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Uplynulý rok 2020 byl pro všechny rokem velkých výzev. I pro Konsorcium to byl rok 
nebývale náročný a vystavil zkoušce naši schopnost rychle reagovat na změny, získávat 
a ověřovat informace a předávat je dál na potřebná místa a do terénu.

Ukázalo se mnohem víc než kdy jindy, jak je potřebné spolupracovat se všemi aktéry, 
jak je nutné vést konstruktivní dialog napříč sektory a jak prospěšná je provázanost 
a otevřená komunikace v časově vypjatých situacích.

Stejně jako v uplynulých letech zůstává základním kamenem fungování Konsorcia 
spolupráce členských organizací. V roce 2020 proběhlo celkem 25 setkání pracovních 
skupin, kterých se účastnili zástupci členských organizací a hostující odborníci. 
Paralelně probíhaly dílčí spolupráce na projektových aktivitách, na připomínkování 
dokumentů a na advokacii.

Druhý pilíř našeho působení tvořila analytická činnost zaměřená zejména na popis 
a evaluaci integračních projektů financovaných z evropských fondů a na fungování 
a řízení integrace v České republice. Díky intenzivní práci s daty a několika desítkám 
výzkumných rozhovorů jsme získali úplnější znalost migračního a integračního sektoru 
a navázali jsme velmi užitečné kontakty.

Poznatky z terénu a z výzkumu tvoří základ pro advokační působení. Tradičně jsme 
věnovali velké úsilí budování vstřícnějšího a spravedlivějšího legislativního rámce, 
který předurčuje podmínky pro pobyt a prospívání cizinců a osob s migrační zkušeností 
v České republice. Zapojili jsme se do diskusí kolem novely zákona o pobytu cizinců 
a zákona o azylu. Relativně novým tématem pro nás byl mechanismus financování 
v příštím programovacím období EU a jeho dopad na nevládní organizace a jejich 
možnost realizovat integrační a humanitární projekty. V rámci advokacie jsme 
připomínkovali některé důležité texty, včetně Dohody o partnerství nebo strategických 
dokumentů operačních programů. V závěru roku jsme se věnovali tvorbě stanoviska 
k Migračnímu a azylovému paktu EU.

Pro Konsorcium byla v roce 2020 významná také spolupráce s dalšími nevládními 
organizacemi v rámci platformy NeoN a velmi jsme uvítali možnost podílet se na tvorbě 
Strategie rady vlády pro NNO do roku 2030.

Bilancování uplynulého roku naznačuje, že Konsorcium posílilo. Velký kus práce byl 
odveden při mapování situace cizinců během pandemie a v komunikaci s orgány 
státní správy (zejména s OAMP MV a MPSV). Roli platformy pro dialog se nám dařilo 
naplňovat i obecněji, při propojování různých aktérů na poli migrace a integrace a při 
koordinaci členských organizací. Věříme, že do dalšího roku vstupujeme jako aktér, 
který vnáší do diskusí o migraci a integraci expertní znalost podpořenou daty. A také 
jako platný člen občanské společnosti, tak jak ji reprezentují další střešní organizace 
v rámci projektu NeoN.

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 v roce 2020 
zastřešovalo 17 nevládních organizací, které s migranty 
přímo pracují nebo se jinak věnují problematice migrace 
a integrace.
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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 Diakonie 

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

 

 
 
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

 

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 

Členské organizace
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III.1 Akce pro členy a prohlubování 
vzájemné spolupráce

Koordinace a vedení pracovních skupin
Na půdě Konsorcia se v roce 2020 pravidelně setkávalo několik 
pracovních skupin tvořených odborníky z členských organizací 
a z fóra expertů. Vzhledem k pandemickým opatřením probíhalo 
setkávání převážně online a na programu jednání byla z velké 
části orientace v bezprecedentním a často překotném dění 
covidového roku, mapování potřeb migrantů a poskytovatelů 
služeb a hledání jejich řešení.

V roce 2020 byly aktivní následující pracovní skupiny Konsorcia:

 — Advokační skupina sloužila ke vzájemnému informování 
o aktuálním vývoji a objevujících se problémech 
a diskutovala advokační strategie a postupy v různých 
oblastech. Proběhlo 5 setkání.

 — Právní skupina byla věnována především výměně 
informací a zkušeností. V období mezi setkáními se její 
členové aktivně zapojovali do připomínkování legislativy 
a reportů i do sběru kazuistik pro advokační aktivity 
Konsorcia. Proběhlo 7 setkání (2 ad hoc).

 — Sociální skupina sloužila k vzájemnému informování 
členských organizací o projektech v oblasti sociální práce 
a sociálního poradenství. Identifikovala problémy cizinců 
v ČR, mapovala jejich rozsah a hledala pro ně řešení. 
Proběhla 4 setkání.

 — Mediální skupina se věnovala vystupování Konsorcia 
i členských organizací navenek a medializaci vybraných 
témat s cílem podpořit advokační aktivity. Členové skupiny 
se podporovali v šíření informací a vytvářeli koordinované 
výstupy k tématům společného zájmu. Proběhlo 5 setkání.

 — Skupina pro interkulturní práci sloužila jako podpora pro 
Asociaci pro interkulturní práci a vzdělávání interkulturních 
pracovníků. V roce 2020 se setkala jednou.

 — Vzdělávací skupina vznikla nově na podzim 2019 
a připravovala plán dalšího působení. Proběhla 2 setkání.

 — Zdravotní skupina se setkala jednou a hledá zdroje pro 
pokrytí intenzivnější práce na identifikovaných tématech.

Síťování v rámci neziskového sektoru
Vzhledem k povaze Konsorcia 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 platforem „Měj se k světu“ a „NeoN“:

 — Iniciativa Měj se k světu je 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 v roce 2020 sestavil kolektiv autorů stručnou zprávou 
o tom, jak se daří tyto cíle naplňovat. Zpráva má být 
vodítkem pro další směřování neziskových organizací, ale 
také zpětnou vazbou pro veřejnou správu a další subjekty, 
které se zapojují do tvorby veřejných politik. Kapitolu 
věnovanou migraci zpracovala policy officerka Konsorcia 
Barbora Chrzová.

 — Projekt NeoN je 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. 
 
V roce 2020 se Konsorcium v rámci NeoNu aktivně zapojilo 
například do přípravy nové strategie státu vůči nevládním 
a neziskovým organizacím a do spolupráce s radou vlády 
pro NNO. Ve společném advokačním úsilí jsme bojovali 
například proti nestandardní nominaci dvou nevhodných 
kandidátů do Evropské hospodářské a sociální rady 
EHSV, vyjadřovali jsme se k volbám do mediálních rad 
a zasadili jsme se o zmírnění škrtů v alokacích EU fondů 
do operačních programů Zaměstnanost a Věda, výzkum 
a vzdělávání. Do budoucna bude velmi důležitá společná 
práce na zlepšování image neziskového sektoru.

Naším cílem je vytvářet v oblasti migrace prostředí 
přátelské pro dialog. Tento úkol jsme v roce 2020 naplňovali 
následujícími aktivitami:

III. Činnost Konsorcia v roce 2020

V roce 2020 proběhlo celkem 25 setkání 
tematických pracovních skupin. Celkem 
se jich zúčastnilo 95 zástupců členských 
organizací a hostujících expertů.

Činnost Konsorcia 2020

https://migracnikonsorcium.cz/wp-content/uploads/2020/10/mks_2018-manifest-cz.pdf
https://migracnikonsorcium.cz/wp-content/uploads/2020/10/naplnovani_manifestu_mej_se_k_svetu_graficky_upravene-1.pdf
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III.2 Analytická práce
Konsorcium se věnovalo analytické činnosti založené jednak na 
informacích z členských organizací, ale také na vlastním výzkumu.

V roce 2020 probíhaly výzkumné aktivity zejména pod záštitou 
projektu Evaluace projektů zaměřených na integraci a sociální 
začleňování cizinců (CZ.08. 1. 125/0.0/0.0/16_004/0000194). 
Výzkum byl hrazen z Operačního programu Technická pomoc (OP 
TP) a jeho objednatelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Cíle projektu:

 — Vytvořit přehled projektů zaměřených na podporu 
integrace cizinců a financovaných z fondů EU (ESF a AMIF) 
v programovém období 2014‑2020

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

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

 — Formulovat doporučení pro přípravu nového programového 
období 2021‑2027 a pro efektivnější využití fondů v oblasti 
integrace cizinců

Projektové výstupy:

 — Evaluační zprávy s přehledem uskutečněných projektů 
a s vyhodnocením vybraných výstupů a dopadů

 — Advokační práce ‑ informování OAMP MV, MPSV, MŠMT 
a MHMP o zjištěních; podpora zapracování tématu integrace 
cizinců do strategických a programových dokumentů (Dohoda 
o partnerství, OP JAK, OP Z+); podpora komunikace mezi 
věcnými sekcemi ministerstev a řídícími orgány programů; 
podpora systematického financování integrace cizinců 
z evropských fondů, konkrétně z ESF+ a AM(I)F

 — Databáze integračních projektů (ve spolupráci se SIMI) ‑ 
databáze všech identifikovaných projektů na podporu 
integrace cizinců od roku 2010

Integrace cizinců je průřezová agenda, kterou 
garantuje několik resortů a uskutečňuje nespočet 
aktérů. Účinnost integrační politiky stojí a padá 
s koncepčním řízením, koordinací aktérů 
a stabilním financováním. V oblasti integrace máme 
na čem stavět, musíme ovšem umět zkušenosti 
vyhodnotit a navázat na ně.

Činnost Konsorcia 2020



Integrace cizinců v ČR: evaluace projektů  
financovaných EU v programovém období 2014–2020
 
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR 
Reg.č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000194. Trvání projektu: březen 2019 – červen 2021

• Náplň integračních projektů financovaných z fondů EU.
• Význam pro naplňování Dohody o partnerství a Koncepce integrace cizinců (KIC).
• Dobrou praxi pro další využití. 

Zdroje: databáze projektů, 69 výzkumných rozhovorů, 9 fokusních skupin a 12 advokačních schůzek.

Co zjišťujeme?

Jak řídit a koordinovat práci s EU fondy?
• Efektivněji využít prostředky z fondů k financování státní integrační politiky, koordinovaně plánovat a vyhodnocovat 

intervence napříč fondy a programy.
• Zajistit monitoring dopadů projektů a data z MS 2014+ zpřístupnit pro analytické účely.
• Nastavit lepší spolupráci mezi resortními garanty integrační politiky a řídícími orgány ESF a AMIF.
• Využívat projekty k pilotáži opatření a osvědčeným postupům zajistit stabilní financování.
• Zapojit do integrace regionální a místní samosprávy, neziskový sektor a experty.

Co nadále podporovat?
• Regionální rovinu integrace: spolupráci CPICů, krajů, obcí a místní občanské společnosti (vč. metodické podpory).
• Výuku českého jazyka: podporovat žáky/studenty s OMJ, pedagogy a školy; více lektorů, asistentů a koordinátorů; učebnice 

pro dospělé.
• Odborné poradenství pro migranty (právní, sociální, psychologické), pracovní koučing/mentoring; orientaci 

ve společnosti.
• Prostupnost úřadů, škol, sociálních služeb aj.: tlumočení, interkulturní pracovníky, specialisty pro práci s cizinci.
• Vzdělávání profesionálů, zvyšování kapacity i kvality služeb.

Doporučení

V období 2014 – 2020 bylo realizováno cca 2 500 integračních projektů za cca 2 mld. Z evropských fondů bylo hrazeno 67 % 
celkových nákladů, tj. 1,3 mld. Kč v 522 projektech:

Evropský sociální fond (ESF)
488 integračních projektů, 862 mil. Kč 
 
 
 

 

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
34 projektů, 475 mil. Kč
• provoz regionálních Integračních center (CPIC), výuka češtiny, právní a odborné poradenství, doprovody a tlumočení, 

síťování aktérů
• systémové projekty na podporu integrace zranitelných skupin migrantů, pedagogických pracovníků a veřejné informovanosti

Fondy – programy – aktivity

OP Praha – pól 
růstu (OP PPR)

453 projektů 602 mil. Kč výuka češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), 
metodická podpora pedagogů, personální podpora škol, provoz 
komunitních center

OP Zaměstnanost  
(OP Z)

32 projektů 248 mil. Kč výuka češtiny dospělých, odborné poradenství, podpora orientace 
v českém prostředí a při začlenění na trh práce, individuální podpora 
zranitelných osob, podpora inovativních a systémových projektů

OP Výzkum, vývoj 
a vzdělávání  
(OP VVV)

2 projekty vznik doktorského programu „Migrační studia“, podpora výuky 
češtiny žáků s OMJ) 

Počet integračních projektů v OP VVV nelze přesně zjistit kvůli neexistenci monitorovacího indikátoru pro cizince/žáky s OMJ.

Leták se základními informacemi o evaluaci projektů zaměřených na integraci a sociální začleňování cizinců
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III.3 Advokační působení

Advokační rámec
Stejně jako ostatní aktivity Konsorcia a všechny oblasti života, 
i advokační práce byla významně zasažena pandemií koronaviru, 
který přinesl jak zcela nová témata a výzvy, tak i nové způsoby 
komunikace a přenos fungování do online sféry. Zatímco některá 
dlouhodobá témata, například příchod zahraničních pracovníků 
a integrace cizinců na lokální úrovni, kvůli pandemii ustoupila 
do pozadí, jiná, zejména zdravotnictví či školství, naopak získala 
novou relevanci.

Oblast legislativy byla pandemií také významně zasažena. 
Zejména během jarní vlny došlo po vyhlášení nouzového 
stavu k přijetí v porevoluční době zcela bezprecedentních 
opatření omezujících pohyb osob přes státní hranice i život 
cizinců v ČR. Mimo jiné došlo k uzavření hranic, zákazu vstupu 
cizinců bez dlouhodobého pobytu i možnosti vycestování 
českých občanů, omezení činnosti OAMP i přerušení vízové 
činnosti zastupitelských úřadů. Konsorcium se na tato opatření 
a chaotický způsob jejich vyhlašování a oznamování snažilo 
pružně reagovat. Mapovalo situaci „v poli“ skrze zkušenost 
členských organizací a obracelo se na státní orgány s apely 
na řešení některých problémů či prosbami o vyjasnění 
nejednoznačných opatření. Dopisy zasílané relevantním 
resortům proto tvořily velkou část advokačních produktů.

V rámci standardních legislativních procesů Konsorcium 
v mezirezortním řízení připomínkovalo několik novel 
dotýkajících se zákona o azylu a pobytu cizinců i dalších 
vyhlášek a nařízení. Advokační práce v Poslanecké sněmovně 
a Senátu naopak spíše stagnovala, protože Parlament byl 
zahlcen legislativou spojenou s bojem proti pandemii. Například 
očekávané projednávání novely zákona o občanství bylo 
odkládáno celý rok a do prvního čtení se dostalo až v samém 
závěru roku spolu s jednou z novel zákona o pobytu cizinců.

Stejně jako v předchozím roce představovalo významnou oblast 
advokačních aktivit Konsorcia prosazování tématu migrantů 
při vyjednávání nastavení nových programů evropských 
fondů v rámci víceletého finančního rámce EU pro léta 2021‑
27. Konsorcium v tomto ohledu významně využívalo dat, 
analytických materiálů i kontaktů vytvářených v rámci výše 
popsaného evaluačního projektu pro Ministerstvo pro místní 
rozvoj.

Hlavní advokační témata a oblasti působení

 — Pandemie nového koronaviru – omezování činnosti 
Odboru azylové a migrační politiky i zastupitelských úřadů, 
restrikce vstupu cizinců, neinformovanost cizinců, opomíjení 
cizinců při přijímání mimořádných opatření.

 — Školství a podpora žáků s OMJ – řešení podpory 
systematického vzdělávání dětí s odlišným mateřským 
jazykem a problémy s distančním vzděláváním.

 — Zdravotnictví – přístup migrantů ke zdravotní péči, 
problémy s komerčním zdravotním pojištěním.

 — Právní rámec vstupu a života cizinců na území ČR – 
novela zákona o azylu, dvě novely zákona o pobytu cizinců, 
novela zákona o státním občanství a další vyhlášky.

 — Azyl a mezinárodní dění – nový Azylový a migrační pakt 
EU, napjatá situace v Řecku (požár v uprchlickém táboře 
Morie) a české odmítání všech návrhů solidárního řešení.

 — Vyjednávání o nastavení a alokacích evropských fondů 
a operačních programů pro období 2021‑27

Advokační aktivity a výstupy

 — Role Konsorcia navenek – jsme významný komunikační 
kanál mezi NNO a státní správou; propojujeme analytickou, 
advokační a mediální činnost.

 — Role Konsorcia dovnitř – sledujeme a koordinujeme dění, 
organizujeme pracovní skupiny (zejména advokační, právní, 
mediální a sociální).

 — Síťování a spolupráce s dalšími NNO a střešními 
organizacemi – aktivně se zapojujeme do konzultačních 
i advokačních aktivit projektu NeoN, konzultujeme s Českou 
ženskou lobby.

 — Sběr kazuistik – sledujeme situaci cizinců během pandemie 
i problémy s komerčním zdravotním pojištěním.

 — Připomínkování v meziresortním připomínkovém řízení – 
sledujeme návrhy zákonů (novely zákona o pobytu cizinců, 
vypořádání připomínek novely zákona o azylu a zákona 
o pobytu cizinců), strategické dokumenty (nastavení 
programů ESF a AMIF), vyhlášky (adaptačně integrační 
kurzy, bezpečné země) a mezinárodní dokumenty (Azylový 
a migrační pakt EU).

 — Tvorba dalších advokačních materiálů – oslovujeme 
ministerstva (MV, MŠMT, MZdrav), vytváříme právní analýzy 
novel zákonů, sestavujeme kazuistiky, píšeme komentáře 
k Azylovému a migračnímu paktu, informujeme o opatřeních 
spojených s covidem‑19, formulujeme doporučení k EU 
fondům.

 — Schůzky – jsme v kontaktu s odborem azylové a migrační 
politiky Ministerstva vnitra (schůzky s ředitelkou OAMP 
Pavlou Novotnou) i dalšími ministerstvy (MPSV, MMR, 
MŠMT, MZdrav); realizujeme individuální advokační 
schůzky s poslanci (Piráti, STAN, Barbora Kořanová z ANO) 
a s dalšími aktéry (Správa uprchlických zařízení, Magistrát 
HMP). Komunikujeme s dalšími NNO (Měj se k světu, NeoN) 
a angažujeme se ve Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro 
lidská práva a v monitorovacím výboru AMIF.

 — Osvětové působení v oblastí zdraví ‑ přednášky (práva 
pacientů, pojištění), konzultace (práva pacientů, pojištění, 
poplatky), metodické materiály (odmítnutí registrace 
u lékaře), podpora petice za zařazení dětí cizinců do 
veřejného zdravotního pojištění, spolupráce se spolkem 
Dr. Čechov v problematice uznávání zahraničního vzdělání 
zdravotníků.

Činnost Konsorcia 2020
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III.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.

V roce 2020 byl stěžejním tématem pochopitelně covid‑19 
a snaha napomáhat efektivnímu šíření aktuálních informací 
mezi migranty prostřednictvím všech komunikačních kanálů 
Konsorcia, jeho členů i dalších organizací. K dalším výrazným 
tématům patřila podpora dětí a žáků s odlišným mateřským 
jazykem v českém školství, možnost relokace dětí bez doprovodu 
z uprchlických táborů v Řecku nebo náprava veřejného vnímání 
nevládních a neziskových organizací v české republice.

Konsorcium revidovalo a oživilo webové stránky a posílilo 
svou přítomnost na sociálních sítí (zejména na Facebooku). 
Po delší odmlce jsme znovu začali vydávat Newsletter pro 
členské organizace a pro další zainteresované aktéry. Vydali 
jsme celkem devět online přehledů nabízejících buďto průřezy 
aktuálním děním, nebo tematické speciály. Část roku 2020 
jsme díky přítomnosti stážisty mohli členským organizacím 
nabídnout také týdenní přehledy ze zahraničních médií o dění 
na mezinárodní migrační scéně.

Newsletter Konsorcia: tematické speciály 
v roce 2020

25. 03. 2020  
Newsletter: koronavirus a migrační sektor

8. 4. 2020  
Služby migrantům během pandemie

29. 05. 2020  
Informační speciál o dětech a mladistvých  
v relokačních programech

26. 11. 2020 
Namaluj Bivoje a zopakuj si vyjmenovaná slova:  
speciál o dětech s OMJ

Mediální skupina
Během roku se průběžně setkávala mediální skupina, kde si 
zástupci členských organizací vyměňovali zkušenosti a ve 
spolupráci s advokační skupinou Konsorcia  vytvořili několik 
komunikačních výstupů pro různé cílové skupiny. Vznikla 
tak například společná vizitka K čemu jsou dobré migrační 
neziskovky nebo série materiálů k problematice přijímání dětí 
a nezletilých z uprchlických táborů v Řecku.

Činnost Konsorcia 2020

Workshop: „Migrace a veřejné mínění v České 
republice“

Workshop uspořádalo Konsorcium ve spolupráci s Diakonií 
ČCE pro členy mediální skupiny a další zájemce. Akce proběhla 
v Diakonální akademii, ve čtvrek 11. června.

V první části setkání vystoupil Carlos Gomez del Tronco 
(Konsorcium, Univerity of London) s příspěvkem Islamofobie 
v České republice. Následně vystoupily Marie Heřmanová 
(PLNU, Sociologický ústav), Adéla Jurečková (ČvT, Asociace pro 
mezinárodní otázky) a Tereza Cajthamlová (MKC) a hovořily 
o průzkumech veřejného mínění a o svých zkušenostech z práce 
s novináři, učiteli, studenty a dalšími skupinami. V druhé části 
setkání se do diskuse zapojili i ostatní přítomní a společně 
jsme se snažili formulovat doporučení pro další komunikační 
a mediální práci.zahraničních médií o dění na mezinárodní 
migrační scéně.

https://migracnikonsorcium.cz/cs/
https://www.facebook.com/MigracniKonsorcium
https://us15.campaign-archive.com/?u=4a1a8c9279a0decb818a32dea&id=7822f7333e
http://eepurl.com/gZbmqH
http://eepurl.com/g5jHUP
http://eepurl.com/g5jHUP
http://eepurl.com/hjWBwz
http://eepurl.com/hjWBwz


12

 Workshop: „Migrace a veřejné mínění v České republice“ 
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Oslava Mezinárodního dne migrantů
U příležitosti mezinárodního dne migrantů připravovalo 
Konsorcium již po čtvrté společenskou událost s cílem 
představit kreativitu a různorodost cizinců, kteří žijí v České 
republice. Vzhledem k protipandemickým opatření však akci 
nebylo možné uspořádat, a tak jsme nabídli alespoň setkání 
zprostředkované a vytvořili jsme krátké video, jako vizitku 
sedmičky lidí, kteří spoluutvářejí a obohacují naši českou 
realitu, přestože se původně narodili někde úplně jinde.

Protagonisty videa jsme vybírali s ohledem na zajímavé profese, 
protože práce odváděná migranty patřila k velkým tématům 
letošního roku. Epidemie odhalila, kolik klíčových odvětví 
se o ni opírá a jak obtížně se za zahraniční pracovníky hledá 
náhrada, zvlášť když jde o fyzicky náročná povolání nebo 
o speciální odbornost. Najít sedm vhodných adeptů s migrační 
zkušeností a zajímavou profesí nedalo velkou práci. A výsledkem 
byla minikampaň #Díky, že jste tu s námi, která na sociálních 
sítích zaujala několik set sledujících.

Činnost Konsorcia 2020

https://migracnikonsorcium.cz/cs/nase-vystupy/mezinarodni-den-migrantu/
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III.5 Členská schůze
V prosinci proběhla pravidelná členská schůze, na které kromě 
obvyklého představení aktivit Konsorcia došlo k volbě nového 
výkonného výboru. Ve funkci nadále pokračují Magda Faltová 
(Sdružení pro integraci a migraci) a Adéla Jurečková (Člověk v tísni). 
Nově se stala členkou výboru Kristýna Titěrová (META, o.p.s.)

Činnost Konsorcia 2020
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IV. Realizační tým

Andrea Krchová 
ředitelka 

 
Lucie Kellnerová 
Kalvachová 
koordinátorka pro média

 

Blanka Tollarová 
vedoucí výzkumu 
(0,75 úvazek)

 
Elena Tulupová 
health policy officer

Barbora Chrzová 
policy officer 

 
Markéta Mordová 
asistentka 
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V. Přehled realizovaných projektů za rok 2020

Název projektu Donor Trvání Popis a záměr

Vzdělávání 
interkulturních 
pracovníků

MHMP 5/2020 – 12/2020 Projekt navazuje na úspěšné 
vzdělávání interkulturních pracovníků, 
upevňuje jejich znalosti, přispívá 
k profesionalizaci a zvyšuje 
uplatnitelnost pro místní správu. 
Součástí projektu je i zvyšování 
informovanosti úředníků MHMP.

Mezinárodní 
den migrantů 
2020

MHMP 5/2020 – 12/2020 Projekt usiluje o zvýznamnění 
mezinárodního dne migrantů 
ve veřejném prostoru. V rámci 
veřejné oslavy prezentuje kreativitu 
migrantů žijících v ČR a poukazuje na 
obohacující aspekt diverzity. Zároveň 
je akce příležitostí k neformálnímu 
setkávání migrantů, širší veřejnosti 
a aktérů na poli migrace a integrace.

Evaluace projektů 
financovaných EU 
2014–2020

NOK MMR 1/2020 – 07/2021 Prostřednictvím kvantitativního 
a kvalitativního výzkumu zjišťujeme 
náplň integračních projektů 
financovaných z fondů EU; jejich 
význam pro naplňování Dohody 
o partnerství a Koncepce integrace 
cizinců; a dobrou praxi pro další 
využití.
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VI. Finance

AKTIVA Stav k 1. 1. 2020 Stav k 31. 1. 2020

A. Dlouhodobý majetek celkem

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A.III Dlouhodobý finanční majetek celkem

A.IV Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B. Krátkodobý majetek celkem 5 210 3 387

B.I. Zásoby celkem

B.II. Pohledávky celkem 4 550 3 104

B.III Krátkodobý finanční majetek celkem 660 282

B. IV. Jiná aktiva celkem 1

Aktiva celkem 5 210 3 380

PASIVA Stav k 1. 1. 2020 Stav k 31. 1. 2020

 A. Vlastní zdroje celkem 322 783

 A.I. Jmění celkem 112 312

 A.II. Výsledek hospodaření celkem 210 471

 B. Cizí zdroje celkem 4 888 2 604

 B.I. Rezervy celkem

 B.II. Dlouhodobé závazky celkem

 B. III. Krátkodobé závazky celkem 4 888 2 597

 B.IV. Jiná pasiva celkem 7

Pasiva celkem 5 210 3 387

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)
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A. NÁKLADY
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

A.I. Spotřebované nákupy celkem 304 80 384

A.III. Osobní náklady celkem 2 702 0 2 702

A.V. Ostatní náklady 1 0 1

Náklady celkem 3 007 80 3 087

B. VÝNOSY
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

B.I. Provozní dotace 2 980 0 2 980

B.II. Přijaté příspěvky 327 0 327

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 0 251 251

B.IV. Ostatní výnosy 0 0 0

B.V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0

B. Výnosy celkem 3 307 251 3 558

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 300 171 471

D. Výsledek hospodaření po zdanění 300 171 471

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)
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Přijaté granty, dotace, dary a příspěvky za rok 2020

  Dotace Férovka 103 850,54

  Dotace MHMP DM 81 430

  Dotace MHMP IKP 89 700

  Dotace MMR 2 705 010,66

  Sponzorské dary 136 800

  Přijaté členské příspěvky 190 500

Finance



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

Činnost Konsorcia podpořili:

http://www.migracnikonsorcium.cz
http://www.migracnimanifest.cz/cz/index.html
https://www.facebook.com/MigracniKonsorcium

