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Členské organizace

Člověk v tísni, o. p. s. 

Šafaříkova 635/24 

120 00 Praha 2 

Phone: +420 226 200 400 

Fax.: +420 226 200 401 

Mail: migrace@clovekvtisni.cz 

www.clovekvtisni.cz 

www.migration4media.net 

InBáze Berkat 

Legerova 50 

120 00 Praha 2 

Phone: (+420) 224 941 415 

Mobile: (+420) 739 037 353 

E-mail: info@inbaze.cz 

www.inbaze.cz 

 

META o.s. - Sdružení pro 

příležitosti mladých migrantů 

Ječná 17  

120 00 Praha 2 

Phone/fax: +420 222 521 446 

Mobile: +420 775 339 003 

E-mail: info@meta-os.cz 

www.meta-os.cz 

 

Multikulturní centrum 

PrahaVodičkova 36 

116 02 Praha 1 

Phone/fax: (+420) 296 325 345 

E-mail: infocentrum@mkc.cz 

www.migraceonline.cz 

www.mkc.cz 

 

 

 

Organizace pro pomoc 

uprchlíkům (OPU)  

Kovářská 4 

190 00 Praha 9  

Mobile: (+420) 739 413 983 

Phone: (+420) 284 683 545 

Fax:(+420) 233 371 258 

E-mail: opu@opu.cz 

www.opu.cz 

 

Poradna pro integraci (PPI) 

Senovážná 2 

110 00 Praha 1 

Phone: +420 224 216 758, 224 

233 034 

Fax: +420 224 213 426 

Mobile: +420 603 281 269 

E-mail: praha@p-p-i.cz 

www.p-p-i.cz

Sdružení pro integraci a 

migraci (SIMI) 

Senovážná 2 

110 00 Praha 1 

Phone: +420 224 224 379 

Fax: +420 224 239 455 

Mobile: +420 603 547 450 

Mobile: +420 605 253 994 

E-mail: poradna@refug.cz 

www.uprchlici.cz 

Sdružení občanů 

zabývajících se emigranty 

(SOZE) 

Mostecká 5 

614 00 Brno 

Phone: + 420 545 213 643 

Fax: + 420 515 536 356 

E-mail: soze@soze.cz 

www.soze.cz 

 

Most pro lidská práva     

Třída 17. listopadu 216 

53002 Pardubice 

Phone: +420 467 771 170 

E-mail: info@mostlp.eu 

www.mostlp.eu 

 

 
Evropská kontaktní skupina 

(EKS) 

Dejvická 28  

160 00 Praha 

Phone: +420 222 211 799 

E-mail: info@ekscr.cz 

www.ekscr.cz 

 
Centrum pro integrace 

cizinců (CIC) 

Kubelíkova 55/827 

130 00 Praha  
Phone: + 420 222 360 594 

E-mail: info@cicpraha.org 

www.cicpraha.cz 

 

 

 

Charita Česká republika     

(Člen pozorovatel)        

Vladislavova 1460/12 

110 00  Praha 1 

Phone: 296 243 330 

Fax: 296 243 333  

E-mail: sekretariat@charita.cz 

www.charita.cz 

 

 

 

 

 

 

http://www.konsorcium-nno.cz/clen-6-clovek-v-tisni-o-p-s.html
mailto:migrace@clovekvtisni.cz
http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.migration4media.net/
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-4-inbaze-berkat.html
mailto:info@inbaze.cz
http://www.inbaze.cz/
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-8-meta-o-s-sdruzeni-pro-prilezitosti-mladych-migrantu.html
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-8-meta-o-s-sdruzeni-pro-prilezitosti-mladych-migrantu.html
mailto:info@meta-os.cz
http://www.meta-os.cz/
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-5-multikulturni-centrum-praha.html
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-5-multikulturni-centrum-praha.html
mailto:infocentrum@mkc.cz
http://www.migraceonline.cz/
http://www.mkc.cz/
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-1-organizace-pro-pomoc-uprchlikum-opu.html
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-1-organizace-pro-pomoc-uprchlikum-opu.html
mailto:opu@opu.cz
http://www.opu.cz/
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-3-poradna-pro-integraci-ppi.html
mailto:praha@p-p-i.cz
http://www.p-p-i.cz/
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-2-sdruzeni-pro-integraci-a-migraci-simi.html
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-2-sdruzeni-pro-integraci-a-migraci-simi.html
mailto:poradna@refug.cz
http://www.uprchlici.cz/
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-7-sdruzeni-obcanu-zabyvajicich-se-emigranty-soze.html
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-7-sdruzeni-obcanu-zabyvajicich-se-emigranty-soze.html
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-7-sdruzeni-obcanu-zabyvajicich-se-emigranty-soze.html
mailto:soze@soze.cz
http://www.soze.cz/
mailto:sekretariat@charita.cz
http://www.mostlp.eu/
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-2-sdruzeni-pro-integraci-a-migraci-simi.html
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-2-sdruzeni-pro-integraci-a-migraci-simi.html
http://www.ekscr.cz/
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-7-sdruzeni-obcanu-zabyvajicich-se-emigranty-soze.html
http://www.konsorcium-nno.cz/clen-7-sdruzeni-obcanu-zabyvajicich-se-emigranty-soze.html
http://www.cicpraha.cz/
mailto:sekretariat@charita.cz
http://www.charita.cz/


 

Poslání 

Konsorcium prosazuje migrační, azylovou a integrační politiku, která klade důraz na 

dodržování lidských práv a sociálně spravedlivou společnost. Hlavním cílem  Konsorcia  je 

aktivně se podílet na tvorbě migrační politiky  a seznamovat veřejnost se situací migrantů 

v českém i evropském kontextu. Konsorcium dále zajišťuje medializaci případů migrantů, 

jejichž práva byla závažným způsobem porušena, další vzdělávání pracovníků členských 

organizací, podporuje výměnu informací mezi neziskovými organizacemi a veřejnou správou 

v oblasti migrace a koordinuje  reakce členských organizací na aktuální migrační dění. 

Historie 

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice (dále jen 

Konsorcium) zahájilo činnost v září roku 2000 na základě tříletého projektu, vypracovaného 

Českým helsinským výborem a  financovaného z grantu Evropské iniciativy pro demokracii 

a lidská práva Evropské Komise. Po úspěšném dokončení projektu rozhodly členské 

organizace Konsorcia o jeho registraci jakožto samostatné právnické osoby (v březnu 2003). 

V této podobě fungovalo Konsorcium až do konce roku 2009. V roce 2010 díky podpoře 

Nadace Open Society Fund Praha (OSF) došlo k položení pilířů nové podoby Konsorcia coby 

funkční střešní organizace nevládních subjektů pracujících s migranty. Institucionální 

podpora, kterou jsme získali od polské nadace Batory dovolila dál rozvíjet Konsorcium jako 

unikátní pro ČR střešní organizaci pro NNO působící v oblasti migrace.   

Výkonný výbor 

Výkonný výbor je nejvyšším orgánem Konsorcia a je tvořen statutárními zástupci 

jednotlivých členských organizací Konsorcia, v roce 2012 to byli Pavla Redlová/Masha 

Volynski (Člověk v tísni, o.p.s.), Eva Dohnalová (Inbáze Berkat), Zuzana Vodňanská (META 

o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů), Dagmar Sieglová (Multikulturní Centrum 

Praha), Martin Rozumek (Organizace pro pomoc uprchlíkům), Petra Krátošková (Poradna pro 

integraci), Magda Faltová (Sdružení pro integraci a migraci), Cristian Popescu (Sdružení 

občanů zabývajících se emigranty), Eva Kavková (Evropská kontaktní skupina), Zita 

Kudrnová (Most pro lidská práva), Zuzana Ramajzlová (Centrum pro integrace cizinců). 
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Realizační tým Konsorcia 

V roce 2012 došlo ke změně pracovního týmu Konsorcia: účetnictví vedla paní Iva Jandová, 

koordinátorkou projektů byla Mgr. Elena Tulupova, policy officerem Mgr. Marek Čaněk a 

administrativní asistentkou Helena Kozáková. 

Činnost Konsorcia v roce 2012 

Rok 2012 přinesl poměrně hodně změn pro Konsorcium. Především díky podpoře OSF byla 

zavedena nová pracovní funkce – Policy Officer. Nová funkce byla určena k tomu, aby 

umožnila jednomu člověku věnovat se strategickým otázkám a advokacii ve vztahu 

k migračním a integračním politikám a spolu s koordinátorem Konsorcia vykonávat 

následující funkcí: monitorovací, koordinační a koncepční, strategickou, medializační, 

realizační.  

