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Uplynulý rok 2019 přinesl do Konsorcia řadu změn a výzev. Pro nový tým to byl rok, kdy 
jsme hledali zdroje financování pro práci Konsorcia a kdy jsme se pouštěli do nových 
oblastí, se kterými jsme měli dosud jen málo zkušeností. Zejména šlo o analytickou 
práci, na jejímž základě je realizován projekt „Evaluace integračních projektů v období 
od 2014 do 2018“. Výzkumné aktivity projektu nám umožnily seznámit se a navázat 
spolupráci s mnoha aktéry ze státní správy.

Těší nás, že jsme mohli stát po boku našich členských organizací, poskytovat jim 
zázemí pro scházení, sdílení a zaujímání společných stanovisek.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete na poli migrace a vedete posilující dialog.

Vaše Konsorcium

I. Úvodní slovo
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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 
a zveřejňujeme komentáře a analýzy k návrhům evropské i české 
legislativy.

II. 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.
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III. Členské organizace

Organizace pro pomoc uprchlíkům 
(OPU) 
Kovářská 4 
190 00  Praha 9 
Tel.: +420 284 683 545 
E ‑mail: opu@opu.cz 
www.opu.cz

 

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

 
 

 
 
Sdružení pro integraci a migraci 
(SIMI) 
Baranova 33 
130 00  Praha 3 
Tel.: +420 224 224 379 
Mobil: +420 603 547 450 
E ‑mail: poradna@refug.cz 
www.migrace.com 

Diakonie ČCE – středisko celostátních 
programů a služeb 
Čajkovského 1640/8 
130 00  Praha 3 
Tel.: +420 222 968 754 
E ‑mail: scps@diakonie.cz 
https://scps.diakonie.cz 

 

Centrum pro integraci cizinců (CIC) 
Pernerova 10/32, 
186 00  Praha 8, Karlín 
Tel.: + 420 222 360 594 
E ‑mail: info@cicpraha.org 
www.cicpraha.cz 

 
 
MOST PRO, o. p. s. 
17. listopadu 216 
530 02  Pardubice – Zelené Předměstí 
Tel.: +420 467 771 170 
Mobil: +420 773 223 453 
E ‑mail: info@mostlp.eu 
www.mostlp.eu 

Multikulturní centrum Praha 
(MKC Praha) 
Náplavní 1 
120 00  Praha 2 
Tel.: +420 296 325 345 
E ‑mail: infocentrum@mkc.cz 
www.migraceonline.cz 
www.mkc.cz 

 
 
 
 
Charita ČR (pozorovatel) 
Vladislavova 12 
110 00  Praha 1 
Tel.: 296 243 330 
Fax: 296 243 333 
E ‑mail: sekretariat@charita.cz 
www.charita.cz

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

 

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

La Strada ČR, o. p. s. 
P. O.BOX 305 
111 21  Praha 1 
Tel: +420 222 721 810 
E ‑mail: lastrada@strada.cz 
Hotline: +420 222 717 171, 800 077 777 
www.strada.cz

 

 
 
Slovo 21 
Štěpánská 1 
120 00  Praha 2 
Tel.: +420 222 511 434 
Fax: +420 222 520 037 
E ‑mail: slovo21@centrum.cz 
www.slovo21.cz

 

Pomáháme lidem na útěku (PLNU) 
Tel.: +420 777 006 324 
E ‑mail: info@plnu.cz 
www.plnu.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Člověk v tísni, o. p. s. 
Šafaříkova 24 
120 00  Praha 2 
Tel.: +420 226 200 400 
Fax: +420 226 200 401 
E ‑mail: migrace@clovekvtisni.cz 
www.clovekvtisni.cz 
www.clovekvtisni.cz/cs/migrace

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

 

 
META, o.p. s. – Společnost pro 
příležitosti mladých migrantů 
Ječná 17 
120 00  Praha 2 
Tel./fax: +420 222 521 446 
Mobil: +420 773 304 464 
E ‑mail: info@meta ‑ops.cz 
www.meta ‑ops.cz 
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 Veřejná diskuse Mediální obraz migrace v Knihovně Václava Havla 
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IV.1 Akce pro členy a prohlubování 
vzájemné spolupráce

Koordinace a vedení pracovních skupin
Na půdě Konsorcia se v roce 2019 pravidelně setkávalo 
několik pracovních skupin tvořených odborníky na dané téma 
z členských organizací, ale také fóra expertů:

 — Advokační skupina diskutuje postup a advokační strategii 
v různých oblastech, tak jak je třeba v kontextu aktuálního 
vývoje. Vychází z advokačního rámce Konsorcia. (6 setkání)

 — Právní skupina se zaměřuje především na výměnu 
informací a zkušeností. V období mezi setkáními se aktivně 
zapojuje do připomínkování legislativy a reportů i do sběru 
kazuistik pro další advokační aktivity (např. ve vztahu 
ke komerčnímu zdravotnímu pojištění migrantů či situaci 
cizinců po novele Zákona o pobytu cizinců). (5 setkání)

 — Sociální skupina slouží k vzájemnému informování 
členských organizací o projektech v oblasti sociální práce 
a sociálního poradenství. Identifikuje problémy cizinců v ČR, 
mapuje jejich rozsah a hledá pro ně řešení. (4 setkání)

 — Mediální skupina se věnuje tématu vystupování Konsorcia 
i členských organizací navenek a medializaci vybraných 
témat s cílem podpořit advokační aktivity. (4 setkání)

 — Skupina pro interkulturní práci podporuje Asociaci pro 
interkulturní práci a vzdělávání interkulturních pracovníků. 
(3 setkání)

 — Vzdělávací skupina vznikla nově na podzim 2019 
a připravuje plán dalšího působení (1 setkání)

Další formy spolupráce s členskými organizacemi
Společně s InBází a Charitou ČR jsme podporovali Asociaci pro 
interkulturní práci a zabývali jsme se možnostmi vzdělávání 
interkulturních pracovníků. S Diakonií ČCE jsme spolupracovali 
na některých vybraných advokačních aktivitách. Společně 
s METOU o.p. s. jsme hledali společný advokační postup 
v práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. A na advokacii 
strategických dokumentů jsme spolupracovali například 
s Charitou ČR.

Síťování v rámci neziskového sektoru
Vzhledem k povaze naší organizace a hodnotám, které 
zastáváme, je pro nás velmi důležitý rozvoj občanské 
společnosti v ČR a postavení nevládních neziskových 
organizací. Nacházíme mnoho společných témat s dalšími různě 
zaměřenými NNO a jejich střechovými organizacemi. Proto 
jsme se také aktivně zapojovali do práce následujících platforem 
„Měj se k světu“ a „NeoN“:

 — Iniciativa Měj se k světu – mezioborová platforma 
organizací občanské společnosti. Vznikla v roce 2015, 
sdružuje oborové platformy a další zastřešující NNO 
(FoRS, ČŽL, Zelený kruh, SKAV, ČOSIV, DEMAS, ASTRA, 
PROUD). V současné době přímo reprezentuje přibližně 
200 neziskových organizací. V roce 2018 vydala společný 
manifest: „Udržitelný rozvoj a odpovědná demokracie“ 
a letos na podzim evaluovala naplňování jeho cílů.

 — Projekt NeoN – inovativní infrastruktura pro odolnost 
občanského sektoru; česká síť sítí pro podporu demokracie 
a občanské společnosti založená v roce 2019. NeoN vytváří 
infrastrukturu pro koordinaci výzkumu, veřejné komunikace 
a lobování mezi platformami a pracovními skupinami NNO 
zaměřenými na různá témata. Setkání se konají pravidelně 
každý měsíc a jejich náplní je výměna informací o dění 
v sektorech NNO, konzultace advokační činnosti a ochrana 
prostředí pro neziskový sektor.

Naším cílem je vytvářet prostředí přátelské pro dialog 
v oblasti migrace a i v roce 2019 jsme se snažili, abychom 
přispívali našemu poslání následujícími aktivitami:

IV. Činnost Konsorcia v roce 2019
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IV.2 Analytická práce
Analytická práce Konsorcia měla oporu zejména v projektu 
„Evaluace projektů zaměřených na integraci a sociální 
začleňování cizinců“ (CZ.08. 1. 125/0.0/0.0/16_004/0000194) 
hrazeného z Operačního programu Technická pomoc (OP 
TP). Projekt nám umožnil zakládat advokační práci nejen 
na podkladech od členských organizací, ale také na vlastní 
analytické činnosti. Výzkum je zaměřen na vyhodnocení 
projektů podporujících integraci cizinců financovaných z fondů 
EU v aktuálním programovém období 2014‑2020. Hodnocení 
vztahujeme k naplňování priorit Koncepce integrace cizinců 
a Dohody o partnerství pro programové období 2014‑2020. Na 
základě vyhodnocení formulujeme doporučení pro budoucí 
programové období financování z EU, která směřují hlavně 
k systematičtějšímu uchopení projektového financování.

Výzkumná zjištění se stanou podkladem pro advokační činnost, 
zejména pro podporu realizace Koncepce integrace cizinců 
z fondů EU v následujícím programovém období, konkrétně to 
ESF+ a AM(I)F.

Cíle projektu:

 — Popsat, jaké projekty zaměřené na integraci cizinců byly 
financovány z fondů EU

 — Vyhodnotit, jak integrační projekty přispívají k naplnění 
státní Koncepce integrace cizinců (KIC)

 — Vyhodnotit, nakolik integrační projekty financované z fondů 
EU splňují závazky v Dohody o partnerství (ČR s EU)

 — Formulovat doporučení pro přípravu nového programového 
období 2021‑2027

Výstupy projektu:

 — Evaluační zprávy

 — Advokační práce

 — Databáze integračních projektů (ve spolupráci se SIMI)



10Činnost Konsorcia v roce 2019

IV.3 Advokační působení

Advokační rámec
Advokační práce se v roce 2019 odehrávala v kontextu trvajícího 
tlaku zaměstnavatelů na příchod pracovní síly ze zahraničí, 
snahy o systematičtější a flexibilní řízení ekonomické migrace 
vládou a vzrůstajících výzev v oblasti integrace cizinců. 
V souvislosti s integrací se advokační práce soustředila na 
dlouhodobá témata, jako jsou integrace na lokální úrovni, 
školství, kde se jedná zejména o absenci systematické podpory 
vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, a zdravotnictví, 
kde se řeší přístup cizinců ke zdravotní péči a problémy 
s komerčním zdravotním pojištěním cizinců.

Další významnou advokační oblastí bylo prosazování tématu 
cizinců při nastavování nových programů evropských fondů 
pro víceletý finanční rámec 2021‑27. V legislativní oblasti se 
v první půlce roku pozornost soustředila na velkou novelu 
Zákona o pobytu cizinců, kde jsme bojovali zejména proti 
zhoršování situace v oblasti procesních práv cizinců a pracovně‑
‑právní ochrany. V druhé půlce roku jsme dávali své podněty 
a připomínky k novele zákona o azylu i pobytu cizinců a k novele 
zákona o státním občanství.

Konsorcium ve vztahu ke státní správě, politické reprezentaci 
i dalším aktérům dále budovalo své postavení konstruktivního 
partnera prosazujícího hodnotovou, ale zároveň udržitelnou 
politiku založenou na důkladné expertize a provázanosti 
s analytickou prací.

Advokační témata a oblasti působení
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.

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

V Nymburce se diskuze primárně soustředila na otázky 
pracovní migrace, spolupráce zaměstnavatelů se samosprávami 
a integrační opatření pro zahraniční pracovníky a jejich rodiny. 
Kulatý stůl v Praze byl věnován tématu interkulturní práce 
a možnostem zlepšení poskytovaných služeb pro cizince a lepší 
komunikaci s úřady, školami a nemocnicemi.

Interakce se státní správou a dalšími aktéry 
migrace

 — Úzká spolupráce s poslanci a senátory několika 
parlamentních stran (Piráti, STAN, KDU ‑ČSL, TOP 09) 
v rámci novely Zákona o pobytu cizinců

 — Pokračování v dialogu s OAMP – schůzky s ředitelkou Pavlou 
Novotnou

 — Účast ve Výboru pro práva cizinců a v monitorovacím výboru 
AMIFu

 — Navazování spolupráce s dalšími ministerstvy – s řídícími 
orgány EU fondů i věcných sekcí (MPSV, MŠMT, MV, 
Magistrát) a s Ministerstvem zdravotnictví

 — SUZ, další aktéři

 — Účast na regionálních poradních platformách pořádaných 
Centry na podporu integrace cizinců.

 — Příprava projektu s drážďanskou pobočkou AWO

 — Spolupráce s FES Prague

 — Koordinace projektu pro IKEA: Oslovení pro vzdělávání 
(odstraňování bariér při vstupu na trh práce), vzdělávání 
zaměstnanců (práce se stereotypy), ovlivnění veřejnosti, 
advokace tématu.
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 Konference Města, migrace, integrace: výzvy, aktéři, inspirace 
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IV.4 Komunikační, mediální 
a osvětová práce

Konsorcium si klade za úkol napomáhat jednak komunikaci 
vnitřní, mezi jednotlivými členskými organizacemi, a zároveň 
také komunikovat navenek, tj. zejména zprostředkovávat 
kontakt migračního sektoru s médii a ovlivňovat obraz migrace 
ve veřejném prostoru.

Mediální skupina
Oběma zmíněným cílům sloužilo během roku setkávání 
mediální skupiny, kde si zástupci členských organizací 
vyměňovali zkušenosti a slaďovali své komunikační a mediální 
výstupy s advokačním působením Konsorcia.

Konference: „Města, migrace, integrace: výzvy, 
aktéři, inspirace“
Konference se konala 14. 5. 2020 v prostorách Kaiserštejnského 
paláce a jejím cílem bylo představit inovativní přístupy 
a příklady dobré praxe v oblasti integrace cizinců na lokální 
úrovni.

Pozvání přijala široká škála účastníků – zástupců státní 
správy, obcí, zaměstnavatelů, organizací občanské společnosti, 
akademiků i zahraničních hostů. Hovořilo se především 
o zkušenostech českých i zahraničních měst s víceúrovňovým 
řízením migrace a také o roli měst, obcí a zaměstnavatelů 
v sociální integraci zahraničních pracovníků. V rámci 
konference byla představena publikace ODIHR Průvodce 
místních samospráv problematikou integrace migrantů.
Rozhovory s některými inspirativními účastníky konference jsou 
dostupné v krátkých videozáznamech.

Konference byla spolupořádána Konsorciem nevládních 
organizací pracujících s migranty v ČR ve spolupráci se 
Sdružením pro integraci a migraci, Pražskou kanceláří Nadace 
Heinrich ‑Böll ‑Stiftung a OBSE Kanceláří pro demokratické 
instituce a lidská práva (ODIHR) pod záštitou primátora 
hl. m. Prahy, Zdeňka Hřiba.

Veřejná diskuse: Mediální obraz migrace
Veřejná debata s názvem „Obraz migrace a integrace 
v polarizované společnosti – kde nyní stojíme?“ se konala 
13. 6. 2019 v Knihovně Václava Havla za podpory pražské 
kanceláře Heinrich ‑Böll ‑Stiftung.

Debata, na níž přišlo okolo 50 účastníků, se soustředila na 
otázku, jak se od roku 2015 proměnila diskuse o migraci, jaký 
obraz o ní nám nyní média poskytují, co to pro naši společnost 
znamená a jak to ovlivňuje migrační a integrační politiku naší 
země. V rámci debaty byla také představena publikace „Phantom 
Menace: The Politics and Policies of Migration in Central 
Europe,“ vydané Heinrich ‑Böll ‑Stiftung (2018).

Mezi panelisty vystoupila Radha Sarma Hegde – vědkyně 
oblasti médií, kultury a komunikace z New Yorské univerzity, 
Grigorij Mesežnikov ‑ ředitel slovenské organizace Institut 
pro veřejné otázky a editor publikace „Phantom Menace,“ 
Eva Valentová ze Sdružení pro integraci a migraci, která je 
zároveň autorkou jedné z kapitol, a Adéla Jurečková z Člověka 
v tísni, jež představila jejich současný výzkum mediálního 
obrazu migrace v ČR.

Oslava Mezinárodního dne migrantů
Oslava se konala již po čtvrté, a i tentokrát s přesvědčením, že 
„je co slavit“. Proběhla 18. 12. na půdě Kampusu Hybernská. 
Návštěvníkům nabídla výstavu fotografií, design market 
a etnické bistro, ale také film s migrační tématikou, taneční 
vystoupení a ohňovou show. Zastoupení tvůrci a umělci 
byli téměř výhradně cizinci žijící v České republice a svými 
výkony přesvědčivě demonstrovali, jak může být multikultura 
obohacující. Oslava také poskytla prostor pro neformální 
setkávání. Na organizaci se společně s Konsorciem podílelo 
Informační centrum OSN v Praze, kancelář IOM, Mezinárodní 
festival filmů o migraci a Magistrát hlavního města Prahy.

