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ČLENSKÉ ORGANIZACE
■ Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 24
120 00 Praha 2
Tel: +420 226 200 400
Fax.: +420 226 200 401
E-mail: migrace@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz/cs/migrace
■ Sdružení občanů zabývajících
se emigranty (SOZE)
Mostecká 5
614 00 Brno
Tel.: + 420 545 213 643
Fax: + 420 515 536 356
E-mail: soze@soze.cz
www.soze.cz
■ Multikulturní centrum Praha
(MKC Praha)
Náplavní 1
120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 325 345
E-mail: infocentrum@mkc.cz
www.migraceonline.cz
www.mkc.cz
■ Organizace pro pomoc
uprchlíkům (OPU)
Kovářská 4
190 00 Praha 9
Tel.: +420 284 683 545
Fax: +420 233 371 258
E-mail: opu@opu.cz
www.opu.cz
■ Lačhe Čhave
Smolkova 565
142 00 Praha 4
Mobil: +420 723 293 601
E-mail: info@lache-chave.cz
www.lache-chave.cz
■ La Strada CR, o.p.s.
P.O.Box 305; 111 21
Praha 1
Tel: +420 222 721 810
E-mail: lastrada@strada.cz
Hotline: +420 222 717 171,
800 077 777
www.strada.cz

■ InBáze
Legerova 50
120 00 Praha 2
Tel: +420 224 941 415
Mobil: +420 739 037 353
E-mail: info@inbaze.cz
www.inbaze.cz
■ Centrum pro integraci cizinců (CIC)
Kubelíkova 55
130 00 Praha
Tel.: + 420 222 360 594
E-mail: info@cicpraha.org
www.cicpraha.cz
■ Charita ČR (pozorovatel)
Vladislavova 12
110 00 Praha 1
Tel.: 296 243 330
Fax: 296 243 333
E-mail: sekretariat@charita.cz
www.charita.cz
■ Evropská kontaktní skupina (EKS)
Dejvická 28
160 00 Praha
Tel.: +420 222 211 799
E-mail: info@ekscr.cz
www.ekscr.cz
■ NESEHNUTÍ
třída Kpt. Jaroše 18
602 00 Brno
Mobil: +420 605 239 579
Tel.: +420 543 245 342
E-mail: brno@nesehnuti.cz
www.nesehnuti.cz
■ Poradna pro občanství,
občanská a lidská práva
Ječná 7
120 00 Praha 2
Tel.: +420 270 003 280
E-mail: poradna@poradna-prava.cz
www.poradna-prava.cz
■ Diakonie ČCE – středisko
celostátních programů a služeb
Čajkovského 1640/8
130 00 Praha 3
Tel: +420 222 968 754
E-mail: scps@diakonie.cz
http://scps.diakonie.cz/

■ META o.p.s. – Společnost
pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17
120 00 Praha 2
Tel./fax: +420 222 521 446
Mobil: +420 773 304 464
E-mail: info@meta-os.cz
www.meta-ops.cz
■ MOST PRO, o.p.s.
17. listopadu 216
530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
Tel.: +420 467 771 170
Mobil: +420 773 223 453
E-mail: info@mostlp.eu
www.mostlp.eu/
■ Poradna pro integraci (PPI)
Opletalova 6
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 216 758
Fax: +420 224 213 426
Mobil: +420 603 281 269
E-mail: praha@p-p-i.cz
http://p-p-i.cz/
■ Sdružení pro integraci
a migraci (SIMI)
Baranova 33
130 00 Praha 3
Tel.: +420 224 224 379
Mobile: +420 603 547 450
E-mail: poradna@refug.cz
www.migrace.com
■ Agency for Migration
and Adaptation (AMIGA)
Záhřebská 15
120 00 Praha 2
Mobil: +420 775 654 563
E-mail: asesunik@gmail.com
www.amiga-migrant.eu
■ Slovo 21
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 511 434
Fax: +420 222 520 037
E-mail: slovo21@centrum.cz
www.slovo21.cz
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POSLÁNÍ
Posláním Konsorcia je prosazovat migrační, azylovou a integrační politiku, která klade důraz na
dodržování lidských práv a sociálně spravedlivou společnost.
Hlavní činností Konsorcia je zejména:
1. Realizace společných projektů, koordinace aktivit a vzájemná výměna informací členů
Konsorcia.
2. Advokační činnost ve sféře legislativy, dotační politiky týkající se problematiky migrace,
integrace migrantů, lidských a občanských práv.
3. Propagace tématu problematiky migrace, integrace migrantů, lidských a občanských práv.
4. Vytváření ideových a praktických konceptů v oblasti migrace, integrace migrantů, lidských
a občanských práv.
5. Školení pracovníků a posilování kapacit členů Konsorcia.
6. Vytváření, stanovování a sdílení společných principů, postupů a standardů spolupráce,
například práce s klienty služeb členů Konsorcia, práce s veřejností, s orgány veřejné správy
apod.
7. Výzkumné a vzdělávací aktivity v oblasti migrace a integrace migrantů, lidských a občanských
práv, publikační činnost.
8. Konzultační činnosti a pořádání společenských, kulturních, dobročinných a sportovních akcí.
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ČINNOST KONSORCIA V ROCE 2015
Setkání PICUM v Istanbulu v Turecku, září 2015

Činnost Konsorcia v roce 2015 byla zásadně
určena politickými a společenskými událostmi souvisejícími s příchodem většího počtu
uprchlíků a migrantů do Evropské Unie. Tzv.
uprchlická krize s sebou přinesla nejenom nárůst snahy pomoci lidem z válečných oblastí,
ale současně i nárůst pravicového populismu
a vulgarizaci veřejné diskuse o uprchlících,
migrantech a nevládních organizacích. Naše
činnost se zaměřovala na podávání informací,
osvětu a ideovou diskusi o nastavení hodnot
naší společnosti ve vztahu k přijímání uprchlíků a soužití lidí různých kultur. Stěžejním
hmatatelným výsledkem bylo vydání Migračního Manifestu na podzim, který shrnuje hlavní
ideová východiska a cíle Konsorcia a jeho členských organizací.
Počet členů se v roce 2015 nezměnil, ačkoli ke změnám došlo. V prosinci se členem
Konsorcia stala Diakonie Českobratrské církve
evangelické Středisko celostátních programů
a služeb a členství ukončil spolek Lačhe Čhave. Počet členů k 31. 12. 2015 byl 17 a Charita
ČR má status pozorovatele. Organizace působí
zejména v Praze, ale i v jiných krajích (Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský, Pardubický
atd.), což přináší možnost sdílet zkušenosti
rovněž s regiony mimo centrum. Konsorcium

představuje největší zastřešující platformu
nevládních organizací zabývajících se migrací
v ČR.
V roce 2015 nadále pokračovala aktivní spolupráce advokační, mediální, právní i sociální
skupiny, která sloužila především k sdílení
zkušeností jednotlivých členských organizací
a jako platforma pro vyjednávání společného
postupu v advokačních činnostech. Četnost
společných aktivit v rámci pracovních skupin
se odvíjel od aktuálního stavu problematiky,
na kterou se skupina orientuje a jejích potřeb,
nejaktivnější v tomto roce byla advokační skupina.
V roce 2015 Konsorcium dále rozvíjelo svojí
činnost v síti organizací PICUM a Medecins du
Monde. PICUM se zabývá situací neregulérních
migrantů zejména v EU a Medecins du Monde
je významná mezinárodní humanitární organizace, s níž sdílíme především téma zdravotní
péče pro migranty. Dále Konsorcium pokračovala ve své práci coby člen Výboru pro práva
cizinců při Radě pro lidská práva Vlády ČR.
Mezi hlavní témata, na které se činnost Konsorcia v roce 2015 zaměřovala, patří i nadále
problematika zdravotního pojištění migrantů,
dále kampaň za přijímání uprchlíků a tvorba
Migračního Manifestu.
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KAMPAŇ ZA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
MIGRANTŮ A MIGRANTEK

KAMPAŇ ZA PŘIJÍMÁNÍ UPRCHLÍKŮ

Kampaň za přijímání uprchlíků se zaměřovala
na tyto tematické okruhy:
1. Zajištění přístupu oprávněných uprchlíků
k mezinárodní ochraně
1.1 dodržení pravidla non-refoulement
1.2 revize Dublinského nařízení
1.3 posílení možností legálního vstupu
oprávněných uprchlíků na území EU a ČR
2. Integrace uprchlíků musí být umožněna již
během azylového řízení
3. Uprchlíci nesmí být trestáni za to, že utekli
ze své země bez dokumentů
4. ČR se má aktivně podílet na řešení humanitárních krizí a geopolitických výzev ve světě
Bylo vytvořeno advokační expertní doporučení ke kampani v češtině a angličtině a byla
spuštěna petice za přijímání uprchlíků. Dne
23. 7. 2015 byla zveřejněna Výzva k zapojení
do kampaně za přijetí uprchlíků.
Součástí Kampaně bylo zejména vystupování v médiích, účast na veřejných diskuzích
a komunikace s různými politickými zástupci
a účast v advokačních platformách.

Konsorcium nevládních organizací pracujících
s migranty zajišťuje Kampaň za zdravotní pojištění migrantů od roku 2012. Jejím hlavním
cílem je zahrnutí všech migrantů a migrantek,
kteří pobývají dlouhodobě na území ČR, do
systému veřejného zdravotního pojištění. Průběh Kampaně byl ovlivněn legislativním procesem přijímání nové právní úpravy. V současné
době bohužel není situace příznivě nakloněna
k naplnění tohoto cíle, i přesto v intenzivních
advokačních aktivitách pokračujeme. V rámci
Kampaně se posílila mezinárodní spolupráce
s Médecins du Monde a PICUM. Tato spolupráce usnadňuje výměnu zkušeností mezi subjekty neziskového sektoru z členských států
Evropské unie.
Informace o Kampani byly zveřejňovány na:
https://www.facebook.com/KonsorciumNNO/
https://www.facebook.com/KampanZaZdravotniPojisteniMigrantuAMigrantek/)
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Stali jsme se členy Senátní platformy pro řešení a integraci uprchlíků, jejíž vznik inicioval
senátor Václav Láska, zúčastnili jsme se dne
17. 11. 2015 v Kramářově vile setkání dobrovolníků a zástupců NN s předsedou vlády
Bohuslavem Sobotkou, 24. 11. 2015 setkání s místopředsedou vlády pro vědu, výzkum
a inovace Pavlem Bělobrádkem v Poslanecké
sněmovně atd.

MIGRAČNÍ MANIFEST

Členské organizace Konsorcia v tomto Manifestu formulují své postoje a zásady v oblasti
migrační a integrační politiky, aby tím přispěly
k vytvoření vyvážené, kultivované a sociálně
spravedlivé migrační a integrační politiky naší

země, a tím vhodně doplnili státní migrační
politiku.
Manifest se zaměřuje na hlavní aspekty migrační problematiky – právo na volný pohyb,
azyl, vzdělávání, trh práce, sociální a politická
práva. Migrační manifest byl tvořen v několika fázích – v první fázi (duben–červen) odborníci z členských organizací navrhli texty k vytýčeným tématům, dále probíhalo v období
červenec–září připomínkování v rámci všech
členských organizací s cílem zajistit maximální konsensus.
Tvorba Manifestu a tisk byl podpořen Nadací Fridrich Eberhardt Stiftung. Migrační Manifest byl veřejně představen dne 2. 10. 2015
v Evropském domě.
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
A ZMĚNA STANOV
Na konci roku prosinci se zástupci většiny členských organizací sešli na dvou schůzkách ke
strategickému plánovaní činnosti Konsorcia v
následujících letech. Rozvoj advokačních činností Konsorcia a proaktivní přístup na poli
migrační a integrační politiky ČR byly zvolené
jako hlavní priority v následujících dvou letech.
Současně dne 2. 12. 2015 proběhla členská
schůze, na které byla odhlasována úprava

stanov v souladu NOZ a došlo ke změně statutárního orgánu z individuálního na kolektivní
Výkonný výbor. Do 31.12. 2015 činnost statutárního zástupce konala Elena Tulupova, za
což ji Konsorcium velmi děkuje a od 1. 1. 2016
za členy Výkonného výboru byli zvoleni Magda
Faltová (předsedkyně VV), Zuzana Vodňanská
(místopředsedkyně VV), Vladislav Gűnter (člen
VV) na funkční období jednoho roku.

VÝKONNÝ VÝBOR/ČLENSKÁ SCHŮZE
Byla schválena i změna terminologie pro nejvyšší orgán Konsorcia, který je tvořený statutárními zástupci jednotlivých členských organizací Konsorcia. Do 2. 12. 2015 se používal
termín výkonný výbor a od 2. 12. 2015 termín
členská schůze.
V roce 2015 členskou schůzi zastupovali:
Šimon Pánek (Člověk v tísni, o.p.s.), Alexandr
Zpěvák (Inbáze), Zuzana Vodňanská (META
– Sdružení pro příležitosti mladých migrantů), Marek Čaněk (Multikulturní Centrum Praha), Martin Rozumek (Organizace pro pomoc
uprchlíkům), Monika Korábová (Poradna pro

integraci), Magda Faltová (Sdružení pro integraci a migraci), Cristian Popescu (Sdružení
občanů zabývajících se emigranty), Eva Kavková (Evropská kontaktní skupina), Kateřina Kotrlá (Most pro lidská práva), Vladislav Günter
(Centrum pro integrace cizinců), Klára Boumová (Charita ČR), Luca Otáhal (La Strada ČR),
Anna Shalygyna (Lačhe Čhave), Elena Tulupova (Agency for Migration and Adaptation AMIGA), Pavel Čižinský (Poradna pro občanství,
občanská a lidská práva), Linda Janků (NESEHNUTÍ), Jelena Silajdžić/Marie Říhová (Slovo
21), Alena Fendrychová (Diakonie ČR).

REALIZAČNÍ TÝM KONSORCIA
Pracovní tým Konsorcia v roce 2015
Mgr. Elena Tulupova, koordinátorka Konsorcia do 31. 10. 2015
Masha Volynsky, MA, koordinátorka Konsorcia od 1. 11. 2015
PhDr. Eva Dohnalová, policy officer
Mgr. Anna Laničková, koordinátorka kampaně za zdravotní pojištění migrantů a migrantek
Mgr. et Bc. Tomáš Tetiva, projektový asistent
Eva Křivohlávková, finanční manažer od 1. 12. 2015
Ing. Iva Jandová, účetní
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PROJEKTY:
Společně za práva migrantů
Realizace: 1. dubna 2015 – 31. března 2016
Podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Celkovým cílem projektu byla realizace advokačních, monitorovacích a medializačních aktivit
v kontextu poslání Konsorcia. Současným cílem bylo posílení role a profesionalizace Konsorcia
a jeho 17+1 členských organizací podporou vzdělávání jeho členů.
Dílčími cíli projektu byly:
a) realizace advokačních aktivit s akcentem na kampaň za veřejné zdravotní pojištění migrantů
a migrantek, za přijímání uprchlíků, vydání Migračního Manifestu
b) monitoring a medializace migračního dění v ČR a EU s cílem posilovat objektivní informovanost
veřejnosti a angažovanost migrantů a veřejnosti s ohledem na postavení a práva cizinců v ČR
a ve světě
c) podpora zvýšení stability, profesionalizace a transparentnosti Konsorcia a jeho členských organizací prostřednictvím vzdělávání.
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HOSPODAŘENÍ KONSORCIA
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2015
(v celých tisících Kč)
AKTIVA

Stav k 1. 1. 2015

a. Dlouhodobý majetek celkem
b. Krátkodobý majetek celkem
III. Krátkodobý finanční majetek
III. 1 Pokladna
III.2 Účty v bankách
Aktiva celkem
PASIVA

Stav k 31. 12. 2015

0
105
76
5
71
105

0
77
94
3
91
77

Stav k 1. 1. 2015

a. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem
b. Cizí zdroje celkem
IV. Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Stav k 31. 12. 2015

48
186
-138
57
57
105

1
48
-47
76
76
77

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2015
(v celých tisících Kč)
NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem
Náklady celkem

VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
VI. Přijaté příspěvky celkem
Výnosy celkem

Činnosti
Hlavní
30
125
706
8
869

Hospodářská
0
43
22
0
65

30
168
728
8
934

Činnosti
Hlavní
0
724

Hospodářská
73
0

Celkem
73
724

90

0

90

814

73

887

Přijaté granty, dotace, dary a příspěvky za rok 2015
Grant FNNO (část připadající na rok 2015)
Dotace PICUM
Sponzorské dary
Přijaté členské příspěvky

Celkem

717 236,13 Kč
6 714,67 Kč
10 000,00 Kč
79 900,00 Kč

ČINNOST KONSORCIA PODPOŘILI
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