 Na strategickém setkáni Výkonného Výboru Konsorcia 12 června 2012 bylo nově 

formulováno poslání Konsorcia a byli vybráni následující strategické cíle pro následující 2 

roky činnosti:   

1. Optimalizace využití zdrojů jednotlivých organizací a zvyšování vzájemně podpory a 

pomoci k dosažení konkrétních cílů (změny politiky)  

2. Vybudování pozice Konsorcia jako renomované platformy pro komunikaci a 

společnou diskuzi nejen pro členské organizace, ale také pro odbornou veřejnost, migranty a 

migrantské organizace 

3. Prosazování vnímání neziskového sektoru jako důležitého aktéra v tvorbě migrační 

politiky  

4. Změna legislativy v důležitých aspektech (např. novela zákona o veřejném zdravotním 

pojištění ve smyslu začlenění cizinců OSVČ a nezaopatřených rodinných příslušníků do 

systému veřejného zdravotního pojištění)  

5. Získávání podpory novinářů a veřejnosti 

6. Posílení občanského aktivismu migrantů a migrantek, jejích zapojení do politické 

diskuze 

7. Změna celkového vnímání migrace jako přirozeného a přínosného procesu a projevu 

jednoho ze základních práv člověka a ne jako ohrožení.  

Od března 2012 jsme rozvíjeli strategie k základním tématům Konsorcia, mezi něž patří 

zahrnutí dlouhodobě pobývajících migrantů a migrantek do veřejného zdravotního pojištění 

anebo problém neplacení mezd a dalšího hrubého porušování pracovních podmínek. I díky 

dodatečným grantům, které jsme získali od Nadace Open Society Fund Praha, Velvyslanectví 

USA v ČR či díky nově navázané spolupráci se zastoupením Friedrich Ebert Stiftung v ČR 

jsme se mohli intenzivně věnovat těmto a dalším otázkám a hledat strategie na dosažení změn. 

Semináře, debaty a další aktivity, které jsme v rámci těchto grantů zatím uspořádali, umožnily 



navázat spolupráci s novými institucemi (např. akademické instituce, odbory, podnikatelské 

svazy) a hledat možné styčné body.  

Mezinárodní spolupráce 

Konsorcium se zapojilo do evropské sítě zabývající se rozvojem a migrací, EUNOMAD a do 

sítě organizací zabývající se v Evropské unii situací neregulérních migrantů, PICUM. Policy 

Officer se též mimo jiné zúčastnil důležité mezinárodní konference UNESCO a REMESO o 

lidských právech a pracovních právech migrantů, kde se seznámil s některými významnými 

představiteli mezinárodních a národních institucí působících aktivních v oblasti práv migrantů 

a migrantek. Konsorcium požádalo o vstup do PICUM, koordinátorka Konsorcia zúčastnila 

General Assembly sítě v červnu v Bruselu, Policy Officer se v prosinci zúčastnil jednání 

pracovní skupiny PICUMu k porušování pracovních práv (konkrétně k hodnocení tzv. sankční 

směrnice EU). Též jsme iniciovali spolupráci s vybranými nevládními organizacemi ve 

střední Evropě, především na Slovensku a Polsku. 

Kritika státních politik 

Ve zmíněném období jsme se věnovali připomínkování a zveřejňování kritiky k řadě 

legislativních anebo nelegislativních návrhů a změn státních politik. V některých případech se 

nám podařilo ovlivnit dílčí aspekty legislativních návrhů (např. u novely zákona o azylu1, 

některých „návratových“ aspektů připravovaného cizineckého zákona), v jiných oblastech 

není úplně zřejmé, jaký mělo Konsorcium vliv na změny politik. To se týká jedné z hlavních 

otázek, které jsme se v minulých měsících věnovali: zpřísňování při vydávání pracovních 

povolení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR. Spolu s členskými 

organizacemi Konsorcia jsme kritizovali nové interní instrukce pro úřednice a úředníky Úřadu 

práce z ledna 2012, které je podle našeho názoru protiprávně vyzvaly k velmi přísnému 

posuzování při žádostech zaměstnavatelů a migrantů ze zemí mimo Evropskou unii o 

pracovní povolení. Použili jsme různé taktiky a metody upozorňování na tuto problematickou 

politiku – společné prohlášení Konsorcia a dalších organizací, happening, seminář, 

medializaci, dopis panu ministru Drábkovi, projednání na Výboru pro práva cizinců při Radě 

vlády pro lidská práva2. Konsorcium je v této věci součástí širší a různorodé kritiky od řady 

institucí (většinou zaměstnavatelských/podnikatelských svazů, Americké obchodní komory, 

atd.), na kterou reagovalo Ministerstvo práce (Úřad práce) několikerou – omezenou - změnou 

interních pokynů.  

Na podzim 2012 došlo k zintenzivnění práce Výboru pro práva cizinců i díky Konsorciu. 

Například na jednání 22. října 2012 byly přijaty tři důležité body, ke kterým připravilo 

Konsorcium podklady: vydávání pracovních povolení, zdravotnímu pojištění migrantů a 

rozhodování Ministerstva vnitra v řízeních o pobytu cizinců. Konsorcium se též angažovalo 

ve věci možného rušení / přesunutí Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády, jehož součástí je i 

Výbor pro práva cizinců a jeho tajemnice. Ke konci roku se Konsorcium též znovu 

                                                             
1 Viz http://www.konsorcium-nno.cz/#azyl 
2 Hlavní aktivity v této oblasti viz http://www.konsorcium-nno.cz/#pracovni_povoleni 

http://www.konsorcium-nno.cz/#azyl
http://www.konsorcium-nno.cz/#pracovni_povoleni


angažovalo spolu s Poradnou pro občanství / občanská a lidská práva ve věci nového zákona o 

občanství.  

Kampaň za veřejné zdravotní pojištění migrantů a migrantek 

V létě 2012 jsme ve spolupráci s brněnskou organizaci NESEHNUTÍ začali s přípravami 

kampaně za zahrnutí všech migrantů a migrantek pobývajících dlouhodobě na území ČR do 

systému veřejného zdravotního pojištění. Tato kampaň (podpořená grantem OSF) se oficiálně 

spustila na začátku října. Vedení podobných kampaní pro Konsorcium představuje novou 

metodu práce směřující k ovlivnění politiky v oblasti migrace. Kampaň byla v prosinci 2012 

hlavním tématem Týdne za práva migrantů a migrantek, který byl poprvé organizován při 

příležitosti 18. prosince (Mezinárodní den migrantů). Týden za práva a migrantů a migrantek 

se konal ve třech městech a obsahoval různé typy aktivit (debaty, promítání filmů, vernisáž 

výstavy či happening). Tento týden se může stát základem nové tradice; budeme usilovat, aby 

se konal i v roce 2013.  

 

Hlavní výstupy v roce 2012 

V průběhu roku 2012 se zvýšil počet členů Konsorcia na celkových 11 členů 

s plnohodnotným členstvím a navíc jeden s pozorovatelským statusem. Rozšiřování členství 

zvyšuje význam Konsorcia a také lepší pokrytí jednotlivých důležitých oblastí týkajících se 

postavení migrantů a uprchlíků. Neméně důležité je geografické hledisko, protože například 

jedna z nových organizací je mimopražská (viz Most pro lidská práva z Pardubic) a má tím 

pádem jiné zkušenosti než pražské organizace (například kvůli jiné roli migrantů v určitém 

druhu průmyslu objevujícím se v místě působení organizace). Navíc jsme díky zapojení členů 

do různých kampaní (především do kampaně za zdravotní pojištění) lépe využili jejich 

působení v různých částech republiky a mohli tak více působit i na mimopražskou veřejnost.  

Pracovní skupiny Konsorcia se ve sledovaném období pravidelně scházely a plnily účel 

výměny informací a plánování společných postupů. V roce 2012 na základě práce nejen 

samotných pracovníků Konsorcia, ale především právníků a právniček a dalších odborníků a 

odborniček členských organizací vznikla společné stanoviska/analýzy, je především třeba 

zmínit analýzu metodických pokynů Ministerstva práce a sociálních věcí zpřísňující vydávání 

pracovních povolení, analýzu komerčního zdravotního pojištění a kritiku rozhodování a 

nedodržování lhůt v pobytových věcech Ministerstvem vnitra. Hlavními výstupy kampaně za 

zdravotní pojištění mimo zmíněné analýzy byl videodokument a komiksová výstava. 

V září jsme za podpory Velvyslanectví USA v ČR uspořádali seminář a debatu o neplacení 

mezd a prekérní práce spolu s americkou expertkou Carolyn Gleason z newyorského Retail 

Action Project. Otázka neplacení mezd a vykořisťovaní migrantů byli hlavním tématem 

bulletinu Konsorcia. 

 



Hospodaření Konsorcia v roce 2012 
 

1. Přijaté granty, dotace a příspěvky za rok 2012: 

                           

Přijaté členské příspěvky                                                48 000,00 Kč 

Grant Nadace Open Society Fund                                              191 780,16 Kč 

Grant Batory                                              365 100,00 Kč 

Grant School for Leadres                                                69 938,34 Kč 

Grant U.S.Department of St.Award                                                57 000,00 Kč 

Grant Open Society Fund 2                                                72 770,00 Kč 

Grant Open Society Fund VZP                                              118 146,40 Kč 

Grant Eunomad                                                  4 196,00 Kč 

Grant OSF3 (do 28.2.2012) 175 728,78 

Kč 

 

2. Výkaz zisků a ztrát za rok 2012: 

Náklady (v celých tisících Kč) 

 



Výnosy (v celých tisících Kč) 

 

 

3. Rozvaha v plném rozsahu za rok 2012: 

Aktiva (v celých tisících Kč) 

 

Pasiva (v celých tisících Kč) 

 


