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Mezinárodní konference „Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď“

I. Úvodní slovo

Jsme moc rádi, že Vám opět můžeme nabídnout průřez toho, co jsme v roce 2017
uspořádali, vytvořili, udělali a projednali.
V roce 2017 jsme naplno pokračovali v realizaci aktivit, které k činnosti střešní
organizace neodmyslitelně patří. Pořádali jsme vzdělávací a osvětové akce, vyvíjeli
advokační činnost, byli jsme mediálně vidět a síťovali jsme se jak na mezinárodní, tak
národní i místní úrovni.
Během roku jsme uspořádali téměř čtyři desítky setkání – ať už šlo o pracovní skupiny
členů, kulaté stoly či konference a semináře.
Rok 2017 byl pro Konsorcium rokem rozšiřování spolupráce a rokem setkávání,
během kterého jsme přijali 2 nové členské organizace – Pomáháme lidem na útěku
a Encyklopedie migrace. Od roku 2017 je nás už 20! Doufáme, že budou pod naší
„střechou“ spokojeni.
Nic z toho by nebylo možné bez našich členů, podporovatelů a donorů. Všem moc
děkujeme a budeme se těšit na další společnou práci.
Buďte s námi i nadále!
Anna Dumont
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II. O Konsorciu

Konsorcium bylo založeno roku 2003 v Praze a dnes
zastřešuje 20 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 v posledním desetiletí náš stát disponuje
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

lidskými a občanskými právy, pracovním a společenským
postavením migrantů v ČR skrze veřejné akce, vyjadřování
v médiích a na sociálních sítích a skrze spolupráci s novináři

ӱӱ vytváření koncepčních a informačních publikací s tématem

migrace

ӱӱ školení pracovníků a posilování kapacit členů Konsorcia
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Činnost Konsorcia v roce 2017 v číslech

20 členských organizací

22

setkání
odborných skupin

40

>30000

poboček členských organizací

klientů podpořených členskými
organizacemi v roce 2017

9

4

návštěv v regionech

5

vzdělávacích akcí
pro zaměstnance
členských organizací

Činnost Konsorcia v roce 2017

6

odborné debaty
uspořádané pro veřejnost

III. 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
Mobil: +420 603 547 450
E-mail: poradna@refug.cz
www.migrace.com

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

7

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

Agency for Migration and Adaptation
(AMIGA)

Slovo 21

Záhřebská 15
120 00 Praha 2
Mobil: +420 775 654 563
E-mail: asesunik@gmail.com
www.amiga-migrant.eu

Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 511 434
Fax: +420 222 520 037
E-mail: slovo21@centrum.cz
www.slovo21.cz

META, o.p.s. – Společnost pro
příležitosti mladých migrantů

Encyklopedie migrace

Pomáháme lidem na útěku (PLNU)

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
Tel.: +420 543 245 342
Mobil: +420 605 239 579
E-mail: brno@nesehnuti.cz
www.nesehnuti.cz

náměstí Jana Palacha 1/2,
110 00 Praha 1
Tel.: +420 734 567 142
E-mail: info@encyklopedie.org
www.encyklopdie.org

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

Tel.: +420 777 006 324
E-mail: info@plnu.cz
www.plnu.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-ops.cz

IV. Činnost Konsorcia v roce 2017

V roce 2017 mohlo Konsorcium díky pokračující podpoře
Evropského sociálního fondu navázat na stabilizační aktivity
druhé poloviny roku 2016. Vybaveno novými stanovami,
organizačním a jednacím řádem, etickým kodexem, vizuální
identitou a organizační strukturou zaměřilo svoji pozornost
na rozvíjení odborných kompetencí a prohlubování
spolupráce na mnoha úrovních: mezi svými členskými
organizacemi, s mezinárodními organizacemi, státní správou
i partnery na regionální úrovni.

Jednou z nejvýraznějších aktivit Konsorcia byla v roce
2017 advokační činnost. V rámci působení odborné právní
a advokační skupiny se pracovníci jednotlivých členských
organizací zabývali zejména analýzou praktických dopadů
v tomto roce projednávané novely zákona o pobytu cizinců.
Advokační aktivity jsou zakotveny v právních analýzách
a rozborech, které Konsorcium pravidelně vypracovává
a zpřístupňuje veřejnosti na svých webových stránkách.

Intenzivně se Konsorcium věnovalo také práci s veřejností
a médii. Pro média a veřejnost Konsorcium uspořádalo řadu
debat na různá témata, např. nenávistné projevy (Hate
Speech), evropská azylová politika, vliv migrace na kriminalitu
a další. Konsorcium letos medializovalo řadu témat, včetně
kontroverzní novely cizineckého zákona a jejího dopadu na
cizince žijící v ČR a jejich rodinné příslušníky a další.
Konsorcium se v tomto roce poprvé zaměřilo také na mapování
kreativních přístupů k integraci cizinců do společnosti.
Ve spolupráci s Heinrich Böll Stiftung a Národní galerií v Praze
jsme uspořádali česko-německou konferenci, které se zúčastnili
zástupci kulturních institucí, statní správy a neziskových
organizací.

Jednou z úloh Konsorcia jakožto střešní organizace je
prostředkovat spolupráci neziskových organizací nejen mezi
sebou, ale rovněž s externími partnery. Rok 2017 byl mimořádně
zdařilý v navazování zahraniční spolupráce: Konsorcium získalo
status konzultanta v přípravném procesu OSN, jehož cílem
je přichystat ke schválení dokument podporující bezpečnou,
řízenou a legální migraci, a byla mu nabídnuta účast v pracovní
skupině organizace CONCORD, která připravuje vyhodnocení
fungování Svěřenského fondu pro Afriku. Nadále se podílelo
na práci nadnárodních organizací, jichž je dlouhodobě
členem, a jeho zástupci se zúčastnili několika mezinárodních
shromáždění, na nichž zastupovali migrační nevládní
organizace v ČR.

Paralelně jsme pokračovali i v prohlubování aktivit zaměřených
na podporu a rozvíjení činnosti členských organizací, zejména
v setkávání 4 odborných pracovních skupin – advokační,
právní, sociální a mediální, a v organizaci speciálních školení,
na nichž se mohli zaměstnanci členských organizací dozvědět
více o historii muslimské migrace do Evropy a způsobu života
muslimské komunity v ČR, seznámit se s výsledky hloubkových
průzkumů veřejného mínění k tématu migrace atd.

Konsorcium pokračovalo v navazování a prohlubování
spolupráce také na národní úrovni, především s institucemi
a organizacemi státní správy. Bylo zastoupeno v pracovních
skupinách Ministerstva vnitra a ve Výboru pro práva cizinců
při Úřadu vlády ČR. Do veřejné diskuze vstoupilo uspořádáním
dvou významných debat na téma společné evropské azylové
politiky a vlivu fenoménu hate speech na průběh voleb v ČR.

Rok jsme uzavřeli 16. prosince již tradiční oslavou
mezinárodního dne migrantů, ve spolupráci s holešovickým
Studiem Alta a několika dalšími organizacemi, umělci a kuchaři.

V roce 2017 jsme se také začali intenzivně věnovat dlouhodobě
podhodnocené spolupráci s regionálními samosprávami
a lokálními aktéry na integraci cizinců. V Pardubicích a Brně
jsme uspořádali dva kulaté stoly na téma integrace cizinců
na lokální úrovni, v Praze pak kulatý stůl zástupců úřadů
práce a zaměstnanců neziskových organizací zabývající se
problematikou zaměstnávání migrantů a azylantů. Zúčastnili
jsme se setkání platforem Center pro integraci cizinců (která
jsou zřizovaná Ministerstvem vnitra) v pěti krajích i v Praze.
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IV.1 Advokační aktivity

Konsorcium v roce 2017 investovalo velkou část svých kapacit
do advokační práce, a to jak reaktivního, tak proaktivního
charakteru. Tato činnost přitom vedla ke konkrétním
výsledkům z hlediska legislativy i nastavení veřejných politik.
Především se pak do této práce podařilo blíže zapojit
zástupce členských organizací, kteří přinesli novou expertizu,
nápady i kontakty. V důsledku se tak zvýšila akceschopnost
celého Konsorcia i jeho důvěryhodnost mezi klíčovými aktéry
migrační, azylové a integrační politiky.

Mezi tematické priority v uplynulém roce patřilo v první řadě
korigování restriktivních opatření navrhovaných novelou
zákona o pobytu cizinců. Přes senátní veto celé novely se
nakonec Konsorciu podařilo odstranit pouze zrušení práva
soudů přezkoumávat pobytová rozhodnutí. Následně jsme
spolupracovali se senátory na podání žaloby k ústavnímu
soudu proti několika dalším náležitostem novely. Dále jsme se
věnovali mj. Státnímu integračnímu programu, problematice
pracovní migrace, stejně jako Společnému evropskému
azylovému systému či Globálnímu kompaktu pro migraci.
Po podzimních volbách jsme vytvořili factsheet aktuálních
výzev migrační politiky v ČR, který jsme diskutovali s nově
zvolenými poslanci a poslankyněmi. Advokační aktivity
zahrnovaly také spolupráci na nadoborové střešní platformě
NNO Měj se k světu, stejně jako podpoření vzniku brněnské
neformální sítě migračních NNO.
Závěrem roku probíhala pod vedením policy officera a za aktivní
účasti řady odbornic a odborníků členských organizací práce
na přijetí tzv. advokačního rámce, komplexního strategického
dokumentu mapujícího cíle, postupy a aktéry v jedenácti
tematických oblastech.

Činnost Konsorcia v roce 2017
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IV.2 Publikace právních rozborů a datových analýz

IV.2.1 Publikace právních rozborů

Přestože se nepodařilo ani částečně naplnit ambiciózní plány
maltského předsednictví ve věci nalezení shody na reformě
Dublinského systému a pozice jednotlivých evropských
reprezentací zůstávají nesmiřitelné, posuny je možné zaznamenat
v oblasti posílení pravomocí Evropského azylového podpůrného
úřadu (nově Azylové agentury) a v oblasti plánovaného rozšíření
a efektivnějšího fungování existujících databází osobních údajů
EURODAC a Schengenského informačního systému.

Jednou za zásadních aktivit Konsorcia je vypracovávání
právních analýz legislativních návrhů, které detailně
rozpracovávají konkrétní praktické dopady předkládaných
právních úprav nejen na situaci cizinců v ČR, ale rovněž
na situaci jejich zaměstnavatelů, jejich českých rodinných
příslušníků i všech dalších členů společnosti, se kterými
vcházejí do interakce.

Plný text dokumentu je ke stažení na našich webových stránkách.

Rozbor pozměňovacího návrhu k novele cizineckého
zákona

Migrace v kontextu současných demografických trendů

V době projednávání novely zákona o pobytu cizinců
vypracovala advokační skupina Konsorcia analýzu dopadů
novely zejména s ohledem na diskriminované postavení
cizinců – rodinných příslušníků občanů ČR; omezení
přístupu migrantů na trh práce; zrušení dohledu soudů nad
rozhodnutími Ministerstva vnitra a rozpor konkrétních opatření
se závaznými právními dokumenty Evropské unie a judikaturou
Soudního dvora EU.

V říjnu publikovalo Konsorcium původní analýzu vztahu
dostupných dat o demografických trendech k probíhající debatě
o míře regulace migrace.
Jak Česká republika, tak téměř všechny další členské státy
Evropské unie se potýkají s dlouhodobým poklesem porodnosti
a stárnutím populace. V současné době je pozitivní míra
migrace klíčovým korektivem tohoto trendu a důvodem, proč
počet obyvatel EU nestagnuje či neklesá, ale naopak mírně
roste. Zatímco dostupné prognózy předpovídají podstatné
zhoršení demografické situace v následujících desetiletích,
s potenciálně závažnými důsledky pro vývoj na trhu práce i pro
systém sociálního zabezpečení, hledisko udržení počtu populace
v dnešní debatě o migraci zcela uvolnilo prostor hledisku aktuální
bezpečnosti.

Přestože z novely zákona se podařilo odstranit pouze zrušení
možnosti soudního přezkoumání vydání či zamítnutí žádosti
o pobyt, jednotlivé body analýzy byly rozsáyhle diskutovány
v Senátu PS ČR a zůstávají součástí veřejné debaty.
Celý text naleznete na webových stránkách Konsorcia.

V případě, že by se Česká republika rozhodla míru legální migrace
zásadním způsobem omezit, musí počítat s negativními důsledky,
byť nelze předem dohlédnout, jaký vliv na vývoj na trhu práce
bude mít automatizace, změny struktury ekonomiky či možné
hospodářské problémy.

IV.2.2 Analýzy dat a dokumentů
Česká diskuze o otázkách migrace je velkou měrou poznamenána
nedostatkem relevantních dat, případně jejich chybějícím
zpracováním. Tato prázdná místa poskytují prostor emočně
zabarvené argumentaci, která přes aktuálně pociťované obavy
často nedohlíží jiná či zásadnější nebezpečí, na jejichž prevenci
se je třeba zaměřit v dlouhodobém horizontu. Konsorcium se
proto soustřeďovalo rovněž na posílení své původní analytické
a odborné informační činnosti, jejíž výsledky jsou volně
k dispozici na webových stránkách organizace.

Naléhavě je proto třeba otevřít debatu o národních prioritách
řízené migrace: pro příchod kterých cizinců by měla ČR vytvářet
pobídky, z jakých zemí, s jakou kvalifikací, s jakou perspektivou
pobytu, existují z hlediska hospodářských zájmů genderové
a věkové preference nebo je spíše potřeba reagovat na potřeby
velkých průmyslových koncernů či upřednostnit rovný přístup na
trh práce pro všechny migranty.
Plný text dokumentu je ke stažení na webových stránkách
Konsorcia.

Fungování Společného evropského azylového systému

V červnu publikovalo Konsorcium stručný přehled vývoje
a stávající podoby návrhů na fungování Společného evropského
azylového systému (CEAS). Nastavení tohoto systému může
významných způsobem ovlivnit evropskou schopnost čelit
budoucím výzvám spojeným s migrací i způsob, jakým bude sama
v očích nově příchozích vnímána.

Činnost Konsorcia v roce 2017

11

IV.3 Spolupráce na mezinárodní úrovni

OSN: Globální kompakt o bezpečné, řízené
a legální migraci

CONCORD: European Confederation for Relief and
Development

Konsorcium získalo status konzultanta v přípravném procesu
pod vedením Organizace spojených národů, jehož cílem je
vypracovat a následně mezi 193 členskými státy OSN schválit
celosvětový dokument podporující bezpečnou, řízenou a legální
migraci. Policy officer Tomáš Jungwirth byl následně jmenován
do tzv. Stakeholder Steering Committee, zúčastnil se regionální
koordinace evropských NNO i klíčové mezivládní konference
v Mexiku v prosinci 2017. Pozice Konsorcia i analýzy OSN byly
pravidelně konzultovány v rámci advokační skupiny Konsorcia,
následně byla iniciována diskuze na téma globálních kompaktů
se zástupci státní správy v České republice.

V roce 2017 se Konsorcium stalo účastníkem pracovní skupiny,
jejímž úkolem bylo připravit evaluaci fungování Svěřenského
fondu pro Afriku. Tato zpráva byla publikována na podzim,
Konsorcium se následně zapojilo do souvisejících advokačních
aktivit včetně širší tematizace vztahu migrace a rozvoje.

European Network for Non-violence and Dialogue
V říjnu se Konsorcium zúčastnilo setkání nově vznikající
evropské sítě ENND v Bratislavě, kde se sešli zástupci organizací
z různých zemí v zájmu najít společné aktivity a řešení
k zvětšující se polarizaci společnosti a zhoršující se situaci
v politice a médiích.

PICUM: Platforma pro mezinárodní spolupráci
v otázkách nelegální migrace

Intercultural Cities

Konsorcium je stálým členem sítě neziskových organizací
PICUM, která prosazuje respektování lidských práv
neregulérních migrantů v Evropě. PICUM zajišťuje přímé
propojení mezi lokálními organizacemi a evropskými
institucemi tak, že podává zprávy o problematice neregulérních
migrantů prostřednictvím zkušeností nabytých svými členy
a současně monitoruje vývoj politických strategií na evropské
úrovni. I v tomto roce se zástupci Konsorcia zúčastnili valného
shromáždění v Bruselu, zasedání pracovní skupiny Borders
and Detentions a zasedání skupiny zabývající se zdravotní
problematikou. Členka výkonného výboru Konsorcia Elena
Tulupova navíc PICUM zastupovala na setkání Světové
zdravotnické organizace na Srí Lance.

Konsorcium dostalo pozvánku na výroční setkání iniciativy
Rady Evropy Intercultural Cities konané v listopadu. Zástupci
měst a obcí z celé Evropy společně se zástupci neziskového
sektoru a občanských iniciativ měli na konferenci v Lisabonu
možnost vyměnit si zkušenosti s řízením diverzity v městském
prostředí.

Hungarian Helsinki Committee
V říjnu se ředitelka Konsorcia zúčastnila mezinárodního setkání
Regional Initiative on the Transit Character of the V4 Countries
v Budapešti. Spolu se zástupci z dalších nevládních organizací
z Maďarska, Polska a Slovenska diskutovala během expertního
setkání problematiku pojmu tzv. tranzitní země, který se
v zemích Visegrádu často užívá.

Oxfam International
Zástupci Konsorcia se v tomto roce zúčastnili také setkání
vedoucích pracovníků neziskových organizací Visegrádské
skupiny. Spolu s výzkumnými pracovníky akademických
institucí řešili pod záštitou společnosti Oxfam International
specifické politické podmínky pro působení NNO v jednotlivých
zemích. Díky tomuto setkání byla navázána nová spolupráce
se zahraničními neziskovými organizacemi a byly vytyčeny
některé společné strategické cíle.
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FRA: European Union Agency for Fundamental
Rights
V květnu se ředitelka Konsorcia zúčastnila mezinárodního
expertního setkání pořádaného ve Vídni Evropskou unií na
téma postavení neziskových organizací v členských státech
Evropské unie. Z konference, během níž se všichni zúčastnění
shodli na zhoršujících se podmínkách pro působení NNO ve
všech zainteresovaných zemích, byla vydána výzkumná zpráva
(k dispozici na webových stránkách FRA) a orgány Evropské
unie přistoupily k procesu implementace nápravných opatření.
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IV.4 Spolupráce na národní úrovni

Na národní úrovni se Konsorcium účastnilo pracovních skupin
Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí,
které se zabývaly postavením zahraničních zaměstnanců,
nárůstem prekérních forem práce, zlepšením vymahatelnosti
pracovního práva a problematikou zaměstnávání cizinců
v průmyslových zónách.

V rámci Úřadu vlády je Konsorcium aktivním členem Výboru
pro práva cizinců, na němž v roce 2017 projednávalo zejména
novelu zákona o pobytu cizinců, problematiku kriminalizace
občanů EU pracujících v ČR, problematiku agenturního
zaměstnávání a pracovních víz občanů ukrajinského původu.

institucí a politických subjektů. Vysoká účast novinářů
i odborné veřejnosti potvrdila připravenost Konsorcia zahájit
a prostředkovat nejen odborně politický dialog, ale i širší
společenskou diskuzi k tématu evropského rozměru azylové
a migrační politiky.

Konsorcium v roce 2017 také nadále spolupracovalo s dalšími
oborovými platformami a zastřešujícími NNO v rámci platformy
Měj se k světu, kde v návaznosti na Cíle udržitelného rozvoje
OSN pomáhalo vytvořit společnou vizi Česka do roku 2030
a seznam politických priorit klíčových pro jeho rozvoj v dalším
volebním období.

Panelová diskuse Hate Speech 2017 – Volby
a společnost
Konsorcium uspořádalo ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung
Prag panelovou diskuzi zaměřenou na téma dangerous a hate
speech v kontextu společenské nálady a voleb v letošním roce
v České republice a v Německu. O otázkách, jak toto téma
ovlivňuje polarizaci společnosti, jak by měly stát a občanská
společnost reagovat na tato témata a jak reagují provozovatelé
sociálních sítí, debatovala Rachel Brown (americká výzkumnice,
autorka v ČR probíhajícího výzkumu na téma depolarizace
společnosti a „dangerous speech“), Jiří Dienstbier (senátor,
bývalý ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu),
Lukáš Houdek (koordinátor projektu Hate Free Culture), Hannes
Ley (německý aktivista, zakladatel iniciativy Ich bin hier, která
reaguje na různé formy hate speech v Německu).

Na řešení problémů spojených s veřejným míněním o tématu
migrace se Konsorcium podílelo v rámci platformy Jsme to
my, která vznikla pod záštitou nadace OSF Praha: účastnilo se
řady veřejných debat, kulatých stolů pro novináře, školení pro
neziskové organizace, školení pro migranty a dalších aktivit,
včetně vytvoření video kampaní. Navázali jsme také spolupráci
s oborovými střešními organizacemi, které se zabývají
postavením žen, a prezentovali jsme specifičnost postavení
žen-migrantek u kulatého stolu na téma Feminizace chudoby
a násilí na ženách (migrantkách).
Dále bylo Konsorcium hlavním organizátorem dvou
významných debat, které výrazně zazněly ve veřejném prostoru:

Odborná debata v Senátu: „Společná evropská
azylová politika: trendy a perspektivy“
Konsorcium uspořádalo 20. 1. 2017 ve spolupráci s Výborem
pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR úspěšnou panelovou
debatu s názvem Společná evropská azylová politika: trendy
a perspektivy. Diskuze se kromě policy officera Konsorcia
Tomáše Jungwirtha zúčastnil bývalý premiér Vladimír Špidla,
europoslanec Luděk Niedermayer, stávající předseda senátního
Výboru pro záležitosti EU Václav Hampl a zástupkyně
Ministerstva vnitra Nataša Chmelíčková.
Debata se zabývala nejen konkrétními právními a sociálními
problémy spojenými s migrací, ale zejména možným dialogem
mezi postoji jednotlivých národních i evropských veřejných
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IV.5 Spolupráce na regionální úrovni
V roce 2017 Konsorcium cíleně usilovalo o rozšíření své
působnosti za hranice hlavního města, o navázání spolupráce
s lokálními neziskovými organizacemi a jejich partnery
z oblasti státní správy, o zmapování specifických problémů
jednotlivých krajů a zejména o posílení komunikace mezi
všemi zúčastněnými stranami. Kromě uspořádání dvou
kulatých stolů na téma integrace cizinců na krajské úrovni,
se zástupci Konsorcia účastnili také regionálních platforem
pořádaných Centry pro integraci cizinců Ministerstva vnitra.

Kulaté stoly se zástupci regionů
Cizinci v Pardubickém kraji, 25. 4. 2017

řešit případy trestného jednání, které není jako nezákonné
kodifikováno v původní kultuře cizince, při současné existenci
jazykové bariéry.

V dubnu uspořádalo Konsorcium kulatý stůl k tématu „Cizinci
v Pardubickém kraji“. V prostorách Magistrátu města Pardubic
se kromě vedení magistrátu a zástupců Konsorcia sešli zástupci
odborů sociálních věcí a cizinecké policie, úřadu práce,
CPICu, OAMPu, živnostenského úřadu, zástupci hlavního
zaměstnavatele cizinců v pardubickém kraji, firmy Foxconn,
zástupci neziskové organizace Most Pro a místní mongolské
komunity.

Na webových stránkách Konsorcia naleznete relevantní data
k situaci cizinců v Jihomoravském kraji.

Kulatý stůl zástupců úřadů práce a zaměstnanců
neziskových organizací k tématu Migranti a azylanti na
úřadech práce

Hlavními tématy byla vedle dostupnosti bydlení, lékařské péče
a jazykových kurzů pro mongolské pracovníky vítaná snaha
Foxconnu o nahrazení agenturních pracovníků evropského
původu standardně zaměstnanými třetizemci. Účastníci setkání
se shodli, že nelegální migrace představuje v Pardubickém kraji
spíše okrajový problém, na rozdíl od médii podporovaných
xenofobních společenských nálad a problému neoprávněného
zaměstnávání. Městu však situaci výrazně ulehčují fungující
platformy pro výměnu informací, zejména skupina pro
komunitní plánování.

V březnu uspořádalo Konsorcium v prostorách Fondu dalšího
vzdělávání setkání se zástupci úřadů práce, na němž spolu
měli příležitost diskutovat zástupci krajských poboček úřadů
práce se sociálními pracovníky neziskových organizací
působících v daných regionech, a to za přítomnosti celostátního
vedení úřadu práce i zástupců projektu Podpora cizincům,
realizovaného Fondem dalšího vzdělávání.
Setkání poskytlo příležitost k osvětlení mnoha sporných
momentů implementace programu tzv. „Prostupného
zaměstnávání“, ale díky vysoké návštěvnosti umožnilo
i vyjasnění řady obtížných momentů, na které při práci
s cizinci narážejí sociální pracovníci i zástupci úřadů práce.
Komplikované problémy, které vyžadují systematická řešení,
se staly podkladem pro další advokační činnost Konsorcia.

Na webových stránkách Konsorcia naleznete souhrnně
zpracovaná relevantní data k situaci cizinců v Pardubickém
kraji.

Integrace cizinců ve městě Brno, 30. 11. 2017

V listopadu uspořádalo Konsorcium kulatý stůl k tématu
„Cizinci v Brně a Jihomoravském kraji“. Setkání se zúčastnili
zástupci příslušných odborů magistrátu, zástupci místních
i národních neziskových organizací, CPICu, Oddělení
strategického rozvoje Jihomoravského kraje, krajského
ředitelství Policie ČR, úřadu práce, Fondu dalšího vzdělávání
a společnosti Brno Expat Centre a analytické společnosti
SocioFactor s.r.o.

Návštěvy platforem krajských Center na podporu
integrace cizinců
Zástupci Konsorcia se v roce 2017 zúčastnili regionální
platformy pořádané Centrem na podporu integrace cizinců
(CPIC) v Karlovarském, Moravskoslezském, Olomouckém,
Zlínském kraji, v kraji Vysočina a v Praze. Tyto cesty významně
přispěly k mapování různosti problémů, na které jednotlivé
kraje narážejí, ale také příkladů inspirativních přístupů
k zacházení s nimi. K těm nejpalčivějším problémům patří
nedostatečné personální a odborné vybavení regionálních
škol k péči o děti cizinců a patrně horší situace v krajích, kde
nepůsobí neziskové organizace.

Hlavním cílem setkání bylo opět propojení všech stran
zacházejících s problémem migrace a cizinců obecně
a diskutovala se témata jako jazykové vzdělávání, interkuturní
tlumočení, nelegální zaměstnávání, sestěhovávání etnik ve
vyloučených lokalitách, neflexibilní bytový fond, kumulace dětí
cizinců na jediné brněnské základní škole a nutnost posilovat
interkulturní kompetence policistů ČR, kteří jsou často nuceni
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IV.6 Komunikační aktivity

Konsorcium se začalo více zabývat mediální činností
a komunikací s veřejností až na sklonku roku 2016,
s vytvořením nové pozice koordinátora komunikace. Proto
se velká část komunikačních aktivit v roce 2017 soustředila
na vytváření strategií a plánů komunikace a spolupráce
na mediálních aktivitách, a to pomocí zvyšovaní mediálních
dovedností členských organizací Konsorcia a spolupráce
členů v rámci obnovené mediální pracovní skupiny.

Větší přítomnost na sociálních sítích

V průběhu roku Konsorcium spoluzorganizovalo dvě mediální
školení pro členské organizace (viz IV.7 Praktická mediální
školení). Koordinátorka komunikace se také podílela na rozvoji
kampaně Jsme to my, včetně spoluorganizace školení pro
migranty v mediálních a komunikačních dovednostech.

S větším mediálním zaměřením v roce 2017 se Konsorcium
také více soustředilo na komunikaci skrze sociální sítě.
Během roku se podařilo skoro přesně zdvojnásobit počet
fanoušků stránky Konsorcia a rozjet poprvé profil Konsorcia
na platformě Twitter. Oba tyto kanály pomáhájí Konsorciu
propojit se se svými podporovateli a předávat jim informace
o své činnosti a o zprávách týkajících se migrace a zároveň
informovat novináře a odbornou veřejnost o svých postojích,
práci a publikacích.

Mediální pokrytí
V průběhu roku tým Konsorcia medializoval několik větších
kauz a témat a postupně upevňoval svou pozici komentátora
migračního dění jak v ČR, tak i v zahraničí. Nejvýrazněji se
angažoval v mediálních výstupech na téma novely zákona
o pobytu cizinců, uprchlických kvót a žaloby Evropské komise
kvůli jejich neplnění i snahy o vytvoření společné evropské
azylové politiky.

Akce pro novináře
Konsorcium průběžně nabízí svoje služby novinářům, a to
jako zdroj informací a expertních názorů na migrační témata
a také jako zdroj kontaktů pro novináře, kteří by projevili
zájem napsat o životech migrantů žijících v ČR. Zároveň v roce
2017 Konsorcium zvalo novináře na akce, které připravuje pro
odbornou a širší veřejnost, a připravilo i speciální tematické
setkání jenom pro novináře. V médiích pak vyšly výstupy
o panelové diskusi Hate Speech 2017, mezinárodní konferenci
o kreativních přístupech v integraci cizinců a lednové
panelové diskusi v Senátu PS ČR. Vzhledem k velkému zájmu
a nízké informovanosti o tématu jsme speciálně pro novináře
uspořádali informační akci s názvem „Migrace a kriminalita“,
kde jsme prezentovali výzkumy a informace o propojení
imigrace a kriminality, vzhledem k velkému zájmu a nízké
informovanosti o tomoto tématu. Hostem setkání byl také
bývalý policejní prezident Německých spolkových zemí a člen
německého parlamentu, který mluvil o situaci u našich sousedů.
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IV.7 Vzdělávání zaměstnanců členských organizací a dalších NNO

Jedním ze základních poslání Konsorcia je prostředkovat
a zajišťovat služby svým členským organizacím, zejména
v oblasti vzdělávacích aktivit. Centralizace těchto aktivit
s sebou přinesla jednak časové a finanční úspory, jednak
posílení vzájemných vztahů a účinnější předávání odborných
znalostí mezi zaměstnanci členských organizací. Efektivním
nástrojem se stal pravidelný newsletter, který kromě
poskytování odborných informací a zpráv o dění v Konsorciu
informuje členské organizace také o jejich vlastní činnosti
navzájem.

Workshop „Islám a migrace: muslimové v Česku“

„Co si Češi opravdu myslí o migraci?“ Prezentace
hloubkových výzkumů veřejného mínění

V březnu Konsorcium uspořádalo půldenní vzdělávací workshop
pro zaměstnance svých členských organizací, na němž byli
seznámeni se sociologickým výzkumem muslimské komunity
v ČR, s moderními dějinami vývoje muslimských komunit
a organizací v západní Evropě, a účastnili se diskuze, v níž své
zkušenosti představili zástupci muslimské komunity v ČR.

Konsorcium uspořádalo uzavřenou prezentaci kvantitativního
i kvalitativního výzkumu Postoje Čechů k migraci, hlavní
narativy a možné příčiny, určenou pro neziskové organizace
a zástupce akademického sektoru. Výsledky výzkumu nálad
veřejnosti s použitím hloubkových rozhovorů prezentovali
Marie Heřmanová a Michal Lehečka z výzkumného studia
Anthropictures. Daniel Prokop z agentury Median představil
výsledky kvantitativního výzkumu, v rámci kterého sociologové
a antropologové zkoumali názory, sociální postavení a jiné
údaje o lidech podle jejich otevřenosti vůči uprchlíkům.

Workshop „Hate Speech – fenomén a řešení“
Ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung Prag uspořádalo
Konsorcium vzdělávací akci pro zástupce neziskových
organizací, kteří se v rámci své práce setkávají s nenávistnými
projevy. O tom, o jaký fenomén jde, jak jej definovat, jaké jsou
zkušenosti v jiných zemích a jaký má dopad na společnost
a na neziskové organizace, diskutovali pozvaní hosté z ČR
a ze zahraničí a zástupci neziskových organizací pracujících
s tématem migrace, genderu, LGBT+ a depolarizace společnosti.

Činnost Konsorcia v roce 2017

Praktická mediální školení: rozhovor s novinářem,
sociální sítě
Zaměstnanci členských organizací byli proškoleni v zásadách
mluvení před kamerou a mikrofonem, v obratnosti
ve formulování sdělení a v efektivním zodpovídání otázek,
zacházením s trémou apod. Návazné školení se týkalo
schopnosti prezentovat organizaci na sociálních sítích
a kultivovaně se bránit před agresivními slovními útoky.
Obě školení proběhla ve spolupráci s platformou Jsme to my
a byla financována ze zdrojů Velvyslanectví Spojených států
amerických.
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Workshop „Hate Speech – fenomén a řešení“
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Mezinárodní konference „Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď “
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IV.8 Spolupráce v oblasti kultury
Konsorcium se v tomto roce poprvé zaměřilo také
na mapování další z integračních strategií: integraci
prostřednictvím zapojení migrantů a veřejnosti do programů
v kulturních institucích.

Mezinárodní konference „Integrace jako výzva –
kreativní přístupy jako odpověď “

Mezinárodní den migrantů
Na závěr roku Konsorcium uspořádalo již tradiční oslavu
Mezinárodního dne migrantů, kterou uspořádalo 16. 12. 2017
ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM),
organizací InBáze, Informačním centrem OSN Praha a Studiem
Alta v rámci projektu Living Realities. Návštěvníci měli možnost
zhlédnout film Ballad for Syria promítaný v rámci Global
Migration Film Festival a film Bo Hai, který vyhrál diváckou
cenu FAMUFESTu. U promítání obou filmů byli přítomni
jejich tvůrci – režisér Bo Hai, Dužan Duong, a spolutvůrkyně
a hlavní hrdinka filmu Ballad for Syria, Syřanka Maisa Alhafez,
která s publikem mluvila z Holandska přes Skype. Asi stovka
návštěvníků měla v průběhu odpoledne příležitost ochutnat
etnické speciality, poučit se o jejich přípravě a pobavit se
s kuchaři z Bolivie, Kazachstánu, Vietnamu a Filipín a rovněž
si vyrobit vánoční dekorace. Program byl završen koncertem
skupiny Rajvosa Prag Band.

Ve spolupráci s Heinrich Böll Stiftung a Národní galerií v Praze
jsme uspořádali česko-německou konferenci o aktivním
zapojení migrantů do kulturního dění v obou zemích.
Integrace migrantů v České republice má mnoho podob. Pokud
jde o sbližování kultur a snahy o vzájemné porozumění, obvykle
se tak děje skrze vzdělávací a osvětové aktivity, multikulturní
festivaly či jiné společenské akce. Rozšiřuje se také nabídka
komunitních akcí a dobrovolnictví, přičemž čím dál častěji je
iniciují samotní migranti a migrantky. Již méně známé jsou však
formy sociálně angažovaného umění a také ještě nebyl zcela
objeven potenciál zapojení samotných českých měst a obcí
k rozvoji mezikulturního dialogu.
Konference ve Veletržním paláci proto propojila subjekty
Česka a Německa a umožnila, aby představily svoje umělecké
a tvůrčí programy, skrze které se snaží pomoci zlepšit
integraci cizinců v těchto zemích. Mezi pozvanými hosty
z divadel, knihoven, uměleckých institucí, komunitních center,
městských samospráv či migrantských spolků byli AMIGA
(Praha; dobrovolnické centrum migrantů), AGABY (Norimberk;
pracovní skupiny poradců pro migraci a integraci v Bavorsku),
Praha 14 kulturní (volnočasové centrum Plechárna), Komunitní
středisko Kontakt Liberec (výstava „Tady jsem doma“), Divadlo
Archa (Praha; projekty zaměřené na spolupráci profesionálních
umělců a představitelů specifických sociálních skupin), Divadlo
utlačovaných (ČR; divadlo jako nástroj ke zkoumání možných
alternativ řešení konfliktů), Nová škola (Praha; projekt Společně
v knihovně), Grandhotel Cosmopolis (Augsburg; mezinárodní
kolektiv, sociální umělecké dílo propagující kulturní
rozmanitost a mírové soužití v moderní městské společnosti).
Konference doplněné odpoledním blokem ve formátu World
Café zaměřeným na předávání konkrétních zkušeností se
zúčastnilo celkem 63 lidí, prezentováno bylo 15 projektů,
na závěr byla pro účastníky uspořádána komentovaná prohlídka
výstavy Aj Wej-weje.

Činnost Konsorcia v roce 2017
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IV.9 Strategické plánování, členská schůze
Konsorcium v tomto roce vedle standardního strategického
plánování budoucích vlastních aktivit zorganizovalo rovněž
společné strategické plánování s řediteli a zástupci členských
organizací. Jeho výstupem byla především shoda na postupu
přípravy společného advokačního rámce členských organizací
a na postupu propojení činnosti právní a advokační odborné
skupiny.

Na strategické plánování pak navázala každoroční členská
schůze, na níž bylo uděleno členství dvěma novým organizacím:
Encyklopedii migrace, která pod záštitou několika fakult
Univerzity Karlovy připravuje veřejně přístupnou online
encyklopedii pojmů k migraci, a organizaci Pomáháme lidem
na útěku, kterou tvoří skupina dobrovolníků pomáhajících
na Balkáně v rámci uprchlické krize. Zároveň bylo zvoleno
nové personální obsazení výkonného výboru pro rok 2018
a ustanovena nová pozice ředitele Konsorcia, do níž byla
jmenována stávající koordinátorka Anna Dumont.

Činnost Konsorcia v roce 2017
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V. Tým Konsorcia a výkonný výbor v roce 2017

Tým Konsorcia

Anna Dumont

Tomáš Jungwirth

Masha Volynsky

Lucie Valentinová

ředitelka

koordinátorka komunikace

policy officer

koordinátorka projektů
a financování

Anna Cibulková

asistentka

Výkonný výbor

Magda Faltová

Elena Tulupova

Vladislav Günter

Anna Dumont

předsedkyně, Sdružení
pro integraci a migraci

Centrum pro integraci
cizinců

AMIGA

Konsorcium
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VI. Realizované projekty

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

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

Realizace: 1. září 2016 – 31. srpna 2018

Realizace: 1. července 2016 – 30. června 2017

Podpořen grantem z Evropského sociálního fondu.

Podpořen grantem Velvyslanectví Spojených států amerických.
Hlavním realizátorem projektu je Open Society Fund Praha.
Konsorcium a Sdružení pro integraci a migraci jsou spolupartneři.

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

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

Projekt bude mít následující výstupy:
ӱӱ vypracování fundraisingové a komunikační strategie
ӱӱ osvětové workshopy pro samosprávy
ӱӱ vypracování doporučení o integraci na lokální úrovní

Web projektu: www.jsmetomy.cz.

ӱӱ vydání odborných textů

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

Realizace: 1. července 2016 – 30. června 2017
Podpořen grantem OSI Think Tank Fund, Budapest. Konsorcium
je v tomto projektu partnerem Sdružení pro integraci a migraci
a Organizace pro pomoc uprchlíkům.
Tento projekt podpořil relevantní aktéry z občanského
sektoru v advokačních aktivitách, které měly za cíl na základě
zkušeností a znalostí neziskových organizací změnit a zlepšit
debatu o migraci v České republice. Hlavní výstupy tohoto
projektu v letech 2016 a 2017:
ӱӱ příprava stanoviska Konsorcia k reformě Společného

evropské azylové systému

ӱӱ prezentace stanoviska pro novináře
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VII. Hospodaření Konsorcia v roce 2017

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)
AKTIVA

Stav k 1. 1. 2017

Stav k 31. 12. 2017

A. Dlouhodobý majetek celkem

0

0

B. Krátkodobý majetek celkem

3 778

2 030

II. Pohledávky celkem

2 621

1 205

III. Krátkodobý finanční majetek

1 157

825

Aktiva celkem

3 778

2 030

PASIVA

Stav k 1. 1. 2017

Stav k 31. 12. 2017

A. Vlastní zdroje celkem

-8

45

I. Jmění celkem

0

-7

II. Výsledek hospodaření celkem

-8

52

B. Cizí zdroje celkem

3 786

1 985

III. Krátkodobé závazky celkem

3 786

1 985

Pasiva celkem

3 778

2 030
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Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)
A. NÁKLADY

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem

705

17

722

III. Osobní náklady celkem

1 712

28

1 740

V. Ostatní náklady

4

0

4

Náklady celkem

2 421

45

2 466

Hlavní

Hospodářská

Celkem

I. Provozní dotace

2 137

0

2 137

II. Přijaté příspěvky

224

0

224

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

0

107

107

IV. Ostatní výnosy

44

0

44

V. Tržby z prodeje majetku

0

6

6

B. Výnosy celkem

2 405

113

2 518

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

-16

68

52

D. Výsledek hospodaření po zdanění

-16

68

52

B. VÝNOSY

Hospodaření Konsorcia v roce 2017

Činnosti
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Přijaté granty, dotace, dary a příspěvky za rok 2017
Dotace HBS

68 922,70 Kč

Dotace OSIFE 2

70 187,97 Kč

Dotace OSF

127 531,19 Kč

Dotace OSIF

88 897,00 Kč

Dotace ESF – PN

1 414 693,77 Kč

Dotace ESF – NN

367 092,97 Kč

Dotace PICUM, sjezd Itálie

44 139,95 Kč

Sponzorské dary

97 500,00 Kč

Přijaté členské příspěvky

126 000,00 Kč

Celkem

2 404 965,55 Kč

Hospodaření Konsorcia v roce 2017
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Oslavy Mezinárodního dne migrantů

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

Činnost Konsorcia podpořili:

