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ZZáákladnkladníí úúdajedaje

MČ Praha-Libuš
10 000 obyvatel
počet přihlášených 
Vietnamců dle ČSÚ x 
skutečný počet

Areál Sapa a Xaverov
Není jen vietnamská
tržnice
Je to centrum vietnamské
komunity v ČR, Little 
Hanoi (Saparia a.s., Svaz 
Vietnamců v ČR, Svaz 
vietnamských podnikatelů, 
vietnamská ambasáda…)

Další vietnamská
přítomnost v MČ Praha-
Libuš



SpoluprSpolupráácece

PŘED
Humanitního odbor, finanční
příspěvky na kulturní akce MČ

PO 
zapojení ZMČ, zřízení Výboru 
pro multikulturní soužití, 
zapojení Vietnamců do Komise 
pro Zdravou Libuš a Písnici a 
MA21

AKTIVITY
1. veřejná debata na téma 
„Vietnamská komunita v MČ
Praha-Libuš
Spolupráce s orgány státní
správy (koordinační skupina 
MHMP, Policie ČR, MV ČR)
Spolupráce s  vietnamskou 
komunitou (ve spolupráci se 
Sapou řešení problémů
vyplývajících ze vzájemného 
soužití…)

Požár v Sapě 11/08 – zlomový bod



EmergentnEmergentníí projekt MV projekt MV ČČRR
DalDalšíší ppřřipravovanipravovanéé aktivityaktivity

Projekt MV ČR „Integrace 
dětí cizinců na školách 
zřizovaných MČ Praha-Libuš

o Subprojekty škol
o Subprojekty MČ

Kurzy češtiny pro Vietnamce
Zdravotní monitoring
Veřejná prezentace

Připravované akce
o Novoroční slavnostní oběd pro 

seniory v areálu Sapa
o Projekt „Rozkvetlá firma“
o Společné financování

(zpomalovací pruhy…)

Výhled
o Snaha o zřízení Integračního 

centra



ShrnutShrnutíí
Vzorová MČ v komunikaci s 
vietnamskou komunitou a v 
integračních snahách

o 1. konference statutárních měst v 
Plzni na téma „Integrace cizinců na 
úrovni samosprávy“

o VMČO a komise SMO ČR (výjezdní
zasedání VMČO v únoru 2010 v MČ
Praha-Libuš)

o Nálada obyvatel MČ vůči 
Vietnamcům se pomalu zlepšuje

MČ v roli prostředníka a 
koordinátora mezi 
vietnamskou komunitou a 
orgány státní správy a 
samosprávy

Všechny aktivity ve vztahu k vietnamské
komunitě

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru

Bez vstřícnosti a spolupráce Saparia a.s. a 
organizací sdružujících Vietnamce nemožno 
realizovat



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
PhDr. Pavla Jedličková

Předsedkyně Výboru pro multikulturní soužití

Členka strategického týmu MČ

Členka Komise pro Zdravou Libuš a Písnici a místní Agendu 21

Poděkování
paní Ivě Hájkové, vedoucí humanitního odboru ÚMČ Praha-Libuš

Saparii a.s.

Členům Výboru pro multikulturní soužití

Panu Petru Mrázovi, starostovi MČ Praha-Libuš

A  všem, kteří se mnou v aktivitách vůči vietnamské komunitě spolupracují

www.praha-libus.cz
Sekce Vietnamská komunita v MČ Praha-Libuš


