:
• Interkulturní a sociální pracovníky, pracující s migranty 
• Úředníky samospráv a pracovníky veřejných institucí, setkávající 
se s osobami s migrační zkušeností

Pracovním jazykem je čeština. Odkaz k připojení pošleme 
registrovaným v týdnu před akcí. Registrujte se na adrese 
valentova@migrace.com do pondělí 15. 11.

Akce je pořádaná v rámci projektu „Migrantky mezi ženami – Ve stínu pandemie Covid-19 “, 
podpořeného z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu 
Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen  
a mužů.


