Výroční zpráva
za rok 2016

Předělové fotografie v publikaci pochází
z oslavy Mezinárodního dne migrantů,
kterou jsme uspořádali 13. prosince 2016.
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Úvodní slovo

Velmi mne těší, že právě čtete první řádky výroční zprávy Konsorcia za rok 2016. Tento
rok byl pro nás v Konsorciu přelomový. Přinesl nám zásadní změny – máme nový tým,
novou kancelář, a především kapacity na práci. Projekt na budování kapacit střešních
organizací, který od září 2016 realizujeme, potrvá do srpna 2018 a v nastaveném složení
se budeme snažit pokračovat dál. Jsme rádi, že je pro naše členské organizace práce
Konsorcia přínosem a že přispívá nejen ke komunikaci uvnitř, ale také ke komunikaci
směrem k veřejnosti, k politikům a úředníkům, k ostatním síťovým organizacím
a k mezinárodním a akademickým institucím.
V roce 2016 proběhlo několik zajímavých akcí pro veřejnost, pravidelně se scházely
pracovní skupiny, poskytli jsme několik školení zaměstnancům našich členských
organizací a na konci roku jsme uspořádali první ročník Dne migrantů, ve kterém
chceme v dalších letech pokračovat.
Je za námi hodně práce, ale ještě mnohem, mnohem více je před námi.
Jsme rádi, že jste s námi!
Zdraví
Anna Dumont
Koordinátorka Konsorcia

19 266
18 členských organizací
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klientů podpořených členskými
organizacemi v roce 2016

Členské organizace

Organizace pro pomoc uprchlíkům
(OPU)

Diakonie ČCE – středisko celostátních
programů a služeb

Multikulturní centrum Praha
(MKC Praha)

Amnesty International

Centrum pro integraci cizinců (CIC)

Charita ČR (pozorovatel)

Sdružení pro integraci a migraci
(SIMI)

MOST PRO, o. p. s.

Poradna pro integraci (PPI)

Kovářská 4
190 00 Praha 9
Tel.: +420 284 683 545
E-mail: opu@opu.cz
www.opu.cz

Gorazdova 10
120 00 Praha 2
Tel.: +420 607 023 305
E-mail: amnesty@amnesty.cz
www.amnesty.cz

Baranova 33
130 00 Praha 3
Tel.: +420 224 224 379
Mobile: +420 603 547 450
E-mail: poradna@refug.cz
www.migrace.com

Členské organizace

Čajkovského 1640/8
130 00 Praha 3
Tel: +420 222 968 754
E-mail: scps@diakonie.cz
http://scps.diakonie.cz

Pernerova 10/32,
186 00 Praha 8, Karlín
Tel.: + 420 222 360 594
E-mail: info@cicpraha.org
www.cicpraha.cz

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
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Náplavní 1
120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 325 345
E-mail: infocentrum@mkc.cz
www.migraceonline.cz
www.mkc.cz

Vladislavova 12
110 00 Praha 1
Tel.: 296 243 330
Fax: 296 243 333
E-mail: sekretariat@charita.cz
www.charita.cz

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

ADRA

La Strada ČR, o. p. s.

Člověk v tísni, o. p. s.

NESEHNUTÍ

Poradna pro občanství, občanská
a lidská práva

InBáze

Slovo 21

META o.p.s. – Sdružení pro
příležitosti mladých migrantů

Markova 600/6
158 00 Praha 5
Mobil: +420 734 795 306
E-mail: adra@adra.cz
www.adra.cz

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

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

Členské organizace

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

Ječná 7
120 00 Praha 2
Tel.: +420 270 003 280
E-mail: poradna@poradna-prava.cz
www.poradna-prava.cz

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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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

Legerova 50
120 00 Praha 2
Tel: +420 224 941 415
Mobil: +420 739 037 353
E-mail: info@inbaze.cz
www.inbaze.cz

Ječná 17
120 00 Praha 2
Tel./fax: +420 222 521 446
Mobil: +420 773 304 464
E-mail: info@meta-ops.cz
www.meta-os.cz

O Konsorciu

Konsorcium bylo založeno roku 2003 v Praze
a dnes zastřešuje 18 nevládních organizací,
které s migranty přímo pracují nebo se jinak
věnují problematice integrace cizinců.