Týdenní přehledy mezinárodního dění
S příznivým ohlasem členských organizací se v průběhu roku 
setkalo vydávání týdenních přehledů ze zahraničních médií 
o dění na mezinárodní migrační scéně.
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IV.5 Členská schůze
V letošním roce jsme se zaměřili na vytvoření fundraisingového 
plánu, jehož realizaci a naplňování se chceme věnovat příštích 
letech. Stanovení priorit v oblasti získávání finančních 
prostředků je pro Konsorcium zásadním tématem.

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 podporovatele Konsorcia a legitimizovat případné jednání 
za Konsorcium. Členství je založené na dobrovolnosti a členy 
schvaluje členská schůze Konsorcia.
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V. Realizační tým

Andrea Krchová 
ředitelka 

 
Lucie Kellnerová 
Kalvachová 
mediální koordinátorka 
(0,5 úvazek)

 

Blanka Tollarová 
vedoucí výzkumu 
(0,75 úvazek)

 
Elena Tulupová 
health policy officer  
(0,25 úvazek)

Barbora Chrzová 
policy officer 
(0,5 úvazek) 
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VI. Přehled realizovaných projektů za rok 2019

Donor a trvání Aktivity a výstupy projektu Částka Kč

MHMP 
5/2019–12/2019

Podpora Asociace pro interkulturní práci a vzdělávání 
interkulturních pracovníků ve spolupráci s In ‑Bází 
a s Charitou ČR 

250.000,–

MHMP 
5/2019 
12/2019 

Oslava Mezinárodního dne migrantů 
19. 12. v kampusu Hybernská:

106.000,–

NOK MMR 
5/2019 
05/2021

Evaluace projektů zaměřených na 
integraci a sociální začleňování cizinců“ 
CZ.08. 1. 125/0.0/0.0/16_004/0000194 
 
Výzkum pro vyjednávání Dohody o partnerství, evaluační 
zprávy, advokační práce, databáze integračních projektů 
ve spolupráci se SIMI 

6.000.000,–

HBS 
4/2019 
9/2019

Konference „Města, migrace, integrace: výzvy, aktéři, 
inspirace“, která se konala 14. 5. 2020 v prostorách 
Kaiserštejnského paláce 
 
Veřejná debata: „Obraz migrace a integrace 
v polarizované společnosti – kde nyní stojíme?“ se konala 
13. 6. 2019 v Knihovně Václava Havla za podpory pražské 
kanceláře Heinrich ‑Böll ‑Stiftung. 
 
Videa: Konference – Integrace na lokální úrovni 

168.000,–

PICUM 
6/2019 
2/2020

Advokace migračních a integračních témat 
do evropských fondů

100.000,–
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AKTIVA Stav k 1. 1. 2019 Stav k 31. 12. 2019

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 313 5 210

B.II. Pohledávky celkem 193 4 550

B.III. Krátkodobý finanční majetek 120 660

Aktiva celkem 313 5 210

PASIVA Stav k 1. 1. 2019 Stav k 31. 12. 2019

A. Vlastní zdroje celkem 111 322

A.I. Jmění celkem 44 112

A.II. Výsledek hospodaření celkem 67 210

B. Cizí zdroje celkem 202 4 888

B.III. Krátkodobé závazky celkem 192 4 888

B.IV. Jiná pasiva celkem 10 10

Pasiva celkem 313 5 210

 
 

VII. Finance

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)
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A. NÁKLADY
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

A.I. Spotřebované nákupy celkem 521 110 631

A.III. Osobní náklady celkem 2 431 0 2 431

A.V. Ostatní náklady 2 0 2

Náklady celkem 2 954 110 3 064

B. VÝNOSY
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

B.I. Provozní dotace 2 768 0 2 768

B.II. Přijaté příspěvky 295 0 295

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 0 204 204

B.IV. Ostatní výnosy 8 0 8

B.V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0

B. Výnosy celkem 3 071 204 3 275

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 117 94 211

D. Výsledek hospodaření po zdanění 117 94 211

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)
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Dotace HBS 242.240,10 Kč

Dotace OSIFE 2 78.089,55 Kč

Dotace MHMP DM 67.099,00 Kč

Dotace MHMP IKP 212.663,89 Kč

Dotace MMR 2 167.836,32 Kč

Dotace PICUM 7.770,83 Kč

Sponzorské dary 103.010,00 Kč

Přijaté členské příspěvky 192.000,00 Kč

Celkem 3 070.709,69 Kč

 
 

Přijaté granty, dotace, dary a příspěvky za rok 2019
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 Oslava Dne migrantů 
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 Oslava Dne migrantů 



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

Činnost Konsorcia podpořili:


