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I. Úvodní slovo

Dovolte, abychom Vám prostřednictvím výroční zprávy představili, co se v Konsorciu
v roce 2018 odehrálo, co se nám podařilo, čeho jsme dosáhli a jaké akce jsme
uspořádali. Dále se ve zprávě dočtete, jaká témata pro nás byla stěžejní a v rámci jakých
aktivit jsme se jim věnovali.
V uplynulém roce se nám podařilo uzavřít velký projekt „Společně a lépe“ a spolu s ním
jsme dokončili i zajímavou publikaci „Integrace cizinců v Česku z pohledu nevládních
organizací“.
Rok 2018 byl pro nás také rokem plným změn. Konsorcium se personálně obměnilo,
a tak nás v příštím roce čekají nové výzvy, čas seznamování a vzájemného poznávání.
Věříme, že přerod proběhne hladce a že se v příštích letech budeme opět setkávat nad
tématy, která nás spojují.

Vaše Konsorcium
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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.

Koordinujeme výměnu zkušeností a definování společných
cílů členských organizací. 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.
V první polovině roku 2018 bylo pro téma migrace a integrace
přínosné, že různí aktéři v této oblasti navázali spolupráci
s Konsorciem a nám tak bylo umožněno vystupovat jak
v českém, tak v evropském kontextu jako relevantní aktér.
Dařilo se nám také navazovat užší kontakty na lokální úrovni,
především pak na území Prahy, Brna, ale i dalších měst
(Pardubice, Nymburk). V průběhu celého roku vznikaly výstupy
projektu „Společně a lépe“, které navazovaly na předchozí práci
jak v terénu, tak v odborné metodické práci jednotlivých autorů.
Všechny výstupy projektu můžete najít na našich stránkách.
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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
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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

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

Workshop
Advokační„Hate
školení
Speech
a mediální
– fenomén
workshop
a řešení“
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IV. Činnost Konsorcia v roce 2018

V roce 2018 Konsorcium upevňovalo svou expertní pozici
v tématech migrace a integrace. Všechny níže uvedené
aktivity byly vedeny snahou naplňovat roli Konsorcia jako
průsečíku, jako platformy, která zprostředkovává prostor
pro setkávání, pro výměnu názorů a zkušeností.

IV.1 Advokační aktivity

IV.2 Mezinárodní spolupráce
Konsorcium v roce 2018 pokračovalo v aktivním zapojení
do vyjednávání Globálního paktu OSN pro migraci
a v menší míře též Globálního paktu OSN o uprchlících,
a to na mezinárodní, evropské i národní úrovni. Jako zástupci
občanské společnosti jsme se podíleli na formulaci návrhů
a výhrad vůči připravovanému textu, zároveň jsme na národní
úrovni vyvinuli veškerou snahu, aby ČR k oběma dokumentům
přistoupila. To se bohužel v případě Globálního paktu
pro migraci v důsledku eskalace veřejné debaty a politického
vývoje nepodařilo.

Advokační rámec
Klíčovým prvkem v oblasti advokačních aktivit bylo vypracování
advokačního rámce, strategického dokumentu pokrývajícího
více než deset dlouhodobě prioritních tematických oblastí.
Do jeho přípravy se zapojila řada expertek a expertů z členských
organizací Konsorcia, a šlo tedy kromě ujasnění dlouhodobých
cílů a dalších kroků také o způsob, jak posílit odborné kapacity
Konsorcia. Jednotlivá témata byla konkrétněji diskutována
na pravidelných setkáních advokační skupiny.

Factsheety, policy papery

IV.3 Akce pro členy

Advokační práce Konsorcia přirozeně stavěla na obsahových
výstupech. Za rok 2018 jsme publikovali tři policy papery,
připravili více než deset factsheetů, vytvořili právní analýzu
připravované novely cizineckého zákona, navrhli změny
v azylové legislativě a napsali několik oficiálních dopisů.
Tyto dokumenty byly využity při více než 35 individuálních
advokačních schůzkách, stejně jako skupinových konzultacích
a dalších jednáních.

Školení GDPR
11. 4. proběhlo školení pro členské organizace pro oblast GDPR.
Účastníci z řad našich členů se dozvěděli nejdůležitější aspekty
nově zavedených pravidel v oblasti ochrany osobních údajů,
zejména klientů.

Workshopy o integraci na lokální úrovni

Advokační školení a mediální workshop 25. – 26. 4.

I v tomto roce Konsorcium pokračovalo v pořádání kulatých
stolů na témata spojená s integraci cizinců na lokální úrovní.
Letos se kulaté stoly konaly v Praze a v Nymburce za účastí
zástupců obecních úřadů, zaměstnavatelů, neziskových
organizací a dalších relevantních aktérů.

Na konci dubna uspořádalo Konsorcium pro přibližně 20
zájemců a zájemkyň z řad členských organizací dvoudenní
praktický advokačně mediální workshop pod vedením
zkušených expertek z organizací PICUM a Dutch Council
for Refugees a odborníka na mediální komunikaci.

V Nymburce se diskuze primárně soustředila na otázky
pracovní migrace, spolupráce zaměstnavatelů se samosprávami
a integračních opatření pro zahraniční pracovníky a jejich
rodiny. Kulatý stůl v Praze byl věnován tématu interkulturní
práce ve prospěch zlepšení poskytování služeb pro cizince
a lepší komunikaci mezi nimi, úřady, školami a nemocnicemi.

Setkání ke zdravotnickým tématům 14. 3.
V březnu proběhlo zvláštní setkání k tématům týkajícím se
migrace a zdravotnictví, a to včetně dostupnosti zdravotní péče,
spravedlivého pojištění apod.

Školení Google digital tools, 10. 7.
Konsorcium zorganizovalo školení s expertem z firmy Google
pro členské organizace, v rámci kterého se účastníci dozvěděli
o různých online nástrojích, které nabízí Google pro veřejnost
a neziskové organizace.
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Advokační školení a mediální workshop
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IV.4 Komunikační aktivity
plus publikace

IV.5 Akce pro veřejnost
Školení MHMP
Na podzim jsme realizovali dvě školení pro Magistrát hlavního
města Prahy. První se odehrálo v říjnu, kdy jsme školili
pracovníky knihoven v tématu interkulturní otevřenosti. Druhé
školení se odehrálo v prosinci a školenými byly zaměstnankyně
Galerie hlavního města Prahy. Práce s veřejností a možnost
šíření osvěty nás těší. Na školení jsme získali velmi pozitivní
zpětnou vazbu.

Publikace o integraci na lokální úrovní
Jedním z výstupů páteřního projektu Konsorcia byla publikace
„Integrace cizinců na lokální úrovni: poznatky a doporučení“
shrnující poznatky z uplynulých let a navrhující další postup
v relevantních oblastech. V závěru této publikace formulujeme
sadu doporučení pro jednotlivé aktéry zapojené do politiky
integrace cizinců, od místních a krajských samospráv, přes
zaměstnavatele, až po Ministerstvo vnitra jako centrální orgán
migrační a integrační politiky ČR.

Oslava Dne migrantů 2018 – máme co slavit!
Pokračovali jsme s tradiční oslavou Dne migrantů,
která letos proběhla ve Ville Štvanice. Nabídli jsme
návštěvníkům ochutnávku jídel z různých zemí, připravených
a prezentovaných migranty žijícími v Praze. V rámci akce
proběhla řada dalších aktivit, které ukázaly různé stránky života
a tvorby migrantů v České republice, včetně promítání filmů
mladých zahraničních studentů animace na FAMU, promítání
dokumentárních filmů a dalších. Zároveň jsme letos oslavili
i 15. výročí od založení Konsorcia. Akci podpořil Magistrát
hlavního města Prahy a na její realizaci se kromě Konsorcia
podílelo také několik členských a spřízněných organizací,
včetně METy, IOMu a dalších.

Mediální pokrytí
V roce 2018 byl mediální zájem o témata spojená s migraci
poměrně nižší než v předcházejících dvou letech. Přesto se
nám v průběhu roku podařilo dostat do českých médií více
vyvážený pohled na tuto tematiku prostřednictvím vyjádření
naší ředitelky a policy officera. Zároveň se ve veřejném prostoru
objevilo pět vlastních výstupů Konsorcia publikovaných
v různých médiích, včetně dvou komentářů v Mladé frontě Dnes.

Rozsáhlá publikace o zkušenostech NNO
V průběhu roku 2018 vznikal jeden z hlavních výstupů projektu
Společně a lépe, na kterém spolupracovali jak zaměstnanci
Konsorcia, tak zaměstnanci členských organizací, a to publikace
s názvem „Integrace cizinců v Česku s pohledu nevládních
organizací“. Odborníci z terénu dali souborné publikaci největší
přidanou hodnotu, tedy zkušenosti z klientské práce, popis
příkladů dobré praxe a kontext založený na znalosti všeho, co se
v oblasti integrace od konce devadesátých let v České republice
událo. Sborník obsahuje deset kapitol jak z oblasti sociální
a vzdělávací, tak z oblasti zdravotní či mediální.

Činnost Konsorcia v roce 2018

Prezentace v Senátu v lednu
V lednu 2018 Konsorcium ve spolupráci s Fórem pro rozvojovou
spolupráci a pod záštitou předsedy Evropského výboru Václava
Hampla uspořádalo kulatý stůl v Senátu k problematice vazby
migrační politiky a rozvojové spolupráce. Tato akce proběhla
v souvislosti se zapojením Konsorcia do výzkumně-advokačního
projektu evropské sítě CONCORD. Na projekt navázaly
adresné advokační schůzky s cílem předejít plnému podmínění
rozvojové spolupráce prioritami v oblasti kontroly migrace.
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Prezentace v Senátu ČR
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IV.6 Práce na regionální úrovni

IV.7 Členská schůze

Základem práce Konsorcia na regionální úrovni byly dva
tematické workshopy pořádané v Nymburku (se zaměřením
na pracovní migraci) a Praze (s důrazem na interkulturní práci).
Zástupci Konsorcia se dále aktivně zapojili do konference
k integraci cizinců na lokální úrovni pořádané brněnským
magistrátem. Kromě toho pokračovala účast na regionálních
poradních platformách pořádaných Centry na podporu
integrace cizinců.

V letošním roce jsme se zaměřili na vytvoření fundraisingového
plánu. Stanovení priorit v oblasti získávání finančních
prostředků je pro Konsorcium zásadním tématem.
V příštích letech budeme realizovat kroky, které jsme si
ve fundraisingovém plánu nastavili.
V prosinci proběhla pravidelná členská schůze, na které
kromě obvyklého představení aktivit Konsorcia došlo k volbě
nového výkonného výboru a ustavení nového orgánu
Konsorcia – Fóra expertů. Fórum expertů bude sdružovat
příznivce a podporovatel Konsorcia a legitimizovat případné
jednání za Konsorcium. Členství je založené na dobrovolnosti
a členy schvaluje členská schůze Konsorcia.

Na podzim 2018 Konsorcium zorganizovalo expertní setkání
na téma integrace cizinců na lokální úrovni. Kulatý stůl byl
uskutečněn díky podpoře a ve spolupráci s pražskou kanceláří
Heinrich-Böll-Stiftung. Setkání, které proběhlo v polovině
listopadu, se zúčastnili zástupci místních samospráv,
regionálních center pro integraci cizinců, státní správy,
neziskového sektoru, akademické sféry a zaměstnavatelů. Cílem
kulatého stolu bylo identifikovat hlavní otázky a výzvy na poli
integrace cizinců na lokální úrovni, tzn. zapojení místních
aktérů do řešení těchto otázek.

Činnost Konsorcia v roce 2018
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V. Realizační tým

Tým Konsorcia
Anna Dumont

Andrea Krchová

Tomáš Jungwirth

Barbora Chrzová

ředitelka do 31. 8. 2018

policy officer

ředitelka od 1. 9. 2018

policy officerka od 1. 9. 2018

Masha Volynsky

koordinátorka komunikace
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Oslavy Dne migrantů
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VI. Realizované projekty

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

Název: „Kulatý stůl k integraci cizinců na lokální
úrovní“
Realizace: listopad 2018

Realizace: 1. září 2016 – 31. srpna 2018
S podporou a ve spolupráci s pražskou kanceláři
Heinrich-Böll-Stiftung

Podpořen grantem Evropského sociálního fondu.
Dvouletý projekt má za cíl vylepšit funkčnost střešní organizace,
podpořit spolupráci členských organizací, provozovat osvětovou
činnost v oblasti sociálního začleňování, zvyšovat odbornost
a poskytovat metodickou podporu v oblasti práce s migranty.

Na podzim 2018, Konsorcium zorganizovalo expertní setkání
na téma integrace cizinců na lokální úrovni, kterého se
zúčastnili zástupci místních samospráv, regionálních center
pro integraci cizinců, státní správy, neziskového sektoru,
akademické sféry a zaměstnavatelů. Cílem kulatého stolu bylo
identifikovat hlavní otázky a výzvy na poli integrace cizinců
na lokální úrovni, tzn. zapojení místních aktérů do řešení těchto
otázek.

Projekt měl následující hlavní výstupy:
ӱӱ vypracování fundraisingové a komunikační strategie
ӱӱ osvětové workshopy pro samosprávy a relevantní aktéry

Na základě zjištění načerpaných během tohoto setkání vydalo
Konsorcium nový policy paper „Integrace cizinců na lokální
úrovni – poznatky a doporučení“. Poznatky z kulatého stolu
poslouží jako podklady k připravované konferenci na toto téma
na jaře 2019.

na místní úrovni

ӱӱ vypracování doporučení o integraci na lokální úrovni
ӱӱ vydání odborných textů

Název: „Building fair migration policy“

Název: „Konsorcium slaví – historie a výzvy
integračních politik v Praze“

Realizace: 1. srpna 2017 – 31. července 2018

Realizace: 1. října – 31. prosince 2018

Podpořen grantem od Foundation Open Society Institute (FOSI).
Konsorcium je v tomto projektu partnerem Sdružení pro integraci
a migraci a Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Podpořen grantem od Magistrátu hlavního města Prahy
Projekt byl realizován u příležitosti 15. výročí založení
Konsorcia. Hlavním cílem projektu bylo napomoci propojení
a vzájemnému poznání migrantů a zástupců majority žijících
v Praze skrze osobní kontakt a společné kulturní zážitky.
Konsorcium projekt realizovalo formou již tradiční oslavy
Mezinárodního dne migrantů, kde zástupci majority mohli
zažít a lépe poznat kulturu a život migrantů v hlavním
městě prostřednictvím filmů, výtvarných děl, gastronomie
a hudebního programu.

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 a propagovat transparentní,
férovou migrační politiku, která bude v souladu s Evropským
právem. Jedním z hlavních cílů projektu je budování efektivní
komunikace a spolupráce mezi zástupci nevládního sektoru
v ČR a politických stran.
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VII. Finance

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)
AKTIVA

Stav k 1. 1. 2018

Stav k 31. 12. 2018

A. Dlouhodobý majetek celkem

0

0

B. Krátkodobý majetek celkem

2 030

313

II. Pohledávky celkem

1 205

193

III. Krátkodobý finanční majetek

825

120

Aktiva celkem

2 030

313

PASIVA

Stav k 1. 1. 2018

Stav k 31. 12. 2018

A. Vlastní zdroje celkem

45

111

I. Jmění celkem

-7

44

II. Výsledek hospodaření celkem

52

67

B. Cizí zdroje celkem

1 985

202

III. Krátkodobé závazky celkem

1 985

192

IV. Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

10
2 030

16

313

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)

A. NÁKLADY

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem

686

3

689

III. Osobní náklady celkem

1 559

9

1 568

V. Ostatní náklady

4

0

4

Náklady celkem

2 249

12

2 261

Hlavní

Hospodářská

Celkem

I. Provozní dotace

1 978

0

1 978

II. Přijaté příspěvky

152

0

152

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

0

155

155

IV. Ostatní výnosy

43

0

43

V. Tržby z prodeje majetku

0

6

6

B. Výnosy celkem

2 173

155

2 328

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

-76

143

67

D. Výsledek hospodaření po zdanění

-76

143

67

B. VÝNOSY

Hospodaření Konsorcia v roce 2018

Činnosti
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Přijaté granty, dotace, dary a příspěvky za rok 2018
Dotace HBS

37 300,00 Kč

Dotace OSIFE 2

133 374,33 Kč

Dotace Concord

164 183,54 Kč

Dotace MHMP

61 022,00 Kč

Dotace ESF – PN

1 308 878,62 Kč

Dotace ESF – NN

273 523,66 Kč

Dotace PICUM

8 054,06 Kč

Dotace Brusel

9 291,56 Kč

Sponzorské dary

22 000,00 Kč

Přijaté členské příspěvky

129 500,00 Kč

Celkem

2 147 127,77 Kč

Hospodaření Konsorcia v roce 2018
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Oslavy Dne migrantů
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www.migracnikonsorcium.cz
www.migracnimanifest.cz
www.facebook.com/MigracniKonsorcium

Činnost Konsorcia podpořili:

