TISKOVÁ ZPRÁVA
Olomouc 16. 10. 2015

V Olomouci se bude diskutovat o tématech spojených se současnou migrační vlnou
Cyklus rozvojových večerů neziskové vzdělávací organizace ARPOK, o.p.s. pokračuje panelovou
diskuzí na téma „Migrace – co bude dál?“ V sále Divadla hudby Muzea umění Olomouc budou
20. října 2015 od 18:00 hovořit o otázkách spojených se současnou migrační vlnou zástupci
akademické obce, bezpečnostních složek a neziskového sektoru.
„Je Česká republika připravena na integraci migrantů? Jak vnímáme cizince žijící mezi námi?
Kam až sahá vliv médií? To je jen zlomek otázek, které hýbou v dnešní době společností. Debaty jsou
plné nečekaných emocí, mezi lidmi se šíří obavy. Cítili jsme, že ve veřejném prostoru chybí otevřenost
a nadhled, proto jsme se rozhodli jeden z rozvojových večerů věnovat právě problematice migrace,“
uvádí Jan Klega, pracovník organizace ARPOK, o.p.s.
Hosty rozvojového večera, kteří budou diskutovat o tématech spojených s migrací, jsou:






prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. | rektor UP
PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. | Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, FF UP
plk. Mgr. Jiří Musil, MBA | vedoucí územního odboru Olomouc
Mgr. Tereza Malochová | nezisková organizace SOZE, bývalá zaměstnankyně
zahraniční student UP

Pořádající nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. přináší od roku 2004 do škol globální
rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata (např. chudoba, migrace,
odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví s žáky. O těchto tématech informuje veřejnost,
a podporuje tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.
Akce se koná v rámci Evropského roku rozvoje. Projekt Evropský rok rozvoje v Olomouci je podpořen
z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu
zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Akce je součástí Týdne globálního vzdělávání.
Informace o Evropském roku rozvoje: https://europa.eu/eyd2015/cs
Informace o Týdnu globálního vzdělávání: http://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/tydengrv.html
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