Výroční zpráva za rok 2013

Právní forma: Občanské sdružení
IČ: 26620553
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a. s, Praha 1, Na Perštýně 1
Číslo účtu: 000000-2352003319/ 0800
Adresa: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
Vladislavova 10, 110 00 Praha 1
E-mail: office@konsorcim-nno.cz
Website: http://www.konsorcium-nno.cz

Členské organizace
Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
Phone: +420 226 200 400
Fax.: +420 226 200 401
Mail: migrace@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz
www.migration4media.net

Multikulturní centrum Praha
Vodičkova 36
116 02 Praha 1
Phone/fax: (+420) 296 325 345
E-mail: infocentrum@mkc.cz
www.migraceonline.cz
www.mkc.cz

Charita Česká republika
(Člen pozorovatel)
Vladislavova 1460/12
110 00 Praha 1
Phone: 296 243 330
Fax: 296 243 333
E-mail: sekretariat@charita.cz
www.charita.cz

Evropská kontaktní skupina (EKS)
Dejvická 28
160 00 Praha
Phone: +420 222 211 799
E-mail: info@ekscr.cz
www.ekscr.cz

InBáze Berkat
Legerova 50
120 00 Praha 2
Phone: (+420) 224 941 415
Mobile: (+420) 739 037 353
E-mail: info@inbaze.cz
www.inbaze.cz

Most pro lidská práva
Třída 17. listopadu 216
53002 Pardubice
Phone: +420 467 771 170
E-mail: info@mostlp.eu
www.mostlp.eu

Poradna pro integraci
(PPI)
Senovážná 2
110 00 Praha 1
Phone: +420 224 216 758, 224 233 034
Fax: +420 224 213 426
Mobile: +420 603 281 269
E-mail: praha@p-p-i.cz
www.p-p-i.cz

Centrum pro integrace cizinců (CIC)
Kubelíkova 55/827
130 00 Praha
Phone: + 420 222 360 594
E-mail: info@cicpraha.org
www.cicpraha.cz

META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17
120 00 Praha 2
Phone/fax: +420 222 521 446
Mobile: +420 775 339 003
E-mail: info@meta-os.cz
www.meta-os.cz

Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE)
Mostecká 5
614 00 Brno
Phone: + 420 545 213 643
Fax: + 420 515 536 356
E-mail: soze@soze.cz
www.soze.cz

Organizace pro pomoc uprchlíkům
(OPU)
Kovářská 4
190 00 Praha 9
Mobile: (+420) 739 413 983
Phone: (+420) 284 683 545
Fax:(+420) 233 371 258
E-mail: opu@opu.cz
www.opu.cz

Sdružení pro integraci a migraci
(SIMI)
Senovážná 2
110 00 Praha 1
Phone: +420 224 224 379
Mobile: +420 603 547 450
Mobile: +420 605 253 994
E-mail: poradna@refug.cz
www.uprchlici.cz

Lačhe Čhave
(Člen pozorovatel)
Smolkova 565
142 00 Praha 4
Tel. (+420) 723 293 601
Email: info@lache-chave.cz
www.lache-chave.cz

La Strada CR, o.p.s.
(Člen pozorovatel)
P.O.Box 305; 111 21
Praha 1 Czech Republic
Tel: +420 222 721 810
Hotline: +420 222 717 171, 800 077 777
E-mail: lastrada@strada.cz
www.strada.cz

NESEHNUTÍ
třída Kpt. Jaroše 18
602 00 Brno
mobil: 605 239 579
tel.: 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

Agency for Migration and Adaptation AMIGA AMIGA,
z.s.
Záhřebská 5
120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 775 654 563
Mobil: (+420) 608 071 241
E-mail: asesunik@gmail.com
www.amiga-migrant.eu

Poslání
Konsorcium prosazuje migrační, azylovou a integrační politiku, která klade důraz na dodržování
lidských práv a sociálně spravedlivou společnost. Hlavním cílem Konsorcia je aktivně se podílet
na tvorbě migrační politiky a seznamovat veřejnost se situací migrantů v českém i evropském
kontextu. Konsorcium dále zajišťuje medializaci případů migrantů, jejichž práva byla závažným
způsobem porušena a další vzdělávání pracovníků členských organizací. Rovněž slouží jako
platforma pro výměnu informací jak mezi jednotlivými členskými organizacemi, tak mezi
neziskovým sektorem a veřejnou správou v oblasti migrace a koordinuje reakce členských
organizací na aktuální migrační dění.

Historie
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice (dále jen
Konsorcium) zahájilo činnost v září roku 2000 na základě tříletého projektu, vypracovaného
Českým helsinským výborem a financovaného z grantu Evropské iniciativy pro demokracii
a lidská práva Evropské Komise. Po úspěšném dokončení projektu rozhodly členské organizace
Konsorcia o jeho registraci jakožto samostatné právnické osoby (v březnu 2003). V této podobě
fungovalo Konsorcium až do konce roku 2009. V roce 2010 díky podpoře Nadace Open Society
Fund Praha (OSF) došlo k položení pilířů nové podoby Konsorcia coby funkční střešní
organizace nevládních subjektů pracujících s migranty. Institucionální podpora, kterou jsme
získali od polské nadace Batory dovolila dál rozvíjet Konsorcium jako unikátní pro ČR střešní
organizaci pro NNO působící v oblasti migrace.

Činnost Konsorcia v roce 2013
Konsorcium se během roku 2013 rozrostlo a v současnosti zahrnuje šestnáct členských
organizací, mezi které se řadí i migrantské organizace a organizace s pozorovatelským statusem.
Organizace působí jak v Praze, tak ve dvou případech i v jiných krajích, což přináší možnost
sdílet zkušenosti rovněž s regiony mimo centrum. V roce 2013 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. Četnost společných aktivit v rámci pracovních skupin se odvíjí od aktuálního stavu
problematiky, na kterou se skupina orientuje a jejích potřeb, nejaktivnější pravidelně bývá
sociální skupina, kde dochází k pravidelnému sdílení zkušeností s případy.
V roce 2013 Konsorcium dále rozvíjelo svojí činnost v síti organizací zabývající se v Evropské
unii situací neregulérních migrantů, PICUM a v rámci celoevropské platformy EUNOMAD, jejíž
hlavním posláním je především spolupráce na tématech migrace a rozvoje. V České republice
byla ustanovena národní platforma, jejíž členové jak z organizací Konsorcia, tak mimo ně,
vypracovali závěrečný report ke stavu dané problematiky v ČR. Report je možno stahovat na
stránce http://www.eunomad.org/en/resources/network-publications .
Mezi hlavní oblasti, na které se činnost Konsorcia v roce 2013 zaměřovala i nadále na
problematiku zdravotního pojištění migrantů. Konsorcium prosazuje zahrnutí všech migrantů a
migrantek, pobývajících dlouhodobě na území ČR, do systému veřejného pojištění. V letošním
roce se k tomuto požadavku připojily i další subjekty, včetně několika nemocnic. V rámci
kampaně za veřejné zdravotní pojištění migrantů bylo toto téma prezentováno veřejně na
mnoha akcích a diskusích a rovněž na sociálních sítích. Nejvýznamnější akcí, která se v rámci
této kampaně konala listopadový kulatý stůl, který pořádalo Konsorcium společně se senátorem
Jiřím Dienstbierem. Akce byla podpořena Friedrich Ebert Stiftung. Pro více informací o akci:
http://spolecnekrozmanitosti.cz/akce/kulaty-stul-o-zdravotni-pojisteni-migrantu-a-migrantek/

Další velmi výraznou aktivitou Konsorcia byla kampaň upozorňující na nevyhovující podobu
nových cizineckých zákonů, jejichž znění bylo zveřejněno v první půlce roku 2013. Novely
zákonů, které upravují postavení migrantů v České repubice, byly podrobeny ostré kritice ze
strany neziskových organizací, jelikož změny, které sebou přinášely nepřiměřené zpřísnění
pravidel, která život migrantů ovlivňují. Právníci členských organizací Konsorcia připravili 70
stran připomínek, které byly následně diskutovány na mimořádně svolaném Výboru pro práva
cizinců a částečně přijaty Zmocněnkyní vlády pro lidská práva. Konsorcium na tento problém
rovněž upozornilo formou mediální kampaně a online petice, ve které mohli lidé svým podpisem
vyjádřit nesouhlas se změnami ve stávající legislativní úpravě. Petici podpořilo více než 2000
lidí. Kromě online kampaně Konsorcium uspořádalo před budovou MVČR happening „I praotec
Čech byl migrant", který měl za úkol jednak představit stanovisko, které k novým cizineckým
zákonům organizace zaujímají a rovněž upoutat k této problematice širší mediální pozornost.
Další

informace

k dané

problematice

je

možno

dohledat

na

adrese

www.migraceonline.cz/cz/temata/novy-cizinecky-zakon .
Konsorcium se aktivně podílelo na utváření nové podoby zákona o občanství, který má vstoupit
v platnost 1. ledna roku 2014. Při jeho vzniku kritizovalo především ztěžování podmínek
k udělení státního občanství, zvyšování obtížnosti jazykových testů, testy otcovství u dětí
získávajících občanství díky českému otci a rovněž nejasnou roli zpravodajských služeb
zakotvenou v připravovaném zákoně. Některé připomínky Konsorcia se do závěrečné podoby
zákona podařilo prosadit, například menší přísnost u navrhovaných opatření, stejně jako návrhy
týkající se udělování státního občanství pro tzv. druhou generace migrantů.
V roce 2013 Konsorcium i nadále rozvíjelo spolupráci se Sociologickým ústavem AVČR a
Friedrich Ebert Stiftung, v rámci které uspořádalo konferenci o regularizaci neregistrovaných
migrantů. I tato konference, stejně jako dvě předešlé, měla velmi vysokou účast a byla rovněž
úspěšná z hlediska a navázání kontaktů a spolupráce se zástupci různých institucí. Konference o
regularizaci neregistrovaných migrantů navíc přispěla k větší aktivizaci migrantů a migrantek,
kteří se mohli potkat se zástupkyní migrantské aktivistky z Polska/Ukrajiny. Dalším výstupem
ze spolupráce s Friedrich Ebert Stiftung byli debaty v rámci tzv. Úterků o migraci – témata
setkání, hojně navštěvovaných jak představiteli akademické sféry, státní správy tak i migranty,

byla různorodá, například práva migrantů na trhu práce, podnikání nebo studium migrantů. Více
informací o seminářích:
http://aa.ecn.cz/img_upload/2693bab04aee90b992624cea55a08bb7/pozvanka_uterky-omigraci_1.pdf

Výkonný výbor
Výkonný výbor je nejvyšším orgánem Konsorcia a je tvořen statutárními zástupci jednotlivých
členských organizací Konsorcia, v roce 2013 to byli Marie Heřmanová (Člověk v tísni, o.p.s.),
Kateřina Kopečná (Inbáze), Zuzana Vodňanská (META o.s. - 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), Zita Kudrnová (Most pro lidská práva), Vladislav Günter
(Centrum pro integrace cizinců), Klára Boumová (Charita ČR), Irena Ferčíková Konečná (La
Strada ČR), Marketa Foltýnková (Lache Chave), Zulfiya Hudayberganova (Agency for Migration

and Adaptation AMIGA), Pavel Čižinský (Poradna pro občanství, občanská a lidská práva), Linda
Janků (NESEHNUTÍ).

Realizační tým Konsorcia
V roce 2013 vedla účetnictví paní Ing. Iva Jandová, koordinátorkou projektů byla Mgr. Elena
Tulupova a administrativní asistentkou Helena Kozáková. Do léta 2013 byl součástí realizačního
týmu rovněž Mgr.

Marek Čaněk na pozici policy officera. Na finančním managementu

spolupracovala Zulfiya Hudayberganova.

Hospodaření Konsorcia v roce 2013
Přijaté granty, dotace a příspěvky za rok 2013
Přijaté členské příspěvky

60 000,00 Kč

Grant Batory

379 200,00 Kč

Grant Open Society Fund 2

129 374,28 Kč

Grant Open Society Fund VZP

72 520,58 Kč

Grant Eunomad

213 526,53 Kč

1.

Výkaz zisků a ztrát za rok 2013:

Náklady (v celých tisících Kč)

Výnosy (v celých tisících Kč)

2. Rozvaha v plném rozsahu za rok 2013 :

Aktiva (v celých tisících Kč)

Pasiva (v celých tisících Kč)

