POZVÁNKA
NA SETKÁNÍ PORADNÍ PLATFORMY
Vážení,

PORADNÍ PLATFORMY,
které proběhne ve čtvrtek 6. listopadu 2014 od 10:00h.
v Experimentálním prostoru MUMIE, Velká Hradební 50,

dovoluji si Vás pozvat na setkání

Ústí nad Labem.
Předpokládaný konec poradní platformy je v 13:30h.
Program:
1. Prezentace „Analýzy zaměstnanosti cizinců v Ústeckém kraji“
Multikulturní centrum Praha v rámci svého projektu „Využití kvalifikace imigrantů“ financovaného
z prostředků ESF a státního rozpočtu zpracovalo aktuální analýzu zaměstnanosti cizinců v Ústeckém
kraji. Výsledky analýzy představí za zpracovatele paní Andrea Svobodová.

2. Představení webového portálu „Nostrifikace“
Multikulturní centrum Praha v rámci svého projektu „Využití kvalifikace imigrantů“ financovaného
z prostředků ESF a státního rozpočtu vytvořilo informační webový portál k nostrifikacím/uznávání
zahraničního vzdělání v ČR. Za zpracovatele představí paní Anna Pokorná.

3. Zaměstnanecké karty
Od 1.6.2014 byly zavedeny zaměstnanecké karty. Jedná se o nový druh povolení k dlouhodobému
pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu (delšího než 3 měsíce) cizince je zaměstnání. Zároveň
ke stejnému datu došlo ke změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Tyto změny budou prezentovat zástupci Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
(Ing. Hana Stará) a Úřadu práce (Mgr. Vlastislav Hlaváč).
Po prezentaci změn v zaměstnávání cizinců bude dán prostor k diskuzi a dotazům, proto si Vás
dovolujeme požádat o jejich zaslání předem (nejpozději 10 dnů před konáním akce), aby si
prezentující mohli připravit přesné metodické výklady.
Děkuji za potvrzení Vaší účasti, Vaše případné dotazy a těším se na setkání s Vámi.
S pozdravem
Jan Kubíček
V Ústí nad Labem dne 20. 10. 2014
Kontakt:
Poradna pro integraci
Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji
Velká Hradební 33, Ústí nad Labem
tel./fax: 475 216 536
email: usti@p-p-i.cz, usti@centrumcizincu.cz
web: www.centrumcizincu.cz, www.icizinci.cz
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