Naše vize

Jsme průsečíkem

Dlouhodobě usilujeme o posílení dialogu mezi stoupenci
různých přístupů k migrační otázce. Naší vizí je sebevědomá
česká společnost, připravená integrovat migranty způsobem,
který ji kulturně obohacuje, aniž by se její občané cítili ohroženi.
Domníváme se, že náš stát disponuje za poslední desetiletí
mnoha pozitivními zkušenostmi se začleňováním cizinců,
na které můžeme navazovat.

Na půdě Konsorcia koordinujeme výměnu zkušeností
a definování společných cílů členských organizací v rámci
právní, advokační, sociální a mediální skupiny. Jejich
pracovníkům nabízíme další vzdělávání a propagaci jejich práce.
Iniciujeme komunikaci mezi politiky, úředníky, vzdělávacími
institucemi, odborníky z řad akademiků i zahraničními
nevládními organizacemi. Pořádáme debaty s představiteli
různých zájmových skupin, vzdělávací workshopy pro zástupce
státní správy, obcí i krajů, zveřejňujeme komentáře a analýzy
k návrhům evropské i české legislativy.
Posláním Konsorcia je prosazovat migrační, azylovou
a integrační politiku, která klade důraz na dodržování lidských
práv a sociálně spravedlivou společnost.

Témata, kterými se zabýváme:

Hlavní činnosti Konsorcia jsou zejména:

ӱӱ integrace cizinců na místní úrovni

ӱӱ koordinace společných aktivit a vzájemná výměna informací

mezi členskými organizacemi Konsorcia v rámci pracovních
skupin, odborných školení a setkání pro zaměstnance
členských organizací

ӱӱ postavení migrantů na českém trhu práce
ӱӱ přístup migrantů ke zdravotní péči a veřejnému zdravotnímu

pojištění

ӱӱ advokační činnost ve sféře legislativy, dotační politiky

týkající se problematiky migrace, integrace migrantů,
lidských a občanských práv

ӱӱ politická práva migrantů dlouhodobě žijících v ČR
ӱӱ začleňování dětí migrantů do českého vzdělávacího systému

ӱӱ propojování různých aktérů z neziskového, státního

ӱӱ přijímání a integrace uprchlíků ze zemí zasažených válkami

a akademického sektoru ve snaze vytvořit dialog a najít
společné postupy a východiska v celospolečenských
otázkách týkajících se migrace

ӱӱ vztah nucené migrace a zahraniční rozvojové spolupráce
ӱӱ bezpečnostní aspekty migrace

ӱӱ propagace témat spojených s migrací, integrací migrantů,

ӱӱ reforma Společného evropského azylového systému

lidských a občanských práv, pracovním a společenským
postavením migrantů v ČR skrz veřejné akce, vyjadřování
v médiích a na sociálních sítích a skrz spolupráci s novináři

ӱӱ vytváření koncepčních a informačních publikací s tématem

migrace

ӱӱ školení pracovníků a posilování kapacit členů Konsorcia

O Konsorciu
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Činnost Konsorcia v roce 2016

Rok 2016 znamenal pro Konsorcium
nejen řadu nejistých momentů, ale
i velkých pozitivních změn. Posílili jsme
propojení s různými státními, neziskovými
a soukromými subjekty ve snaze přivést větší
diverzitu do dialogu o migraci a poskytnout
lepší a efektivnější podporu pro naše členské
organizace. V září tohoto roku Konsorcium
začalo realizovat dvouletý projekt
Evropského sociálního fondu, který zajistil
rozšíření personálních kapacit organizace
a vysokou úroveň stability.

V roce 2015 čelilo Konsorcium a jeho členské organizace
zvýšenému nátlaku od části české společnosti a politiků
a muselo se vypořádat s nečekanými a významnými výzvami.
Proto v roce 2016 jsme se v Konsorciu snažili rozvíjet právě ty
sféry, které se v předchozím roce ukázaly jako nedostačující –
advokační a komunikační aktivity. Věříme, že i přes finanční
a personální fluktuaci v tomto roce se nám v těchto dvou
oblastech podařilo rozvinout jak vlastní dovednosti, tak
dovednosti našich členů a upevnit jméno a pozici Konsorcia jako
respektovaného partnera pro státní správu, zástupce samospráv
a médií.

Tento rok také Konsorcium prošlo několika personálními
a logistickými změnami. Po ukončení projektu „Za práva
migrantů“ v březnu 2016 skončili svoje působení v organizaci
projektový asistent Tomáš Tetiva, koordinátorka kampaně
za zdravotní pojištění migrantů Anna Láničková a finanční
manažerka Eva Křivohlávková. Na konci srpna také odešla
z pozice policy officera Eva Dohnalová. Díky finanční dotaci
od Evropského sociálního fondu dostalo Konsorcium možnost
ve druhé polovině roku výrazně rozšířit tým na největší
počet zaměstnanců ve své historii – 4 kmenové zaměstnance
a 3 další spolupracovníky. Od září 2016 začal pracovat nový
tým, sestavený z koordinátorky (Anna Dumont), policy
officera (Tomáš Jungwirth), koordinátorky komunikace (Masha
Volynsky), fundraiserky (Lucii Valentinové) a asistentky
(Eva Křivohlávková). Ve stejnou dobu se kancelář Konsorcia
přestěhovala o několik ulic z Kubelíkovy do Baranovy 33
na pražském Žižkově.

Ze čtyř pracovních skupin, které Konsorcium koordinuje pro
své členy, byly v roce 2016 nejaktivnějšími skupinami skupiny
advokační a sociální. Komunikační a mediální otázky se řešily
v rámci advokační skupiny a v rámci několika školení, která
jsme pořádali v průběhu roku, a o kterých si můžete přečíst
níže. Práce advokační skupiny byla v letošním roce obzvláště
významná, vzhledem k tomu, jakou důležitost hrála migrační
témata v roce 2016 v celospolečenských a politických diskuzích.

Chceme vyjádřit velké poděkování všem členům za důvěru
v tomto roce. Velké díky také patří těm členským organizacím,
které letos poskytly finanční podporu Konsorciu nad rámec
běžného členského příspěvku, a tím nám umožnily pokračovat
v naší činnosti i během několika měsíců, kdy jsme měli jen velmi
omezené prostředky.

Počet členů se v roce 2016 ve výsledku nezměnil, nicméně
k určitým změnám došlo. V prosinci se členem Konsorcia staly
české pobočky organizací Amnesty International a ADRA.
Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) a Evropská
kontaktní skupina (EKS) naopak své členství ukončily.
K 31. 12. 2016 tak mělo Konsorcium 17 členů a Charita ČR
měla status pozorovatele. Členské organizace působí zejména
v Praze, některé ovšem i v jiných krajích, což přináší možnost
sdílet zkušenosti rovněž s regiony mimo metropoli.

Činnost Konsorcia v roce 2016

Doufáme, že našim členským organizacím posloužíme
v následujícím roce jako spolehlivý partner.
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Advokační aktivity

Školení v advocacy a lobbyingu

Senátní skupina

Dne 10. února bylo v rámci projektu Společně za práva migrantů
zorganizováno školení v advokační práci pro členské organizace
Konsorcia. Díky expertnímu vedení Martina Šimáčka, bývalého
vedoucího vládní Agentury pro sociální začleňování, měli
účastníci příležitost poučit se z příkladů lobbování mezi politiky
a zároveň se zamyslet nad směřováním vlastního i společného
advokačního úsilí do budoucna.

Zástupci Konsorcia se zúčastnili dalších setkání Platformy pro
řešení a integraci uprchlíků, která byla založena v roce 2015
a je tvořena senátory a senátorkami PČR. Měli možnost jednat
i se zástupci ministerstev a prezentovat informace o současné
situaci migrantů, azylantů a žadatelů o azyl žijících v této zemi
a poukázat na největší úskalí jejich integrace v České republice.
Bohužel po senátních volbách na podzim 2016 se platforma
senátorů výrazně zmenšila a téměř pozastavila svoje aktivity.

Společné advokační (strategické) plánování

Únorové advokační školení inspirovalo advokační strategické
plánování, jež proběhlo 11. března. Přítomni byli zástupci
12 členských organizací, kteří během setkaní sestavili plán
hlavních témat, jimiž by se chtěli zabývat v následujícím roce.
Tento plán sloužil pro členy advokační skupiny jako pomůcka
v jejich aktivitách během letošního roku.

Činnost Konsorcia v roce 2016
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Advokační aktivity

Vydání brožury ke kampani o zdravotním pojištění

Reforma CEAS

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. V současné době bohužel není situace
příznivě nakloněna k naplnění tohoto cíle, i přesto jsme
i v tomto roce pokračovali v práci na této agendě. Letos jsme
vydali osmistránkovou brožuru, která slouží jako shrnutí
současné situace, prezentuje odůvodnění k návrhům Konsorcia
na změnu legislativy a také poskytuje několik názorných
příkladů, kdy byli migranti žijící v ČR výrazným způsobem
znevýhodněni v důsledku současného nastavení systému.

Ve druhé polovině roku jsme se také začali více zabývat
migrační politikou na evropské úrovni. Chtěli jsme poskytnout
jiný pohled na tuto problematiku než exkluzivně odmítavé
vyjádření českých vrcholných politiků. Dále jsme přesvědčeni,
že Česká republika a místní nevládní migrační sektor můžou
jiným členským zemím EU poskytnout unikátní expertní
pohled. Ve snaze informovat veřejnost a odstartovat debatu
o probíhající reformě Společného evropského azylového
systému (CEAS) jsme v listopadu publikovali stanovisko
Konsorcia k nejaktuálnějším návrhům reforem.

Platforma Měj se k světu

V roce 2016 se Konsorcium aktivně zapojilo do platformy Měj
se k světu (vedenou organizací Glopolis), která sdružuje střešní
neziskové organizace z různých sektorů. Konsorcium připravilo
migrační kapitolu do manifestu Měj se k světu, který prezentuje
společnou vizi pro českou společnost v návaznosti na nové
globální cíle OSN (Agenda 2030).

Činnost Konsorcia v roce 2016

12

Mezinárodní spolupráce

Zástupci Konsorcia se zúčastnili:
ӱӱ tří setkání česko-německé pracovní skupiny strategického dialogu k migraci

a integraci na pozvání Vladimíra Špidly, poradce premiéra, pověřeného
Ministerstvem zahraničí ke zřízení této skupiny

ӱӱ informačních výjezdů do Německa a Bruselu s nadacemi Friedrich-Ebert-Stiftung

a Heinrich-Böll-Stiftung

ӱӱ setkání valné hromady Platformy pro mezinárodní spolupráci v otázkách

neregulérní migrace (PICUM) jako její člen a zvláštního setkání pracovní skupiny
PICUM o hranicích a detencích

ӱӱ koordinačního setkání členů mezinárodní organizace Médecins du Monde (MdM)

v Aténách a speciálního setkání zástupců MdM a evropských politiků v Bruselu

ӱӱ výměny zkušeností na téma přístup migrantů ke zdravotní péči, v rámci

Vulnerability Network irské organizace Migrant Rights Centre (MRCI)

ӱӱ vzdělávacího zájezdu do Varšavy a Štrasburku v rámci migračního programu

Visegradské školy politických studií

Činnost Konsorcia v roce 2016
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Komunikační aktivity

Školení v komunikačních dovednostech s lektorkou z USA

Diskusní dopoledne o promigrační komunikaci v ČR a USA

Vzhledem k jasné potřebě neziskového migračního sektoru
najít lepší komunikační strategii vůči veřejnosti uspořádalo
Konsorcium, s podporou Open Society Fund Praha, úspěšné
několikadenní školení v komunikačních dovednostech. První
z řady workshopů byl jednodenní a nesl název „Základy
komunikačních nástrojů a plánovaní komunikační strategie“
s ředitelkou komunikačního oddělení americké neziskové
organizace The American Immigraiton Council, Wendy Feliz.
Představil základy komunikace a plánování pro pracovníky
s minimálními zkušenostmi v této oblasti. Následující
dvoudenní pokročilé školení s názvem „Komunikace jako nástroj
v advokační práci“ bylo se stejnou lektorkou z USA a českým
expertem na sociální sítě. Bylo určeno již pro zkušenější
účastníky a ti měli možnost si vyzkoušet i rozhovor před
kamerou s novinářkou.

Činnost Konsorcia v roce 2016

V návazností na komunikační školení jsme uspořádali debatu
s názvem „Pozitivní komunikace navzdory anti-imigrační
rétorice: Zkušenosti z Česka a USA“. V debatě vystoupily Wendy
Feliz z American Immigration Council, Marie Heřmanová
z Nadace Open Society Fund Praha a americká výzkumnice
„hate speech“ Rachel Brown. Diskutující mluvily o politické
a společenské situaci v obou zemích, o anti-imigračních
náladách a dále o nebezpečné rétorice, která se v posledních
letech objevuje.
Během roku 2016 jsme vydali 5 zásadních vyjádření a stanovisek.
Zástupci Konsorcia se opakovaně vyjadřovali v médiích k celé řadě
otázek, včetně témat jako je uprchlictví v ČR a Evropě, zdravotní
pojištění a péče pro migranty, společenská nálada vůči migrantům
a vývoj evropské azylové politiky.
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Akce pro novináře a veřejnost

Tisková konference : Rok na Balkánské trase, 9. srpna 2016

Ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha jsme
uspořádali tiskovou konferenci s názvem „Rok na Balkánské
trase – situace uprchlíků v Evropě v číslech a kontextu“ ve snaze
upozornit na neustále výzvy a porušování lidských práv lidí
na útěku. Na setkání mluvil zástupce českých dobrovolníků,
kteří již rok působí v blízkosti několika hraničních přechodů
v balkánských zemích, aby pomohli lidem hledajícím v Evropě
azyl. Zároveň promluvila expertka z UNHCR a ředitelé
organizací Sdružení pro integraci a migraci a Organizace
pro pomoc uprchlíkům.

a migraci, a Pavla Müllerová z Charity ČR, vedoucí Státního
integračního programu. V rámci semináře byly prezentovány
dva příklady pozitivní integrace uprchlíků, a to státní
přesídlovací program barmských uprchlíků a příchod
afghánských uprchlíků v devadesátých letech. Promluvili
také zástupci městských úřadů a další hosté semináře, kteří
jako uprchlíci přišli do Česka v minulosti. Všichni řečníci
zdůrazňovali důležitost těsné spolupráce mezi zástupci
samospráv, Ministerstva vnitra a neziskových organizaci
v procesu úspěšné integrace nově příchozích uprchlíků. Akce
upoutala pozornost poslanců i médii.

Seminář v Poslanecké sněmovně na téma Integrace
uprchlíků na lokální úrovni, 17. října 2016

Snídaně pro novináře: Návrhy na reformu CEAS,
2. listopadu 2016

Ve spolupráci s naší členskou organizaci Člověk v tísni jsme
v říjnu uspořádali seminář na téma „Integrace uprchlíků
na lokální úrovni“ pod záštitou poslankyně a předsedkyně
podvýboru pro migraci a azylovou politiku Mgr. Heleny
Langšádlové. Seminář proběhl v Poslanecké sněmovně.
Na semináři vystoupily dvě zástupkyně členských organizací
Konsorcia – Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci

Činnost Konsorcia v roce 2016

Konsorcium vydalo v říjnu stanovisko k návrhům na reformu
Společného evropského azylového systému (CEAS), které jsme
následně uvedli na setkání s novináři. Experti z členských
organizací a policy officer Konsorcia během prezentace
vysvětlili hlavní body stanoviska a představili alternativní
návrhy Konsorcia a členských organizací k návrhům evropských
a regionálních politiků.
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Strategické plánování a změna stanov

Strategické plánování se uskutečnilo 22. a 23. 10. pod vedením
zkušené facilitátorky. Na dvoudenním soustředění byli přítomni
všichni zaměstnanci týmu. První den byly identifikovány
prioritní strategické cíle pro rok 2017 pro klíčové oblasti rozvoje
Konsorcia a spolupráce členských organizací, pro sociální
oblast, právně-advokační a mediální oblast a pro fundraising.
Na rozpracování do dílčích cílů pak druhý den navázalo
definování nástrojů, indikátorů a časového výhledu plnění cílů.
Výsledky strategického plánování byly představeny na členské
schůzi dne 6. 12. 2016.

Členská schůze a nový výkonný výbor
Dne 6. 12. se uskutečnila členská schůze. Zástupci 13 organizací
se usnesli na důležitých změnách. Na vlastní žádost ukončily
členství dvě organizace (Sdružení občanů zabývajících se
emigranty [SOZE] a Evropská kontaktní skupina [EKS]) a byly
přijaty dvě nové organizace (Amnesty International a ADRA).
Byl zvolen nový výkonný výbor ve složení: Elena Tulupova
(AMIGA), Vladislav Günter (CIC) a předsedkyně Magda
Faltová (SIMI). Také byly schváleny nové vnitřní dokumenty –
především stanovy, organizační a jednací řád a etický kodex.
Na členské schůzi byly představeny plánované aktivity pro rok
2017, advokační a mediální plány, plány v oblasti sociální
integrace a fundraisingová strategie.

Činnost Konsorcia v roce 2016
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Realizační tým Konsorcia v roce 2016

l – členy týmu Konsorcia k 31. 12. 2016

Masha Volynsky l

Anna Dumont l

Eva Dohnalová

Tomáš Jungwirth l

Lucie Valentinová l

Anna Laničková

Tomáš Tetiva

Eva Křivohlávková l

koordinátorka Konsorcia do 15. 9. 2016
koordinátorka komunikace od 16. 9. 2016

policy officer od 1. 9. 2016

projektový asistent do 31. 3. 2016

koordinátorka Konsorcia od 16. 9. 2016

fundraiser od 1. 10. 2016

finanční manažerka do 31. 3. 2016
projektová asistentka od 1.9. 2016

Iva Jandová l

účetní

Realizační tým Konsorcia v roce 2016
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policy officer do 31. 8. 2016

koordinátorka kampaně
za zdravotní pojištění migrantů
a migrantek, do 31. 3. 2016

Petra Kratošková l

finanční manažerka od 1. 4. 2016

Projekty

Název: Společně za práva migrantů

Název: Posilování komunikačních dovedností pro zlepšení
promigračního diskurzu

Realizace: 1. dubna 2015 – 31. března 2016

Realizace: 23. květen – 31. října 2016
Podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů

Podpořen grantem od Velvyslanectví Spojených států amerických
Cílem projektu bylo rozvíjet komunikační schopnosti členských
organizací a spřátelených NNO ve snaze zlepšit veřejný diskurz
o migraci. Hlavními výstupy byly:

Celkovým cílem projektu byla realizace advokačních, monitorovacích a medializačních aktivit v kontextu poslání Konsorcia.
Současným cílem bylo posílení role a profesionalizace Konsorcia
a jeho 18 členských organizací podporou vzdělávání jeho členů.
Hlavní výstupy projektu v roce 2016 (leden – březen):

ӱӱ jednodenní workshop „Základy komunikačních nástrojů

a plánovaní komunikační strategie“ s ředitelkou komunikačního oddělení americké neziskové organizace The American
Immigraiton Council Wendy Feliz

ӱӱ vydání brožury ke Kampani za zdravotní pojištění

pro všechny migranty

ӱӱ dvoudenní pokročilé školení „Komunikace jako nástroj

ӱӱ advokační školení a strategické plánování

v advokační práci“ se stejnou lektorkou z USA a českým
expertem na sociální sítě, včetně cvičného rozhovoru před
kamerou s novinářkou

ӱӱ účast na setkáních mezinárodních platforem

ӱӱ diskuse s Wendy Feliz, expertkou na komunikaci z Open

Název: Jsme to my – iniciativa za otevřený dialog (nejen)
o migraci

Society Fund Praha Marií Heřmanovou a americkou výzkumnici Rachel Brown s názvem „Komunikační strategie
v období zvýšených anti-imigračních nálad v USA a v ČR“

Realizace: 1. července 2016 – 30. června 2017
Podpořen grantem od Velvyslanectví Spojených států amerických.
Hlavním realizátorem projektu je Open Society Fund Praha. Konsorcium a Sdružení pro integraci a migraci jsou spolupartneři.

Chceme poděkovat soukromým dárcům a několika našim členům,
kteří velkoryse podpořili Konsorcium v nejisté finanční situaci svými
dary a zvláštními dobrovolnými příspěvky, což nám dovolilo pokračovat v naší práci mezi dubnem a červencem tohoto roku. Nesmírně
si vážíme Vaší podpory a důvěry.

Projekt má pomoci vybudování informační a komunikační
platformy „Jsme to my“ a zlepšit tak povědomí české veřejností
o komplexních otázkách spojených s migraci. Pomocí veřejných
akcí, tiskové konference, video kampaně a školení pro zájemce
o téma, pro pracovníky migračních NNO a pro samotné migranty se projekt snaží informovat veřejnost a podpořit ty, kteří
chtějí otevřít diskusi na téma migrace ve svých komunitách.

Název: Společně a lépe – posílení kapacit Konsorcia
nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

Realizace: 1. září 2016 – 31. srpna 2018

Web projektu: www.jsmetomy.cz

Podpořen grantem od Evropského sociálního fondu.

Název: Changing the message – response to “refugee crises”

Dvouletý projekt má za cíl vylepšit funkčnost střešní organizace, podpořit spolupráci členských organizací, provozovat
osvětovou činnost v oblasti sociálního začleňování odbornosti
a poskytnout metodickou podporu v oblasti práce s migranty.

Realizace: 1. července 2016 – 30. června 2017
Podpořen grantem od OSI Think Tank Fund, Budapest. Konsorcium je v tomto projektu partnerem Sdružení pro integraci
a migraci a Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Výstupy projektu by měly být následující:
ӱӱ vypracování fundraisingové a komunikační strategie

Tento projekt podpoří relevantní aktéry z občanského sektoru
v advokačních aktivitách, které mají za cíl na základě zkušeností
a znalostí neziskových organizací změnit a zlepšit debatu o migraci v České republice. Hlavní výstupy tohoto projektu v roce 2016:

ӱӱ osvětové workshopy pro samosprávy
ӱӱ vypracování doporučení o integraci na lokální úrovní
ӱӱ vydání odborných textů

ӱӱ příprava stanoviska Konsorcia k reformě Společného evrop-

ské azylové systému

ӱӱ prezentace stanoviska pro novináře

Projekty
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)
AKTIVA

Stav k 1. 1. 2016

Stav k 31. 12. 2016

Dlouhodobý majetek celkem

0

0

Krátkodobý majetek celkem

77

3778

II. Pohledávky

-17

2621

III. Krátkodobý finanční majetek

94

1157

Aktiva celkem

77

3778

PASIVA

Stav k 1. 1. 2016

Stav k 31. 12. 2016

Vlastní zdroje celkem

1

-7

I. Jmění celkem

48

1

II. Výsledek hospodaření celkem

-47

-8

Cizí zdroje celkem

76

3785

Pasiva celkem

77

3778

Přijaté granty, dotace, dary a příspěvky za rok 2016 (v Kč)
Dotace FNNO

252.266,20

Dotace US Embassy

134.417,75

Dotace OSF

91.146,81

Dotace OSIF

66.318,00

Dotace ESF-PN

411.798,54

Dotace ESF-NN

117.307,38

Dotace PICUM

6.781,68

Sponzorské dary

121.750,00

Přijaté členské příspěvky

120.855,55

Hospodaření Konsorcia v roce 2016
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)
NÁKLADY

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

288

78

366

A.III. Osobní náklady celkem

1021

0

1021

A.V. Ostatní náklady celkem

22

0

22

Náklady celkem

1331

78

1409

Hlavní

Hospodářská

Celkem

B.I. Provozní dotace

1073

0

1073

B.II. Přijaté příspěvky

243

0

243

B.III. Tržby za vlastní výkony a zboží

0

78

78

B.IV. Ostatní výnosy

7

0

7

Výnosy celkem

1323

78

1401

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

-8

0

-8

D. Výsledek hospodaření po zdanění

-8

0

-8

VÝNOSY

Hospodaření Konsorcia v roce 2016

Činnosti

22

www.migracnikonsorcium.cz
www.migracnimanifest.cz
www.facebook.com/MigracniKonsorcium

Činnost Konsorcia podpořili:

