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našeho dlouhodobého donora – nadace Open Society Fund Praha – se však soustřeďují již k novým 
tématům. Vzhledem k významu portálu proto považujeme zajištění jeho fungování za jednu z našich 
největších výzev pro následující období.

Tým zaměřený na migraci byl aktivní i svojí účastí ve Výboru pro práva cizinců při MV ČR a zapojením 
do Konsorcia nevládních organizací zabývajícími se migranty. Společně s dalšími organizacemi jsme 
se podíleli na iniciování změn v cizinecké legislativě, přispěli do mezirezortního připomínkového řízení 
k aktualizované Koncepci integrace cizinců na území ČR a vyjadřovali se k návrhu nového systému eko-
nomické migrace ČR i k věcnému záměru nového cizineckého zákona. 

Naše dva vzdělávací projekty La Ngonpo a Stereotýpek v nás byly též bohaté na události. Oba se 
úspěšně přehouply přes své pilotní fáze, v rámci kterých vznikaly metodické postupy v oblasti globálního 
a rozvojového vzdělávání a multikulturní výchově. Ke konci roku již realizace seminářů pro žáky i pro 
učitele nabíraly na kvantitě, rozrůstala se i síť škol zapojených do projektů. Motivujícím prvkem pak je, 
že v návaznosti na plánované množství aktivit se s nadcházejícím rokem náš vzdělávací tým rozrůstá 
a předpokládá tak další dynamický rok.

Výše zmíněné má však i svoji stinnou stránku. Ač v oblasti vzdělávání byl náš tým posílen o nové pracov-
níky, v oblasti migrace většina našich projektů skončila a jako fakt se jeví skutečnost, že hledání zdrojů 
je stále obtížnější. Přes naši značnou aktivitu v rámci fundraisingu, kterou představuje více než 30 poda-
ných žádostí nadacím a fondům, účast v projektu Fóra dárců Daruj správně nebo oslovení přes 60 firem, 
byla převážná většina našich snah o získání podpory migračních témat a především portálu MigraceOn-
line.cz neúspěšná. Příčina této situace může do značné míry souviset se současnou ekonomickou krizí. 
Nelze si však nepovšimnout, že téma migrace je stále těžší prosazovat také ve vztahu ke státu a jeho 
migrační politice. Kontinuitě našich aktivit stejně tak příliš nepřejí ani nadace orientované na podporu 
nově vznikajících projektů, málo atraktivní a prosazované se zdá být téma také u firem i jednotlivců. 

Migraci je však nutné chápat jako přirozený proces, který nelze zastavit ani jednoduše usměrňovat. 
Tvorba migrační politiky se proto neobejde bez vytrvalého snažení, bez odvahy pojmenovávat problémy 
a hledat řešení k jejich nápravě a bez celospolečenského dialogu. Chci tímto apelovat na společenskou 
zodpovědnost nás všech. Je zcela nesporné, že migrace byla, je a zůstane jedním z nejdůležitějších 
procesů lidské populace, jíž není možné se bát ani ani před ní zavírat oči. V době, kdy svět čelí rostoucím 
projevům nesnášenlivosti, xenofobie a rasismu, představuje soustavné hledání vzájemně uspokojivých 
východisek pro migraci jedinou čestnou cestu. 

Dagmar Sieglová
výkonná ředitelka

Milí čtenáři,  

dostává se vám do rukou výroční zpráva Multikulturního centra Praha za uplynulý rok. Ráda bych v úvo-
du shrnula naši činnost, která probíhala především v duchu veřejného dialogu. Naše práce se orientovala 
na diskusní a vzdělávací akce, přípravu a realizaci workshopů, metodických materiálů, na publikační a vý-
stavní činnost, a to jak v ČR, tak v zahraničí. Konkrétně jsme v oblasti migrace uspořádali celkem devět ve-
řejných debat, pět odborných konferencí a seminářů, deset výstav, publikovali 88 českých a 70 anglických 
textů na portále MigraceOnline.cz a přispěli ke vzniku čtyř monografických prací. Neméně bohatá byla 
i naše činnost ve vzdělávání, vznikly dva metodické materiály pro pedagogy, dva nové webové portály, pro-
běhlo 88 workshopů pro žáky, čtyři semináře pro učitele, série školení pro firmy. Vzdělávací činnost jsme cí-
lili také na úředníky, zaměstnance neziskového sektoru, policisty a novináře. S ohledem na průměrný počet 
zaměstnanců, jichž bylo v přepočtu na plné úvazky necelých 10, to považuji za úctyhodný výkon, kterého 
bylo možné dosáhnout jen díky vysokému nasazení, nadšení a vzájemné spolupráci celého týmu.

V první půli roku vrcholily především projekty v oblasti migrace. V březnu jsme veřejnou konferencí 
na téma Migranti, média a krize uzavřeli projekt Multikulturní Evropa v médiích. V dubnu končil projekt 
Bridge IT, v rámci kterého jsme v lednu uspořádali v Brně národní seminář na téma Ethnicity Online: Mi-
grants, Expats, International Students and Minorities on the Web. Někteří z našich zaměstnanců se 
v březnu zúčastnili jeho závěrečné konference v Barceloně. Současně probíhala závěrečná fáze projektu 
Visawatch, doprovázená veřejnou debatou tematicky nazvanou Jaké cesty vedou do Česka. Byla také 
vydána stejnojmenná odborná publikace. Následně končil projekt PROSINT zaměřený na výzkumné stu-
die evropských integrační politik i podobně orientovaný projekt MIPEX, který ve spolupráci s partnery 
společnosti British Council vyvrcholil v květnu mezinárodní konferencí na téma Státní politika a integ-
race migrantů. V květnu jsme také završili naši účast v partnerském projektu Regularizace jako jeden 
z nástrojů v boji proti nelegální migraci se společnostmi SIMI a OPU, v rámci kterého proběhla v dubnu 
závěrečná konference na téma Regularizace nelegální migrace. V listopadu jsme uspořádali poslední 
veřejnou debatu pod názvem Kontrola práce migrantů v ČR: zaostřeno na pracovníky v českých le-
sích, která byla výsledkem naší podpory kauze Stromkaři v rámci projektu Pracovní kontroly migrantů 
inspirovaného americkým modelem migrace.

Organizačně nejnáročnější a na události nejbohatší byl v uplynulém roce projekt Flexi-in-Security zamě-
řený na pracovní migraci v době krize, který sérii čtyř debat v Praze a Brně odstartoval již v únoru. Para-
lelně probíhala putovní veřejná výstava provázená vernisážemi v šesti městech ČR. Poté, co byl cyklus 
veřejných debat ukončen konferencí v Praze, se ve spojení s výstavou přesunul do evropských metropolí 
v Německu, Polsku, Belgii a Švédsku. Všechny tyto akce se těšily nečekaně velkému zájmu veřejnosti 
a byly odborně zajištěné účastí expertů evropské úrovně. 

Se závěrem roku skončil také náš nejvýznamnější a nejdéle trvající projekt zajišťující provoz webového 
portálu MigraceOnline.cz, který se za dobu své existence od roku 2003 stal respektovaným, hojně na-
vštěvovaným a citovaným zdrojem pro široký záběr čtenářů z řad odborné i laické veřejnosti. Priority 
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POSlÁní: 20. století znamenalo narušení multikulturního dědictví českých zemí. S integrací České 
republiky do Evropské unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost 
opět stává různorodou a plurální. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje a podněcuje, na druhé 
straně však může vytvářet napětí a nepochopení uvnitř společnosti. Posláním Multikulturního centra 
Praha je přispět k lepšímu porozumění této mnohovrstevné reality.

Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení založené v roce 1999, které zajímají otázky spojené 
se soužitím lidí z různých kultur, a to nejen v České republice, ale i v jiných částech světa.

cíle: Od počátků činnosti dosahuje Multikulturní centrum Praha svých cílů prostřednictvím veřejných 
debat, vzdělávací, kulturní a informační činnosti, výzkumu, publikování a vzájemného propojování osob 
i organizací s obdobnými cíli z ČR i ze zahraničí.

V Multikulturním centru Praha:
•  Informujeme nejširší veřejnost i odborníky o soužití etnik v ČR a jiných částech světa.

•    Vytváříme prostor pro komunikaci, poznávání a výzkum rozmanitých evropských  i mimoevropských 
kultur a identit.

•    Iniciujeme diskuzi o migračních procesech, utváření kulturní a etnické identity, vztazích mezi menšina-
mi a většinami, národu a nacionalismu, kulturní pluralitě, vzdělávání a státní politice nebo o postojích 
k jinakosti.

•    Podporujeme interkulturní gramotnost jednotlivců a institucí v ČR.

•    Hledáme otázky a odpovědi související se situací různých sociokulturních skupin na území České re-
publiky.

•    Realizujeme projekty ovlivňující jednotlivce a instituce k vytváření vhodných podmínek pro fungující 
pluralitní společnost v ČR.

i. O MultikulturníM 
centru Praha
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Flexi-In-Security
la Ngonpo (Development Education Exchange project La Ngonpo)
MIGRACEONLINE.CZ 2010-2011
nový cizinecký zákon
Pracovní migrace, média a krize
Stereotýpek v nás - Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci
Systém pracovních kontrol imigrantů v ČR: je třeba inspirace odjinud / The System of Immigrant Work 
controls in the Czech Republic: Inspiration needed
Visawatch - jaká je situace na českých zastupitelských úřadech?

Mkc Praha se jako partnerská organizace zapojila v roce 2011 do těchto  
projektů: 
Bridge IT 
connect IEM (Study on ICT to support everyday life integration of immigrants or ethnic minority people)
evropský integrační portál / European Web Site on Integration (EWSI)
Media4US2
Media4ME International
Mimořádný grantový program určený na zlepšení postavení pracovních migrantů
MIPEX – Migration Integration Policy Index
Multikulturní Evropa v médiích / Multicultural Europe in Media
Multikulturní Visegrad v médiích / Multicultural Visegrad in Media
Podpora udržitelných politik pro integraci cizinců / Promoting Sustainable Policies for Integration 
(PROSINT)
regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci
Vízová politika ČR a EU v zemích Východního partnerství a možnosti pro její zlepšení

Bližší informace o jednotlivých projektech najdete v části INFORMACE O PROJEKTECH.

naŠe PrOJektY 
V rOce 2011



Děkujeme všem sponzorům a dárcům za podporu, všem spolupracovníkům a partnerským organizacím 
za spolupráci při realizaci našich projektů a všem příznivcům za úspěšnost našich aktivit v roce 2011!

european Cultural Foundation (Nizozemí)
evropská komise 
evropská komise - DG EMPL/D/2
evropská komise - EuropeAid Cooperation Office
evropská komise European Integration Fund
evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky  
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  
a státního rozpočtu ČR
international Visegrad Fund (Slovensko)
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - dotační program Projekty v obl. priorit zahraniční  
politiky ČR a mezinárodních vztahů na rok 2011
Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Česká rozvojová agentura
nadace Open Society Fund Praha
trust for Civil Society in Central & Eastern Europe - CEE Trust (Polsko)
Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze 
(řazeno abecedně)

Mkc Praha v roce 2011 rovněž podpořili finančním darem: 
Vladimír Beran, Tereza Rejšková, Barbora Tošnerová.

V roce 2011 přispěli do fondu knihovny Mkc Praha knižními dary: 
Český statistický úřad, Dušan Drbohlav, EMN Evropská migrační síť, IOM, Pavel Mervart, Nadace  
rozvoje občanské společnosti, nakladatelství Auditorium, nakladatelství Barrister & Principal,  
nakladatelství Routledge, o.s. Romano džaniben, Sociologický ústav AV ČR, Ministerstvo vnitra ČR, 
Univerzita Palackého v Olomouci.

Informační centrum OSN poskytlo prostory pro školení novinářů v rámci projektu  Multikulturní Evropa 
v médiích.

Všem jmenovaným děkujeme za přízeň!

DÁrci a SPOnZOŘitO neJlePŠí Z ČinnOSti V rOce 2011:

• Metodika globálního a rozvojového vzdělávání La Ngonpo 

• Metodika interkulturního vzdělávání Stereotýpek v nás

•  Rekordní návštěvnost 1 219 návštěvníků/den na portále  
MigraceOnline.cz  

•  Publikace 88 českých a 70 anglických textů na portále  
MigraceOnline.cz 

•  Výzkumná zpráva projektu Visawatch Jaké cesty vedou do Česka? 
Česká vízová politika a praxe v Mongolsku, Vietnamu a na Ukrajině 
mezi lety 2007 a 2010

•  Výzkumná zpráva projektu Flexi-in-Security Labour migration and the 
systems of social protection: Recommendations for policy makers

•  Výstava Flexi In Security o situaci pracovních migrantů na 11 místech 
v České republice a v dalších evropských městech v Německu, Belgii, 
Švédsku, Polsku a Francii

•  88 workshopů pro žáky, 4 semináře pro učitele, série školení pro firmy

•  14 veřejných debat, konferencí a seminářů 

•  111 účastníků na konferenci Státní politika a integrace migrantů 
do společnosti
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Mgr. ing. tereza Blahoutová (seminars@mkc.cz) vystudovala sociologii a veřejnou ekonomii na MU 
v Brně. Ve svých pracích se věnovala programům přesídlování uprchlíků a analýze nástrojů překonávání so-
ciálního vyloučení Romů. V MKC Praha pracuje od roku 2010 jako redaktorka specializovaného webového 
portálu MigraceOnline.cz a od roku 2011 jako koordinátorka partnerského projektu Media for us, too.

ing. andrea Černá vystudovala VŠE v Praze, obor Regionalistika a veřejná správa a Ekonomika životního 
prostředí. Po jejím absolvování pracovala dva roky v oboru environmentálního vzdělávání na Ministerstvu 
životního prostředí. Od ledna 2010 do září 2011 byla koordinátorkou česko-indického vzdělávacího pro-
jektu La Ngonpo.

Mgr. Pavel Čižinský, právník a politolog, v současné době působí jako advokát v Praze, specializuje se 
na migrační právo, úzce spolupracuje s nevládní organizací Poradna pro občanství/Občanská a lidská 
práva a s některými dalšími organizacemi. Je členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro 
lidská práva. V MKC Praha působil v projektu Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální 
migraci jako lobysta a dále se podílí na projektu Nový cizinecký zákon. 

Mgr. Ondřej Daniel (europeancity@mkc.cz) vystudoval historii na Filozofické fakultě UK v Praze, kde 
v současnosti dokončil doktorské studium. V magisterském studiu se specializoval na vztah nacionalis-
mu a populární kultury, v doktorandském pak na migrační pohyby z bývalé Jugoslávie. Od února 2008 
pracuje v MKC Praha jako editor portálu o lokální integraci Evropské město, v roce 2011 spolupracoval 
na partnerských projektech Bridge IT, Connect IEM a Evropský integrační portál. 

Mgr. anna Fischerová (global.edu@mkc.cz) vystudovala anglistiku a amerikanistiku na FF MU a envi-
ronmentalistiku na FSS MU, v rámci studia absolvovala studijní pobyty v Norsku a v USA. Během studia 
se věnovala převážně výuce angličtiny a vzdělávacích programů v oblasti environmentálního a rozvojo-
vého vzdělávání. V roce 2010 působila v Organizaci pro pomoc uprchlíkům, kde koordinovala multikul-
turní aktivity.  V současné době vyučuje na Vyšší odborné škole v Praze a je asistentkou rozvojového 
vzdělávacího projektu La Ngonpo.

Mgr. Barbora hořavová (office@mkc.cz) vystudovala politologii na Fakultě sociálních věd UK v Praze. 
Do MKC Praha nastoupila v roce 2000 jako koordinátorka vzdělávacích programů a projektů multikultur-
ního knihovnictví, v letech 2004 až 2006 působila na pozici výkonné ředitelky organizace. Od roku 2008 
se věnuje vzdělávacímu programu pro firmy Diversity Management, v dubnu 2009 se vrátila na pozici 
finanční ředitelky MKC Praha. 

liDÉ V OrGaniZaciOrGaniZaČní 
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Do MKC Praha nastoupila v dubnu 2010 na pozici výkonné ředitelky, kde koordinuje vznik nových pro-
jektů a superviduje jejich realizaci.

ing. Jitka Štefková, M.a. (projekt@mkc.cz) vystudovala mezinárodní vztahy na Středoevropské univerzi-
tě v Budapešti a finance na VŠE v Praze. V minulosti v MKC Praha koordinovala evropský projekt Knihov-
na jako brána k integraci cizinců v EU a věnovala se problematice strukturálních fondů. Od června 2010 
vedla vzdělávací projekt Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci: Stereotýpek v nás.

PhDr. Barbora tošnerová vystudovala Západoevropská studia na Fakultě sociálních věd UK v Praze. 
V současnosti studuje doktorské studium na Fakultě humanitních studií UK v Praze, obor Obecná an-
tropologie, ve kterém se zaměřuje na integraci cizinců ve městech. V MKC Praha pracovala od roku 
2008, v roce 2011 koordinovala projekty zabývající se integrací cizinců Multikulturní Evropa v médiích 
a výzkumný projekt PROSINT.

Mgr. lucie trlifajová (visawatch@mkc.cz) vystudovala etnologii na Filozofické fakultě UK v Praze, 
ve své diplomové práci se věnovala ukrajinské migraci v ČR. Během studií strávila rok ve Francii na Uni-
versité de Toulouse. V současnosti pokračuje v doktorském studiu na sociologie Fakultě sociálních studií 
MU v Brně. V MKC Praha měla v roce 2011 na starost projekty Visawatch, MIPEX a Vízová politika ČR 
a EU v zemích Východního partnerství a možnosti pro její zlepšení.

Denisa udžanová, M.a. (mise@mkc.cz) vystudovala sociologii a kulturní antropologii na Škole slavo-
nistických a východoevropských studií na University of London. Zajímá se o sociologii migrace, procesy 
integrace a rozvoj komunity. Ve své diplomové práci se věnovala tématu konceptualizace rodiny mezi 
polskými migranty žijícími v Londýně. V současnosti vede projekt Media4Me, který se věnuje integraci 
migrantů, sociální integraci v rámci komunity a využíváním sociálních médií.

Mgr. romana Vylitová (projects@mkc.cz) vystudovala masovou komunikaci na FSV UK a základy hu-
manitní vzdělanosti na FHS UK v Praze. Poté pracovala tři roky jako koordinátorka projektů v občan-
ském sdružení Partners Czech. Do MKC Praha nastoupila v roce 2003 na pozici koordinátorky vzdělá-
vacích projektů, během mateřské v letech 2004 - 2010 školila v projektech MKC Praha Otevřená škola  
a Čh@ve. V roce 2010 nastoupila do rozvojového vzdělávacího projektu La Ngonpo jako asistentka, 
od října 2011 projekt koordinuje.

Bc. Denisa Zobačová (infocentrum@mkc.cz) studuje na Filozofické fakultě UK v Praze, obor Informační 
studia a knihovnictví. S MKC Praha spolupracuje od počátku roku 2009. Má na starosti chod knihovny 
a infocentra, monitoring českého tisku a správu webů mkc.cz a migraceonline.cz.
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Jakob hurrle, Diplom.-ing. (research@mkc.cz) vystudoval urbanistiku na Technické univerzitě v Ber-
líně. Ve své diplomové práci se věnoval evaluaci romských projektů na východním Slovensku. Je spo-
luzakladatelem mezinárodního časopisu Plotki. V roce 2005 začal pracovat v MKC Praha na portálu 
o migraci MigraceOnline.cz a souvisejících projektech, v letech 2007-2010 působil na pozici výkonného 
ředitele MKC Praha (do dubna 2010). Nyní se podílí na realizaci projektů organizace jako výzkumník 
(Flexi In Security) a konzultant. 

Marie Jelínková, PhD. (migrace@mkc.cz) dokončila doktorát v oboru veřejná a sociální politika na Fa-
kultě sociálních věd UK v Praze na téma Česká migrační a integrační politika v perspektivě mongolské 
migrace. V MKC Praha pracuje od prosince 2006 na projektu MigraceOnline.cz, od roku 2009 se věno-
vala projektu Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci, který v roce 2011 skon-
čil. Marie dále vedla projekty Systém pracovních kontrol imigrantů v ČR: je třeba inspirace odjinud 
a Nový cizinecký zákon.

Mgr. laura kopecká vystudovala Východoevropská studia a Slavistická studia na Filozofické fakultě 
UK v Praze. Od roku 2006 působí na pozici programové manažerky v Charitě Česká republika v oddělení 
humanitární a rozvojové pomoci. Pro MKC Praha pracovala externě od roku 2005 jako editorka textů, 
v projektu Flexi-In-Security koordinovala od roku 2010 do června 2011 publikaci a výstavy.

hana kuličková (mkc@mkc.cz) vystudovala střední ekonomickou školu v Praze, do roku 2008 pracova-
la v organizaci Step by Step ČR. V MKC Praha pracuje od dubna 2009 jako finanční a office asistentka.

Mgr. Barbora loudová Stralczynská vystudovala pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze 
a Universität Basel, kde pokračuje dále v doktorském studiu. Do MKC Praha nastoupila v roce 2009 jako 
koordinátorka projektu Czech Made? a od května 2009 vedla českou část evropského knihovnického 
projektu Knihovny pro všechny - ESME. Od října 2010 do srpna 2011 koordinovala mezinárodní projekt 
Flexi-In-Security zaměřený na situaci migrantů v době ekonomické krize.

Mgr. tereza rejšková vystudovala sociologii na FSV UK a anglistiku a amerikanistiku na Filozofické 
fakultě UK a University of Kent. V MKC Praha začínala v roce 2008 na projektech MigraceOnline.cz, Zvy-
šování povědomí o rozvojových otázkách v regionech a Efektivita rozvojové spolupráce organizací 
občanské společnosti. V roce 2011 byla metodičkou projektu interkulturního vzdělávání Stereotýpek 
v nás.

Mgr. Dagmar Sieglová MSed., PhD. (director@mkc.cz) absolvovala doktorské studium v oboru apliko-
vané lingvistiky na Filozofické fakultě UK v Praze. Disertační práci věnovala sociolingvistické analýze dru-
hojazyčné interakce u dětí. Na University of Pennsylvania v USA dokončila magisterské studium v oboru 
interkulturní komunikace. V praxi se věnovala vedení zahraničního studentského programu, lektorské 
činnosti v oblasti diversity managementu a výzkumu mnohojazyčnosti v evropském projektu LINEE. 
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Martina holcová (metodička, La Ngonpo)
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Jan Pipek (web projektu, La Ngonpo)
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ing. hana Petrová Žáková, internetové knihkupectví Kosmas.cz
ing. andrea Semancová, J. William Fulbright Commission
Mgr. lada Vyhnánková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
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kontaktní adresa: Vodičkova 36 (Palác Lucerna), 116 02 Praha 1

telefon:  +420 296 325 345

Fax:   +420 296 325 348

e-mail: infocentrum@mkc.cz 

Webové stránky:  www.mkc.cz 

 www.migraceonline.cz

Facebook:  MKC Praha

 MigraceOnline.cz

 La Ngonpo

 Stereotýpek v nás

kOntaktY
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Projekty v roce 2011:
Flexi-In-Security

MIGRACEONLINE.CZ 2010-2011

nový cizinecký zákon

Pracovní migrace, média a krize

Systém pracovních kontrol imigrantů v ČR: je třeba inspirace odjinud 

Visawatch - jaká je situace na českých zastupitelských úřadech?

Partnerské projekty:
Bridge IT 

connect IEM  
(Study on ICT to support everyday life integration of immigrants or ethnic minority people)

evropský integrační portál / European Web Site on Integration (EWSI I.-II.)

MIPEX – Migration Integration Policy Index

Media4US2

Media4ME International

Mimořádný grantový program určený na zlepšení postavení pracovních migrantů

Multikulturní Evropa v médiích / Multicultural Europe in Media

Multikulturní Visegrad v médiích / Multicultural Visegrad in Media

Podpora udržitelných politik pro integraci cizinců / Promoting Sustainable Policies for Integration 
(PROSINT)

regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci

Vízová politika ČR a EU v zemích Východního partnerství a možnosti pro její zlepšení

Jedním ze stěžejních témat naší činnosti je oblast migrace a integrace cizinců, v níž dlouhodobě reali-
zujeme řadu vlastních jedinečných projektů v rámci ČR a množství partnerských projektů na evropské či 
mezinárodní úrovni s renomovanými a osvědčenými organizacemi zejména ze zemí EU. 

V oblasti migrace a integrace cizinců do české společnosti se zaměřujeme především na popularizační 
aktivity určené široké veřejnosti. Naším cílem je vyváženě informovat o fenoménu migrace v České re-
publice a objasňovat otázky, které vyvstávají s příchodem a životem migrantů v této zemi. Podněcujeme 
kritickou diskusi o migraci a integraci, při které nezapomínáme dávat prostor těm, kterých se především 
týká – tedy migrantů samotných. K oslovení široké veřejnosti využíváme v prvé řadě náš specializovaný 
portál MigraceOnline.cz, který je svého druhu jediný v českém prostředí a kde publikujeme články a stu-
die renomovaných odborníků, mapujeme výzkum, vývoj legislativy, migrační a azylové politiky a činnost 
vládních i nevládních organizací.

Pořádáme ale také výstavy, veřejné debaty a (mezi)národní konference, nebo vzdělávací semináře o mi-
graci a příbuzných tématech. V našem týmu pracují odborníci, kteří se mimo jiné věnují výzkumu migrač-
ních otázek, což je zárukou objektivnosti poskytovaných informací. Díky mnohaleté zkušenosti a široké 
síti spřátelených odborníků a organizací z ČR i zahraničí poodhalujeme našim čtenářům a návštěvníkům 
našich akcí téma migrace a integrace v celé jeho komplexnosti a provázanosti s dalšími socioekonomic-
kými jevy probíhajícími v naší společnosti.

MiGrace 
a inteGrace

ii. naŠe ČinnOSt
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V informačním centru a specializované knihovně Mkc Praha nabízíme studentům, odborníkům 
i laikům širokou škálu informací o kulturní, jazykové, etnické a náboženské rozmanitosti, o soužití 
různých kultur v České republice i ve světě a o migraci a integraci cizinců. 

Knihovna MKC Praha má ve svém fondu přes 2800 knižních svazků, 160 aV médií a 50 titulů perio-
dik v několika úzce profilovaných tematických skupinách od náboženství a mytologie přes národy, práva 
menšin, migraci a uprchlictví, gender, antropologii, etnologii, etnografii, sociologii až po interkulturní vý-
chovu a vzdělávání, diversity management či média a multikulturní beletrii. Dokumenty jsou převážně 
v českém a anglickém jazyce. Nabízíme mj. také rešeršní služby a přístup k české databázi novinových 
článků Newton Media.

On-line katalog knihovny Mkc Praha: http://www.mkc.cz/cz/katalog-on-line.html.

Otevírací hodiny: Pondělí (10-15 hodin)
 Čtvrtek (12-19 hodin)

Do knihovny MKC přijímáme stážisty či studenty na praxi, které podrobně seznámíme s provozem 
knihovny (akvizice, katalogizace, revize, výpůjční protokol, komunikace se čtenáři…).

informační centrum pravidelně připravuje pro zájemce o multikulturní dění dva 
elektronické zpravodaje:
Mailing list [multikulti] zveřejňuje každý týden přehled kulturních a vzdělávacích akcí a zajímavé články. 
Mezi odběratele je možné se přihlásit na našich internetových stránkách.
[akviziční servis multikulturní literatury] vychází jednou měsíčně a informuje o novinkách na českém 
knižním trhu.

Další informace k činnosti knihovny a infocentra získáte na e-mailu: infocentrum@mkc.cz.

inFOrMaČní centruM 
a knihOVna

Multikulturní vzdělávání a výchova patří mezi naše priority již od samotného založení organizace 
v roce 1999.

V roce 2011 jsme úspěšně pokračovali v realizaci našich dvou tříletých vzdělávacích projektů: La 
Ngonpo, který je zaměřený na globální rozvojové vzdělávání a Stereotýpek v nás, který dále rozvíjí 
programy interkulturního vzdělávání. Oba projekty vycházejí z transkulturního (osobnostního) pojetí 
interkulturní výchovy.

Zároveň fungovala již druhým rokem interní vzdělávací pracovní skupina Mkc Praha, v rámci níž si 
při pravidelných setkáních vyměňujeme cenné zkušenosti z realizace projektů a dílen a diskutujeme nad 
mediálními tématy interkulturní a globálně rozvojové problematiky. 

V roce 2011 jsme již tradičně realizovali protipředsudkové dílny pro žáky základních škol a dílny 
zaměřené zejména na Romy, Vietnamce a monoteistická náboženství (islám, křesťanství, judaismus). 
Jejich cílem je představit různé etnické či náboženské menšiny žijící v České republice a předcházet vzni-
ku předsudků pramenících z určité socio-kulturní odlišnosti. Interkulturní dílny jsou určené především 
žákům 5. a 6. tříd, v modifikované verzi mohou proběhnout i na vyšším stupni škol, včetně gymnázií.

Řada vzdělávacích seminářů probíhá také v rámci evropských partnerských projektů, např. mediální 
školení pro novináře a zástupce nnO či seminář jak integrovat cizince pomocí informačních techno-
logií. 

Projekty v roce 2011:
la Ngonpo
Stereotýpek v nás - Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci

Multikulturní 
VZDĚlÁVÁní
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Metodika la ngonpo
MKC Praha vydalo ve spolupráci se sdružením NaZemi metodiku globálního rozvojového a multikulturní-
ho vzdělávání pro učitele druhého stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol. Metodika stejnojmenného 
projektu La Ngonpo obsahuje 24 vypracovaných plánů hodin do různých předmětů, které lze realizovat 
po dobu šesti měsíců, a to ve spolupráci s partnerskou školou z indického Ladaku. Prostřednictvím 
témat Kruh, Hrdina, Migrace, Krása, Voda a Společně mají žáci ve věku 12-16 let příležitost objevovat 
nejen názory svých vrstevníků odjinud, ale především i poznávat sami sebe, své spolužáky a společnost, 
ve které žijí. Metodika naplňuje průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvis-
lostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova.
Publikace je volně ke stažení v češtině a angličtině na webové stránce MKC Praha:  
http://www.mkc.cz/cz/nase-publikace.html

Flexi-in-Security: o situaci pracovních migrantů v době ekonomické krize  
/ on the situation of labor migrants in time of economic crisis
Publikace věnovaná situaci migrantů v době ekonomické recese v České republice a v dalších nejen 
evropských zemích. Deset reportérů spolu s deseti fotografy zdokumentovalo v průběhu roku 2010 so-
cio-ekonomické změny v přistěhovaleckých komunitách v zemích EU. Publikace přináší skutečné životní 
příběhy pracovních migrantů a vliv krize na jejich každodenní život. Publikace je v anglické a anglicko-
české verzi a vznikla v rámci projektu Flexi-In-Security.
Publikace je zdarma k dostání v kanceláři MKC Praha nebo volně ke stažení na webové stránce MKC 
Praha: http://www.mkc.cz/cz/nase-publikace.html

integrační politika a cizinci v médiích  
(sborník příspěvků z konferencí projektu Flexi in Security a MiPeX)
Sborník přináší hlavní příspěvky ze dvou konferencí uskutečněných v březnu a v květnu 2011. První kon-
ference Média a odraz multikulturní společnosti (v Praze dne 31.3.2011) se věnovala přístupu médií 
k měnící se společnosti, možnosti tradičních a nových médií. Jedním z hostů byl také Frans Jennekens, 
ředitel sekce diverzity Evropské televizní a rozhlasové unie, který nastínil přístup nizozemských médií 
k multikulturním tématům. Mezinárodní konference Státní politika a integrace migrantů do společnos-
ti (v Goethe Institutu v Praze dne 4.5.2011) nabídla pohled na českou migrační a integrační politiku, její 
srovnání v evropském kontextu i její odraz na postavení migrantů v praxi. Kromě integrace se konference 
zabývala také dopadem hospodářské krize na pracovní migranty, úspěšnými integračními strategiemi, 
příklady z praxe ze zahraničí a migrační politikou České republiky. Sborník vznikl v rámci projektů Flexi-

PuBlikaČní ČinnOSt
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10 nejpůjčovanějších knih v roce 2011:

Banks, James A.: Diversity and citizenship education
Bittnerová, Dana: Etnické komunity v české společnosti
Joklová, Kateřina: Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí
Massey, Douglas: Worlds in motion
leontiyeva, Yana; Vávra, Martin (eds.): Postoje k imigrantům
Bennet, Christine I: Comprihensive multicultural education
hofstede, Geert: Cultures and organizations
huntington, Samuel E.: Střet civilizací
Moree, Dana: Dobrodružství s kulturou
Průcha, Jan: Multikulturní výchova

Zajímavé novinky ve fondu knihovny v roce 2011:

Ministerstvo vnitra: Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci v ČR
kol. autorů: Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I.
kol. autorů: Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II.
Drbohlav, Dušan: Migrace a (i)migranti v Česku
Scheu, Harald Ch. (ed.): Migrace a kulturní konflikty
Barešová, Ivona: Současná problematika východoasijských menšin v České republice
castles, Stephen: The age of migration
huddleston, Thomas: Migration integration policy index III
Franck, Anja K.: Women’s labour migration in the context of globalisation
hansen, Pao: The politics of european citizenship
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MKC Praha již po řadu let zpřístupňuje veřejnosti informace o migraci v České republice a v zahraničí pro-
střednictvím výstav. V roce 2011 na tuto tradici navázala výstava fotoreportáží FLEXI-IN-SECURITY, kte-
rá se věnovala situaci migrantů v době ekonomické krize. V deseti konkrétních příbězích přiblížila životní 
zkušenosti pracujících migrantů v České republice, Gruzii, Německu, Nizozemí, Belgii či Polsku. Výstava 
ve třech jazykových verzích byla vystavena od února do června 2011 celkem na 11 místech v České re-
publice (Praha, Brno, Ostrava, Pardubice), Německu, Belgii, Švédsku, Polsku a Francii. Veřejnost se s ní 
mohla setkat na náměstích, ve varšavském metru, ve výstavních prostorách i na symbolickém spojení 
Německa s Polskem, na mostě ve Frankfurtu nad Odrou. Výstava upozorňovala i na další projektové ak-
tivity: veřejné debaty, konference a studie zveřejněné na informačním portálu Migraceonline.cz. Výstava 
zaznamenala značný zájem ze strany veřejnosti i médii. 

Zájemci si mohou výstavu v MKC Praha zapůjčit na své kulturní a vzdělávací akce.

VÝStaVY
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In-Security, MIPEX a Multikuturní Evropa v médiích podpořených Evropskou komisí, Evropskou kulturní 
nadací, International Visegrad Fund a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
Publikace je volně ke stažení na webové stránce MKC Praha: 
http://www.mkc.cz/cz/nase-publikace.html

Jaké cesty vedou do Česka? Česká vízová politika a praxe v Mongolsku, Vietna-
mu a na ukrajině mezi lety 2007 a 2010
Česká republika prošla mezi lety 2007 a 2010 výraznými změnami v oblasti migrace, které se zásadně 
projevily ve vízové praxi a posléze i politice. Zatímco v roce 2007 a 2008 byly české zastupitelské úřady 
v hlavních zdrojových zemích pro migraci do České republiky přetíženy nápory žadatelů o víza, během 
roku 2009 bylo v kontextu ekonomické krize zcela pozastaveno vydávání dlouhodobých víz za účelem 
zaměstnání a podnikání. Nabírání žádostí o víza je do současnosti (léto 2011) omezené neveřejnými 
kvótami, které v řadě zemí téměř neumožňují podat žádost o dlouhodobé vízum. Publikace „Jaké cesty 
vedou do Česka?“ sleduje tento vývoj a jeho dopady na příkladech tří zemí, ze kterých v letech 2007 
a 2008 přicházelo do Česka nejvíce pracovních migrantů - Mongolska, Vietnamu a Ukrajiny.
Publikace je volně ke stažení na stránkách migraceonline.cz: 
http://www.migraceonline.cz/o-nas/publikace/

Jak pracovat s multikulturními tématy v médiích: Diversity toolkit
Publikace je částečným překladem manuálu A Diversity Toolkit for factual programme in public servi-
ce television“, kterou vydala Evropská agentura pro základní práva v roce 2007. Příručka je určena pro 
nezisková školení a workshopy a předkládá doporučení, jak zlepšit způsob zobrazování menšin. Poprvé 
jsou na jednom místě soustředěné praktické informace a rady, které lze použít, nebo napodobit. Toolkit 
se zabývá především tím, jak jsou národnostní a kulturní menšiny zastoupeny a zobrazovány v televiz-
ních zpravodajských pořadech a pořadech o současném dění.
Publikace obsahující DVD je k dispozici v kanceláři MKC Praha.

Stereotýpek v nás: interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci
V rámci projektu byly vytvořeny metodiky ke čtyřem různým aktivitám. Cílem interkulturního semináře 
o rozsahu 90 minut je zprostředkovat žákům první setkání s tématem kulturní rozmanitosti. Cyklus 
tří navazujících dílen využívá metody osobnostně-sociální výchovy a zážitkové pedagogiky. Cyklus má 
nabídnout žákům hlubší vhled do vybraných témat interkulturního vzdělávání a jejich reflexi. Miniwork-
camp je víkendová forma tzv. workcampu s hlavním cílem motivovat (nejen) žáky SOŠ k otevřenému 
a aktivnímu přístupu ke svému okolí, rozvíjet jejich sociální a komunikační dovednosti a podpořit vní-
mavost vůči kulturní rozmanitosti. Formát a celková koncepce třídenního prožitkového kurzu „Túra 
kulturou“ vzešly z myšlenky vytvořit kvalitní a zajímavý program pro žáky středních škol v neformálním 
prostředí. Obsah kurzu je postaven na principech zážitkové pedagogiky, pomocí které propojuje témata 
interkulturního vzdělávání a osobnostně sociální výchovy.
Metodiky jsou volně ke stažení na stránkách projektu Stereotýpek v nás: 
http://stereotypek.mkc.cz/metodika-38/
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Zaujala Vás naše činnost? chcete se zapojit?

Naše aktivity financujeme ze zdrojů českých a zahraničních nadací, evropských fondů, městských úřadů 
a ministerstev. Tyto zdroje však pokryjí naši činnost a chod organizace pouze z části. Chybějící finance 
se snažíme získat např. prodejem našich publikací a vzdělávacích kurzů. I vy se však můžete zapojit 
a podpořit naší činnost.

Zapojte se:

• jako dobrovolník či prostřednictvím stáže v našem centru do naší činnosti

•  jako člen našeho klubu Multikulti získáte automaticky přístup do naší knihovny zdarma, možnost 
koupit si naše publikace s výraznou slevou a další výhody, které klub nabízí

•  finančním nebo hmotným darem můžete podpořit chod našeho centra nebo konkrétní projekt, 
který realizujeme. Fyzické i právnické osoby si mohou navíc odečíst hodnotu daru od základu daně. 

•  nákupem prostřednictvím internetového knihkupectví kosmas (přes www.kosmas.cz/mkc) - zís-
káme 6% z vašeho nákupu, aniž byste vy platili více

•  do veřejné sbírky (v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách), která je zaměřena 
na podporu cílů a aktivit našeho občanského sdružení, jež spojuje snaha o hledání a řešení otázek 
spojených se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.

Všem, kteří se rozhodnete naše centrum podpořit, děkujeme!

Více informací získáte na našich www stránkách v sekci Zapojte se  
nebo e-mailem infocentrum@mkc.cz.

ZaPOJte Se
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Součástí naší činnosti jsou i odborné konzultace v oblasti multikulturního vzdělávání, migrace a in-
tegrace firmám, vzdělávacím zařízením a státním institucím. 

Zaměstnancům či managementu firem nabízíme vzdělávací program Diversity Management, který 
poskytuje praktický návod, jak se zorientovat a efektivně pracovat v různých kulturách. Program připra-
vuje zaměstnance např. na častou spolupráci se zahraničím, jednání se zahraničním managementem 
firmy, dlouhodobé pracovní působení v zahraničí, či zaměstnávání cizinců. Cílem programu je rovněž 
rozvinout u účastníků interkulturní kompetence, tj. svou schopnost spolupracovat s osobami z odliš-
ných národních kultur, porozumět zvyklostem zahraničních partnerů, respektovat jejich odlišné přístupy 
a adaptovat se na kulturně odlišná pracovní prostředí. Kurzy zaměřujeme na jednotlivé kultury (Rusko, 
Indie, Čína) a připravujeme zákazníkům na míru. Jedno či vícedenních kurzů se mohou účastnit skupiny 
i jednotlivci, v případě dlouhodobých pracovních pobytů v zahraničí pak také jejich rodinní příslušníci.

Nově jsme také připravili školení pro firmy, které zaměstnávají velké počty cizinců. Školení nabízí 
přehled o aktuální legislativě a informuje o očekávaném vývoji migrační politiky v následujících letech, 
a to jak z pohledu zaměstnavatele, tak zaměstnanců. Současně účastníkům poskytuje praktické rady 
i dovednosti o tom, jak zacházet a komunikovat s cizími pracovníky jednotlivých kultur, obsahově lze 
program zacílit na specifika jedné či více kulturních skupin, např. Vietnamce, Mongoly, Ukrajince, Indy, 
Bulhary, Rumuny a další.

V rámci poradenské činnosti poskytujeme odborná posouzení projektů, které se zabývají multikulturní 
tematikou či návrhy koncepce vzdělávacích programů pro různé cílové skupiny, jako jsou zaměstnava-
telé, úředníci veřejné správy, pracovníci školství a komunitních center z různých krajů České republiky. 

Dále nabízíme zpracování výzkumů, které se zaměřují zejména na pracovní a životní podmínky cizinců 
v ČR a společenské jevy související s migrací na trhu práce nebo na oblast interkulturních a pracovních 
vztahů na pracovišti (např. efektivita interkulturní komunikace, efektivita využití pobytového statusu, 
úroveň integrace cizinců do pracovního prostředí - i s ohledem na jednotlivé skupiny cizinců, využití po-
tenciálu vysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců, implementace legislativy upravující vstup a pobyt 
cizinců na český pracovní trh a její praktické dopady na zaměstnanecký poměr, aj. 

Kromě výše uvedených produktů jsme schopni ve většině případů na základě předchozí konzultace s kli-
entem zajistit či vytvořit na zakázku další vzdělávací i kulturní aktivity na téma interkultura dle 
zájmu a konkrétní specifikace zájemce. Více info: office@mkc.cz

kOnZultaČní  
ČinnOSt a VÝZkuM
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Flexi-in-Security
realizace: 1.4.2010-31.7.2011
Partneři: Rejs e.V. (Německo), CBAI - Centre Bruxellois d‘Action Interculturelle (Belgie), Fundacja 
Nowa Ameryka (Polsko), Immigrant Institute (Švédsko)
Financování: Evropská komise - DG EMPL/D/2; European Cultural Foundation (Nizozemí), Minister-
stvo zahraničních věcí České republiky, International Visegrad Fund, Trust for Civil Society in Central & 
Eastern Europe
koordinátorka: Barbora Loudová Stralczynská

FLEXI-IN-SECURITY byl společný projekt pěti neziskových a kulturních organizací z České republiky, 
Polska, Německa, Švédska a Belgie, který vznikl v reakci na ekonomickou krizi a její dopady na situaci 
migrantů.

Cílem projektu bylo podpořit dodržování lidských i sociálních práv pracovních migrantů. Projekt byl jed-
nou z odpovědí na závazek členských států Evropské unie, které si vytyčily podpořit princip „flexicurity“, 
tedy vyváženosti mezi pružností pracovního trhu („flexi“) a zabezpečením sociálních jistot („security“). 
Projekt FLEXI-IN-SECURITY se věnoval situaci pracovních migrantů a praxi v oblasti dodržování lidských 
a sociálních práv ve vybraných zemích Evropské unie.

Na základě výzkumu realizovaného v roce 2010 deseti týmy vznikly fotoreportáže a články přibližující 
okolnosti v daných zemích. V roce 2011 byly zveřejněny výstupy projektu prostřednictvím úspěšné série 
výstav v České republice, Německu, Polsku, Belgii, Švédsku a Francii. Odborná i široká veřejnost měla 
možnost zúčastnit se cyklu debat k problematice migrace, které byly organizovány ve všech projekto-
vých zemích a věnovány konkrétním otázkám spojeným s vývojem migrační situace v daných regionech. 
V České republice byly tematizovány především otázky zdejší ekonomické koncepce a vízové politiky. 
Sérii debat zakončila v květnu 2011 mezinárodní konference v Goethe-Institutu v Praze. Konference 
se těšila velmi vysoké účasti i mediálnímu ohlasu a jednoznačně patřila mezi významné události prv-
ní poloviny roku v oblasti migrace. Pro firmy zaměstnávající cizince jsme ve spolupráci se společností 
Economia, a.s. připravili odborný seminář věnovaný otázkám legálního zaměstnávání cizinců v Čes-
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ku. S výstupy z projektu se mohou zájemci seznámit také na internetové stránce projektu, která je 
rozšířením informačního portálu migraceonline.cz. Odborné veřejnosti nabízíme 5 případových studií 
k problematice migrace z Německa, Polska, Belgie, Švédska či Anglie a dokument shrnující doporučení 
pro další vývoj migrační politiky v Česku.

Projekt FLEXI-IN-SECURITY představuje významný přínos v několika oblastech. Velmi důležité bylo pře-
devším oslovení co nejširší cílové skupiny – od pracovníků ministerstev, zaměstnavatelů cizinců, vě-
deckých pracovníků, pracovníků organizací pracujících s cizinci, médií až po širokou veřejnost. Dalším 
přínosem byla medializace aktuálních otázek spojených s migrací v jednotlivých projektových zemích, 
a v rámci debat vytvoření platformy pro výměnu názorů mezi státním sektorem a dalšími stranami zabý-
vajícími se migrací. Vícemodulové projekty tohoto typu se jeví jako vysoce efektivní.

la ngonpo (Development education  
exchange project la ngonpo)
realizace: 1.1.2010-31.12.2012
Partneři: Modrý kámen, základní článek Hnutí Brontosaurus (ČR), Společnost pro Fair Trade (ČR), 
Moravian Mission School of Leh (Indie), Secmol (Indie), Fundacja Nowa Amerika (Polsko)
Financování: Evropská komise - EuropeAid Cooperation Office (Public awareness and education for 
development in Europe), Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Česká rozvojová agentura v rámci Progra-
mu zahraniční rozvojové spolupráce ČR)
koordinátorka: Romana Vylitová, projects@mkc.cz 

La Ngonpo je česko-indický projekt zaměřený na multikulturní a globální rozvojové vzdělávání (MKV 
a GRV). Jeho cílem je umožnit českým a ladackým (SV Indie) žákům ve věku 12–16 let vzájemnou 
komunikaci na základě práce na společných tématech. Projekt zároveň seznamuje českou veřejnost 
s rozvojovou problematikou. 

La Ngonpo se zakládá na speciálně vytvořené metodice, jejíž pilotáž jsme dokončili na jaře roku 2011. 
Po zapracování připomínek učitelů i dalších expertů z oblasti MKV a GRV jsme v srpnu 2011 vydali 
publikaci Metodika La Ngonpo, která je k dispozici také v elektronické podobě na webu MKC Praha. 
V červnu 2011 jsme spustili na adrese www.la-ngonpo.org internetový informační portál pro širokou 
veřejnost. V průběhu celého roku, jsme také vylepšovali tzv. interní webové stránky. Ty jsou přístupné 
po přihlášení, pouze pro žáky a učitele zapojené do projektu, a slouží ke komunikaci mezi partnerskými 
třídami. V říjnu 2011 jsme také v rámci propagace projektu založili Facebookový profil La Ngonpo. 
Tento dvojjazyčný profil slouží k síťování a ke komunikaci s našimi sympatizanty. Profil aktualizujeme 1x 
týdně, proto je zdrojem nejaktuálnějších informací o projektu.

iii. inFOrMace  
O PrOJektech
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V rámci projektu odjelo v roce 2011 do Indie celkem 10 dobrovolníků, kteří zde působili na školách již 
do projektu zapojených nebo chystajících se na spolupráci v následujícím školním roce. Dobrovolníci 
školili učitele v metodice, představili jim projekt a webové stránky projektu La Ngonpo. Skrze dobro-
volníky jsme také zrealizovali několik druhů workshopů, které měly připravit a motivovat žáky nových 
tříd na projekt a získat podklady pro výstavu, která se bude konat v ČR i Ladaku v roce 2012. Dále měli 
dobrovolníci na starosti kontaktování nových škol. Také v roce 2012 se chystáme vyslat dobrovolníky 
do Indie, kde budou mít kromě výuky na školách na starosti také přípravu výstavy La Ngonpo. Kromě 
toho plánujeme projekt rozšířit do Nepálu, kde jsme již zahájili spolupráci s potenciálními partnery.

V roce 2011 realizovala partnerská organizace Fundacja Nowa Ameryka celkem 3 filmové workshopy 
pro děti zapojených škol v ČR a Indii. Zároveň pokračovala v natáčení filmového dokumentu o projektu 
zachycujícího odlišnosti i podobnosti života dětí v obou zemích. Tento dokument s pracovním názvem 
Video-letters bude dokončen v červnu 2012 a poté jej budeme promítat při příležitosti vernisáží výstav 
v ČR i v Indii. Celkem jsme v roce 2011 v rámci projektu La Ngonpo zrealizovali 37 workshopů (filmo-
vých, kreativních, fotografických, počítačových) pro 476 žáků ze 6 škol v Indii, Ladaku a dvou škol v ČR 
a 6 jednodenních školení pro 72 učitelů z ČR a Indie.

MiGraceOnline.cZ 2010-2011
realizace: 1.7.2010-31.12.2011
Financování: Nadace Open Society Fund Praha
koordinátorka: Tereza Blahoutová, seminars@mkc.cz

MigraceOnline.cz představuje již od roku 2003 jedinečný informační zdroj pro laickou i odbornou veřej-
nost, která se zajímá o témata spjatá s problematikou migrace a integrace v ČR. Je tomu tak především 
díky dlouhodobé přízni nadace Open Society Fund Praha, která od samého počátku podporuje snahu 
MKC Praha rozvíjet kritickou diskusi o migraci v ČR a dalších zemích střední a východní Evropy. Za devět 
let své existence se MigraceOnline.cz stala respektovaným, hojně navštěvovaným a citovaným zdrojem 
pro zástupce z řad státní správy (MV ČR), NNO, akademické obce i širší veřejnosti. Díky širokému te-
matickému záběru se na realizační tým MigraceOnline.cz obracejí s prosbou o konzultaci také migranti 
nebo čeští občané, kteří jsou s migranty v kontaktu (zaměstnavatelé, rodinní příslušníci).

V roce 2011 jsme publikovali na českých stránkách MigraceOnline.cz 88 článků a 99 dalších příspěv-
ků, např. pozvánky na kulturní a vzdělávací akce, výstupy z činnosti spřátelených neziskových organizací 
pracujících s migranty, tiskové zprávy z ČR i ze zahraničí, bulletiny Konsorcia nevládních organizací pra-
cujících s migranty v ČR aj Více než 70 článků, rozhovorů, recenzí a výzkumných zpráv pak vyšlo na ang-
lické verzi stránek MigrationOnline.cz. Díky široké síti autorů z ČR i ze zahraničí se nám dařilo reagovat 
na aktuální témata, která ovládla debatu o migraci v České republice i celé Evropské unii (například: 
příliv uprchlíků z Evropy do Libye, zvýšení ochrany pro domácí pracovníky přijaté Mezinárodní organizací 
práce, nebo diskusi o posilování kompetencí evropské agentury na ochranu hranic (Frontex). Z domácích 

kauz již delší dobu společně s dalšími neziskovými organizacemi sledujeme případ tzv. stromkařů, za-
hraničních pracovníků vykořisťovaných při práci v českých lesích, dlouhodobě se zabýváme také českou 
vízovou politikou, zejména funkčností systému VISAPOINT, určeného k registraci žádostí o dlouhodobé 
vízum a pobyt (ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv).

Vzhledem k chystaným legislativním změnám na poli migrační politiky ČR jsme v uplynulém roce něko-
likrát přispěli do mezirezortního připomínkového řízení k Aktualizované Koncepci integrace cizinců 
na území ČR, k návrhu nového systému ekonomické migrace ČR a věcnému záměru nového cizineckého 
zákona. Tyto informace jsou taktéž dostupné na MigraceOnline.cz.

Do kritické diskuse o migraci se snažíme co nejaktivněji zapojovat také své čtenáře, kteří mohou na kaž-
dý článek reagovat svým komentářem přímo na našich stránkách, nebo mohou nově diskutovat v rámci 
naší facebookové skupiny, do které v tuto chvíli patří více než 400 příznivců. Možnost vyjádřit svůj 
postoj k migraci a migrantům v posledním roce využívali také lidé s rasistickými postoji. Nejen z těchto 
důvodů cítíme velkou odpovědnost za pokračování v naší práci, neboť právě zvyšováním informovanosti 
veřejnosti chceme netoleranci a vylučování určitých skupin lidí z naší společnosti předcházet.
Více informací lze získat na adrese seminars@mkc.cz.

tOP 10 neJČtenĚJŠích ČlÁnkŮ na MOl

Marek Čaněk: když se sází les, létají třísky. O zaměstnávání pracovních migrantů  
ve státních lesích
http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2279186 (1869)

MigraceOnline.cz: Debata „Jaké cesty vedou do Česka?“
http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2283070 (1758)

MigraceOnline.cz: Jak regulovat migraci? Směřování české migrační politiky
http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2278436 (1335)

lucie trlifajová, Barbora loudová Stralczynská: Státní politika a integrace migrantů 
do společnosti: výstupy a záznam z konference
http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2288755 (1242)

MigraceOnline.cz: Prezentace z debaty „Jak regulovat migraci?“
http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2282159 (1189)

kristýna titěrová: Vzdělávání dětí cizinců: výzva českému školství
http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2285580 (1086)
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Marie Jelínková, eva Valentová: tisková zpráva: usnesení evropského parlamentu 
„Zmenšení nerovností v oblasti zdraví v eu“ 
http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2280973 (1032)

Martin rozumek: Štrasburk - tvrdý zásah tzv. Dublinskému systému eu – návrat uprchlí-
ků do Řecka nepřípustný
http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2278252 (939)

tereza kušniráková, Barbora Jirková: Druhé dějství českého konzulátu v hanoji – ticho 
a klid 
http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2280635 (855)

andrea Gerstnerová: inteGrace kValiFikOVanÝch SuBSaharSkÝch iMiGrantŮ 
V PraZe komparativní srovnání se situací v Paříži, londýně a lutychu
http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2274045 (742)

nový cizinecký zákon
realizace: 1.10.2011-31.4.2012
Partneři: Organizace pro pomoc uprchlíkům, Sdružení pro migraci a integraci
Financování: Open Society Fund Praha
koordinátorka: Marie Jelínková, migrace@mkc.cz

nový cizinecký zákon je název projektu zabývající se stejnojmenným zákonem, který se v současné 
době připravuje. Cílem projektu je využít fáze příprav nového zákona a ovlivnit jeho znění tak, aby sku-
tečně dobře ošetřoval práva i povinnosti cizinců. 

Přístup migrantů v ČR k právům, která mají mít, nepovažujeme za příliš ideální. Částečně je tomu tak 
také kvůli nastavení zákona o pobytu cizinců, který je dost nepřehledný a ne vždycky úplně spravedlivý. 
Nově připravovaný zákon by měl situaci významně zlepšit. Nejde nám však pouze o pohled neziskových 
organizací. V projektu nás zajímá také co řeší a jak si nový cizinecký zákon představují vysoké školy a dal-
ší akademické instituce (jich se týká především migrace a mobilita studentů a vědeckých pracovníků). 
Jde nám také o pohled podnikatelské sféry, která řeší zejména migraci zaměstnanců. V projektu s nimi 
tedy hledáme, do jaké míry máme společný pohled na věc, s jakými problémy se potýkají, co by bylo 
možné vyřešit nyní a co by mělo být v novém zákoně. Jsme si vědomu, že nemůžeme mít stejný pohled 
na věc, ale rádi bychom se na tom základním a principiálním shodli, a pokud to půjde, společně se o to 
také zasazovali.

Pracovní migrace, média a krize
realizace: 1.1.2011-31.7.2011
Financování: MZV ČR (dotační program Projekty v obl priorit zahr.politiky ČR a mezin. vztahů na rok 
2011)
koordinátorky: Barbora Tošnerová a Barbora Loudová Stralczynská

V rámci projektu se konaly dvě mezinárodní konference v březnu a v květnu 2011. První konference 
Média a odraz multikulturní společnosti se konala 30. 3. 2011 ve Vzdělávacím institutu Charity v Praze. 
Konference se zúčastnili zástupci médií, odborníci z akademické sféry, studenti i zástupci státní správy 
a nevládních organizací. Na konferenci vystoupili Tomáš Trampota, ředitel Institutu komunikačních studií 
a žurnalistiky FSV UK, Frans Jennekens, nizozemský novinář, odborník na multikulturní témata v mé-
diích (účast v mnoha projektech zaměřených na toto téma), v současnosti mimo jiné ředitel diverzity 
holandské rozhlasové společnosti NTR a předseda interkulturní skupiny Evropské rozhlasové a televizní 
unie (EBU), Milan Fridrich, český novinář, dlouholetý spolupracovník ČRO a ČT, první zahraniční zpravodaj 
ČRO v Bruselu, v současnosti ředitel ČT Nová média a Jaroslav Valůch, koordinátor sekce Nová média 
mění společnost festivalu Jeden svět.

Druhá konference Státní politika a integrace migrantů do společnosti se konala 4.5.2011 v Goethe 
Institutu v Praze pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Aleny Gajdůškové. 
Konference se zúčastnili zástupci státní správy, odborníci z akademické sféry, zástupci neziskových or-
ganizací, médií, studenti. 
V prvním bloku věnovaném státním politikám integrace cizinců ve srovnání České republiky a dalších 31 
zemích Evropy a Severní Ameriky vystoupili Thomas Huddleston, The Migration Policy Group (hlavní vý-
zkumník studie MIPEX), Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, Miluše Hutyrová, Pedagogická 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Selma Muhič Dizdarevič, Fakulta humanitních studií Univer-
zity Karlovy v Praze. V druhém dopoledním bloku věnovaném pracovní migraci v době ekonomické kri-
ze vystoupili Dušan Drbohlav a Soňa Schovánková, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 
a Jakob Hurrle, Multikulturní centrum Praha. Dopolední část konference byla zakončena blokem k pro-
blematice integrace migrantů – Claudia Walter z Bertelsmann Stiftung, program integrace a vzdělávání, 
představila příklady dobré praxe ve vybraných německých městech a následovala panelová diskuse, jíž 
se v panelu účastnili Thomas Huddleston, Pavel Čižinský a Claudia Walter. Odpolední část konference 
tvořily dva workshopy, první na téma lokální integrace cizinců, druhý se věnoval migrační politice České 
republiky. 
Obě konference jsou v podobě video záznamů dostupné všem zájemcům o téma ekonomické migrace 
a mediálního obrazu pracovních migrantů na informačním portálu MKC Praha migraceonline.cz. Pre-
zentace mluvčích jsou ke stažení na webu www.migraceonline.cz/flexi-in-security. Následně byl vydán 
sborník s hlavními výstupy z obou konferencí. Konference zaznamenaly velký zájem ze strany odborné 
veřejnosti, o čemž svědčí několikanásobný počet účastníků konference i zájemců o materiály z obou 
konferencí (prezentace mluvčích, video záznamy a sborník).
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Stereotýpek v nás - interkulturním vzděláváním  
a prožitkem k toleranci
realizace: 1.6.2010-31.5.2013
Partneři: INEX-Sdružení dobrovolných aktivit, o.s., AFS-Mezikulturní programy, o.s.
Financování: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
koordinátorka: Jitka Štefková, projekt@mkc.cz 

V roce 2011 pokračoval také vzdělávací projekt Stereotýpek v nás. Projekt je zaměřen na prevenci xeno-
fobie a rasismu mezi studenty středních odborných škol. Probíhá v 5 vybraných krajích České republiky 
(ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském a Královéhradeckém kraji).

Na jaře 2011 byla vytvořena a pilotována originální metodika vycházející z principů osobnostně-so-
ciální výchovy a zážitkové pedagogiky. Při svých aktivitách využívá přítomnosti školitelů-cizinců. Pro 
školy projekt nabízí jednorázový interkulturní seminář a třídílný cyklus interkulturních dílen. Cílem je 
zprostředkovat žákům první setkání s tématem kulturní rozmanitosti. Žáci si uvědomí, jaké to je být 
„jiný“ a dostanou příležitost zamyslet se nad tím, jak by mohlo vypadat ideální soužití lidí s různým kultur-
ním zázemím. Postupně se jim nabízí hlubší vhled a reflexe vybraných témat, jako například stereotypy 
a jejich vznik, životní hodnoty a jejich vztah ke kultuře, vytváření a prosazování vlastních postojů.
V rámci jarní pilotáže jsme na celkem 7 školách odzkoušeli v 6 třídách cyklus třídílných interkulturních 
dílen a ve 3 třídách jednorázový interkulturní seminář. Po úspěšné pilotáži se ihned rozběhlo dalších 
26 seminářů na partnerských školách a na podzim 2011 navázalo 8 cyklů interkulturních dílen a 17 
seminářů. Zájemci z řad žáků se mohou navíc přihlásit samostatně na dvě vícedenní akce – prožitkový 
kurz a miniworkcamp. V roce 2011 vyjelo 42 mladých lidí na 2 prožitkové kurzy, kde se prostřednictvím 
outdoorových, diskusních a tvůrčích aktivit učí týmové spolupráci a učí se těžit z rozmanitosti a individu-
álních schopností každého z nás. Těžiště 6 miniworkcampů, které jsme uspořádali pro 53 žáků, spočívá 
v dobrovolné práci (např. oprava zříceniny hradu) a v soužití a interakci v kulturně různorodé skupině. 
Po domluvě se školou lze tyto víkendové programy adaptovat i pro celé třídy.
Pro pedagogy SOŠ jsme v říjnu uspořádali jednodenní školení zaměřené na metodické materiály Stere-
otýpka, zážitkovou pedagogiku a interkulturní vzdělávání. Pro další pedagogické pracovníky se uskuteč-
nilo 1 čtyřdenní školení budoucích školitelů programu a v dubnu a říjnu jsme navíc uspořádali 2 jedno-
denní školení opět zaměřené na naše metodické materiály a aktivity projektu.

Od února 2011 funguje na adrese http://stereotypek.mkc.cz/ internetový informační portál, kde lze 
získat informace o projektu, proběhlých akcích na školách a plánovaných vícedenních pobytech pro žáky 
středních odborných škol. Pro zájemce z řad odborné veřejnosti jsou tu shromážděny veškeré metodic-
ké a podpůrné materiály našeho vzdělávacího programu a uveřejněna databáze školitelů interkulturních 
seminářů, dílen i prožitkových kurzů. Infoportál bude jako prostor pro sdílení podnětů a mapování dění 
v oblasti MKV fungovat i nadále.

Systém pracovních kontrol imigrantů v Čr:  
je třeba inspirace odjinud / The System of immigrant Work 
controls in the czech republic: inspiration needed
realizace: 8.3.2011-31.12.2011
Financování: Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze 
koordinátorka: Marie Jelínková, migrace@mkc.cz

Menší, ale svým tématem opravdu důležitý projekt se zaměřil na systém pobytových a pracovních kont-
rol přistěhovalců v ČR. Jeho cílem bylo se ptát, jak jsou kontroly práce v ČR organizovány a zda by jejich 
nastavení nešlo zlepšit skrze inspiraci z jiných států – třeba i z těch amerických. 

Zjištěná fakta byla poměrně překvapivá. Zaměřili jsme se totiž mimo jiné na tzv. kauzu stromkaři: po dvou 
letech, desítkách trestních oznámení a monohých kontrolách stále v českých lesích pracují migranti z růz-
ných zemí, nadále jsou obíráni o spravedlivou mzdu a nic moc se neděje! Potěšilo nás proto, že jsme tuto 
kauzu i další věci mohli trochu zviditelnit, přinést různé inspirace ze zahraničí a především o těchto téma-
tech rozpoutávat veřejnou diskuzi skrze vystoupení v médiích, články, výstavu, veřejnou debatu atp. 

Výstupem projektu je velké množství článků o pracovní migraci, výstupy z veřejné debaty i souhrnná 
analýza. Vše je dlouhodobě dostupné na našem portálu MigraceOnline.cz. Projekt již skončil, avšak 
naše snažení v této oblasti rozhodně ne. 

Visawatch  
- jaká je situace na českých zastupitelských úřadech?
realizace: 9/2009-4/2011
Financování: CEE Trust (Polsko)
koordinátorka: Lucie Trlifajová, visawatch@mkc.cz 

Česká republika prošla mezi lety 2007 a 2010 výraznými změnami v oblasti migrace, které se zásadně 
projevily ve vízové praxi a posléze i politice. Zatímco v roce 2007 a 2008 (v souvislosti s vysokou po-
ptávkou po zahraničních zaměstnancích) byly české zastupitelské úřady v hlavních zdrojových zemích 
pro migraci do České republiky přetíženy nápory žadatelů o víza, během roku 2009 bylo v kontextu 
ekonomické krize zcela pozastaveno vydávání dlouhodobých víz za účelem zaměstnání a podnikání 
a do současnosti je omezeno neveřejnými kvótami. Projekt Visawatch se od konce roku 2009 zaměřo-
val na českou vízovou politiku vývoj a její dopady na příkladu Mongolska, Vietnamu a Ukrajiny.

V roce 2011 byly v rámci projektu publikovány další odborné články, reportáže a rozhovory v rámci 
sekce Migrace a víza http://migraceonline.cz/temata/viza/, osobní zkušenost žadatelů o vízum z růz-
ných zemí zachycovala sekce Visawatch blogů http://www.migraceonline.cz/blogy/visawatch.shtml. 
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V březnu 2011 v proběhla v rámci projektu veřejná debata Jaké cesty vedou do Česka? o současném 
stavu a dalším směřování české vízové politiky a praxe. Zastupitelé státní správy, veřejného ochránce 
práv a komerčního sektoru, nezávislí odborníci a cizinci diskutovali o posledních změnách ve vízovém 
procesu a o zastavení a následném omezení nabírání víz na nejvytíženějších českých zastupitelských 
úřadech v zahraničí. Záznam z debaty je dostupný na MigraceOnline.cz 
http://migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2283070.
K tématu dále vznikla krátká dvoudílná reportáž, publikovaná na webu Respekt.cz v létě 2011 zaměřu-
jící se na vývoj mezi lety 2007 a 2010 (Chcete mě? Vývoj vízové politiky Česka I. a II.), http://respekt.
ihned.cz/video/c1-52647760-chcete-me-vyvoj-vizove-politiky-ceska-i.
Nejpodstatnějším výstupem celého projektu je pak publikace Jaké cesty vedou do Česka?, která jed-
nak popisuje obecný vývoj vízové politiky v kontextu změn v migrační politice mezi lety 2007 a 2010, 
a podrobně se zaměřuje na to, jak se tyto změny projevily ve třech zemích, ze kterých v letech 2007 
a 2008 přicházelo do Česka nejvíce pracovních migrantů - Mongolska, Vietnamu a Ukrajiny. Publikace je 
dostupná zde http://migraceonline.cz/o-nas/publikace/.

V rámci projektu se podařilo poukázat a částečně medializovat některé problémy spojené s vízovou 
politikou, řada z nich však přetrvává a považujeme za důležité se této oblasti nadále věnovat.

Mkc Praha BYlO V rOce 2011 PartnerSkOu OrGaniZací 
V PrOJektech:

Bridge it
realizace: 12/2008-4/2011
hlavní realizátor: Universidad de Barcelona (Španělsko)
Partneři: Arbeiter Wohlfahrt Bundesverband, Compagnie IBM France, Délégation Académique aux 
Relations Européennes et Internationales et à la Coopération DGB Bildungswerk EV, Dublin Institute of 
Technology, FETE-UGT Unión General de los Trabajadores /Educación, Fondation Maison des Sciences 
de l‘Homme, Fundación Privada Ciudad de Viladecans, International Organization for Migration (IOM) 
- Romania, Itpreneurs, KL- Kennisland, Laboratori de Mitjans Interactius - Universitat de Barcelona, Lon-
don Advice Services Alliance, MENON, Microsoft, Mugak, Multicultural Centre Prague, Nosotras, Pro-
jektwerkstatt, Regione Emmilia Romagna, Société Générale S.A., Stichting Maroc.nl, Stiftung Digitale 
Chancen, The Institute for Prospective Technological Studies - Directorate General Joint Research, Cen-
tre - European Commission, The Political Science and Sociology Department - Florence University
Financování: Evropská komise
koordinátor: Ondřej Daniel, europeancity@mkc.cz 

Evropská platforma Bridge IT, Digital Inclusion and Cultural Diversity in Europe byla partnerským projek-
tem MKC Praha do dubna roku 2011. Cílem bylo zvýšení informovanosti a výměna příkladů dobré praxe 
v oblasti integrace cizinců prostřednictvím informačních technologií. Projekt se zaměřil na tři oblasti 
integrace, a to občanskou společnost, práci a vzdělání. Na projektu se celkem podílelo 25 partnerů 
z celé Evropy. Hlavním koordinátorem projektu Bridge IT byla Barcelonská univerzita (Universitat de 
Barcelona).

Na počátku roku 2011 jsme v Brně uspořádali jeden z workshopů, jež byly součástí sítě setkání v šesti 
evropských městech. Koordinátor akce Ondřej Daniel na workshop mimo brněnských, pražských a dal-
ších hostů z České republiky sezval také kolegy ze Slovenska, Španělska, Itálie, Rumunska a dalších 
zemí, nechyběli ani zástupci cizinců a menšin žijících v ČR. S ohledem na zadání projektu, který měl 
reflektovat jak nadnárodní, národní, regionální i místní dimenzi, bylo Brno pro organizátory snadnou 
volbou. Město Brno i Jihomoravský kraj totiž ve zvýšené míře kladou důraz na podporu migrantů ze 
třetích zemí, inovativních technologií a kreativního průmyslu. Mezi další výstupy projektu garantované 
MKC Praha patřila příručka s příklady dobré praxe integrace cizinců pomocí informačních technologií 
a manuál jak integrovat cizince pomocí informačních technologií.
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evropský integrační portál / european Web Site  
on integration (eWSi)
realizace: II. Fáze: 1.11.2010–30.12.2011
hlavní realizátor: MPG - Migration Policy Group (Belgie)
Partneři: 27 členských států EU
Financování: Evropská komise (zadavatel projektu)
koordinátorka: Lucie Trlifajová, visawatch@mkc.cz

Cílem ambiciózního projektu Evropské komise je vytvořit portál, kde budou dostupné informace o inte-
graci cizinců ze všech států EU. Uživatel má možnost např. zjistit, co se kde děje včetně nových zákonů 
a jejich novel, jaké jsou grantové možnosti a jaké studie o integraci cizinců v jednotlivých státech vznikly. 
Projekt se stále vyvíjí a do budoucna se plánuje dodat na stránku i videa a v mnohem větší míře je pro-
pojit s dalšími weby na podobné téma. 

MKC Praha bylo vybráno jako zástupce České republiky, tzv. Country coordinator, který dodává na web 
informace z českého prostředí včetně zajímavých článků, akcí i projektů. Hlavní aktivitou je vkládání 
informací týkajících se integrace cizinců v ČR na webové stránky integration.eu. Mezi klíčové zprávy 
patří texty týkající se příkladů dobré praxe, odborné články o integraci, užitečné odkazy i grantové výzvy. 
Portál slouží k sdílení informací o integraci cizinců v jednotlivých členských státech. 
V roce 2011 se MKC podílelo na pokračující druhé fázi projektu, která byla zahájena v listopadu 2010.

Media4uS2
realizace: 1.9.2011–1.3.2013
Financování: Evropská komise
hlavní realizátor: Mira Media (Nizozemí)
Partneři projektu: Migrants Resource Centre (Velká Británie), Foundation of Subjective Values (Maďarsko), 
Cospe (Itálie), Média Animation (Belgie), Grimme Institute (Německo), Glocal Community Voice (Švédsko)
koordinátorka: Tereza Blahoutová, seminars@mkc.cz

Media for us, too! je již několikátým evropským partnerským projektem, na kterém spolupracujeme 
s holandskou organizací Mira Media. V návaznosti na projekt Multikulturní Evropa v médiích, který téma 
mediálního obrazu cizinců zaměřil na novináře a nevládní organizace, se tentokrát obracíme na migranty 
samotné a širokou evropskou veřejnost. Cílem projektu je zapojit cizince do vytváření mediálního obrazu 
o sobě samých a vyvrátit tak řadu stereotypů a dezinterpretací. V rámci projektu budou vyškoleni mladí 
migranti, aby následně psali, blogovali, fotili a natáčeli videospoty na témata, která je zajímají. Hlavním 
výstupem jejich mediální práce bude v listopadu 2012 vydání speciální přílohy deníku MetrO.

connect ieM (Study on ict to support everyday life  
integration of immigrants or ethnic minority people)
realizace: 1.4.2011-1.3.2012
hlavní realizátor: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (Španělsko)
Financování: Evropská komise
koordinátor: Ondřej Daniel, europeancity@mkc.cz

MKC Praha se v roce 2011 jako koordinátor pro Českou republiku podílelo na výzkumu Evropské ko-
mise. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem využívají migranti informační a komunikační 
technologie a současně, zda mohou tyto technologie napomoci účinné integraci migrantů do hostitel-
ských společností. 

Evropská komise vyzdvihuje informační a komunikační technologie zejména pro jejich potenciál k tomu, 
aby migranti našli účinnější cesty pro svou participaci ve společnosti. K tomu může dojít prostřednictvím 
vylepšování metod studia, stimulací společenského života a hledání zaměstnání. Projekt byl vytvořen 
Evropskou komisí jako součást snah o vytvoření inovativních digitálních integračních politik a boji pro-
ti digitálnímu vyloučení ve všech segmentech společnosti. Projekt se zaměřuje na vztah mezi novými 
technologiemi a integračními procesy migrantských skupin. Na základě zjištění z výzkumu vytvoří koor-
dinátoři doporučení pro tvorbu politik. Pro pojmenování nejlepších politik naplňujících tyto cíle podpořila 
Evropská komise právě projekt ConnectIEM. 

Mimo ČR výzkum proběhl v Rakousku, Irsku, Itálii, Litvě, Nizozemí, Španělsku, kde na barcelonské Uni-
versitat oberta de Catalunya sídlili koordinátoři projektu, a ve Spojeném království. Vyplnění krátkého 
dotazníku bylo načasováno tak, aby trvalo respondentům 15 minut, přičemž každý desátý účastník 
obdržel kód na 15 minut neomezeného telefonování zdarma. Z tohoto důvodu byl dotazník umístěn 
na webové adrese http://www.15minutescloser.com.

Další informace o projektu: www.connectiem.net, europeancity@mkc.cz
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Media4Me international
realizace: 2/2011-3/2013
Financování: Evropská komise
hlavní realizátor: Mira Media (Nizozemí)
Partneři projektu: National Association for Neighbourhood Management – NANM (UK), Media Animati-
on (Belgium), LINC Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (Belgium), Media Monitoring Agency (Romania)
koordinátorka: Denisa Udžanová, mise@mkc.cz

Hlavním cílem projektu je sociální integrace migrantů a podpora mezikulturního dialogu v rámci komu-
nity. Projekt probíha na Praze 13, která se vyznačuje velkým počtem migrantů ze třetích zemí, a snaží 
se o jejich efektivnější a aktivnější začlenění do života komunity. Cílem a zároveň metodou projektu je 
podpora spolupráce mezi organizacemi, které na Praze 13 působí, za účelem vylepšení jejich služeb, 
které obyvatelům poskytují. Jako prostředek pro dosáhnutí tohoto cíle mají být v rámci tohoto projektu 
využívány sociální média. Cílem je, aby tyto organizace dokázaly své aktivity lépe prezentovat, a lépe 
spolupracovat, a tak přispívat k lepší sociální integraci.

V současné době probíhají přípravy na školení představitelů lokálních organizací, které budou probíhat 
pod vedením zkušeného lektora.

Celkové aktivity projektu: Výzkum sociální integrace ve dvou oblastech v Praze; Využití Social Media 
Game jako metodologii pro podporu dialogu a upevnění integrace v rámci komunity; Školení pracovníků 
lokálních institucí; Národní semináře a Mezinárodní konference.

Mimořádný grantový program určený na zlepšení postavení 
pracovních migrantů
realizace: 12/2009 – 12/2012
realizátor projektu: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
Další partneři v České republice: Člověk v Tísni, invaze Berkat, META o.s. – Sdružení pro pří-
ležitosti mladých migrantů, Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Poradna pro integraci, Sdružení 
občanů zabývajících se emigranty (SOZE) Sdružení pro migraci a integraci (SIMI), 
Financování: Open Society Fund Praha, Stefan Batory Foundation
koordinátorka: Dagmar Sieglová, director@mkc.cz

Prostřednictvím členství v Konsorciu nevládních organizací pracujících s migranty jsme se v uplynulém 
roce podíleli na realizaci projektu finančně podpořeného Nadací Open Society Fund Praha v rámci mimo-
řádného grantového programu „Zlepšení postavení pracovních migrantů“.

Cílem projektu bylo zlepšení koordinace členských organizací Konsorcia a komunikace mezi nimi a za-
pojení migrantských organizací do Konsorcia a do aktivit neziskového sektoru v oblasti migrace. V rámci 
realizace projektu byly posilovány advokační a loby aktivity, včetně posílení hlasu migrantů a jejich orga-
nizací zastoupených v Konsorciu na politické úrovni a při oslovování veřejnosti. 

Konsorcium bylo dále podporováno nadací Stefan Batory Foundation, která se zaměřuje především 
na nevládních organizací koalice v zemích Visegrádu (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko), 
které se zavazují svým úsilím formulovat zájmy občanské společnosti na základě širokého zapojení ob-
čanů a ovlivňovat veřejnou politiku. V průběhu projektu byly vypracovány podněty nevládních organizací 
k nové právní úpravě vstupu a pobytu cizinců na území ČR, podněty k návrhu nového systému ekonomic-
ké migrace ČR a věcnému záměru cizineckého zákona. 

Při příležitosti Světového dne uprchlíků pořádalo Konsorcium ve spolupráci s ECRE (European Council 
on Refugees and Exiles) Evropský Pochod za práva uprchlíků Umbrella March 2011. Deštník, jako sym-
bol mezinárodní ochrany, měl zdůraznit potřebu chránit uprchlíky. Evropský pochod s deštníky je celoev-
ropská kampaň, kterou jsme chtěli upozornit tvůrce politik na jejich povinnost poskytnout ochranu těm, 
kteří prchají před válkou, mučením a pronásledováním. Pochod se konal 20. června v 9.00 hod. z Václav-
ského náměstí od koně a pokračoval ulicí Na příkopě, Havířskou, Železnou na Staroměstské nám a dále 
Pařížskou ulicí přes Čechův most k Úřadu vlády, kde jsme předali jeho zástupcům výzvu k rychlejšímu 
a kvalitnějšímu rozhodování při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu (azyl) v ČR.
Více info: www.konsorcium-nno.cz  

MiPeX – Migration integration Policy index
realizace: 12/2009–6/2011
realizátor projektu: British Council, MPG - Migration Policy Group (Belgie)
Další partneři v České republice: Člověk v Tísni
Financování: Evropská komise
koordinátorka: Lucie Trlifajová, visawatch@mkc.cz

MIPEX je jedinečný celoevropský projekt, který porovnává integrační politiky v evropských zemích, USA 
a Kanadě. Jedním z jeho primárních cílů je vytvořit rámec pro diskuzi o stavu a implementaci integrační 
politiky v zemi a srovnání s politikami ostatních států a vytvořit komplexní obraz o možnostech migrantů 
zapojit se do místní společnosti. V roce 2011 byly zveřejněny výstupy MIPEX III a byl spuštěn interaktivní 
web http://www.mipex.eu/, umožňující srovnání jednotlivých státních politik v oblastech jako je přístup 
na pracovní trh, ke vzdělávání nebo antidiskriminace. 

Cílem MKC Praha jako regionálního partnera projektu bylo představit MIPEX jako odrazový můstek pro 
další diskuzi o české a evropské migrační politice. Nástrojem se stala mezinárodní konference Státní 
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politika a integrace migrantů pořádaná v rámci projek-
tů MIPEX a FLEXI-IN-SECURITY. Konference se zaměři-
la na českou migrační a integrační politiku, její srovnání 
v evropském kontextu i její vliv na postavení migrantů 
v praxi. Konference měla velmi pozitivní ohlas, a to jak 
po obsahové tak po formální stránce (kombinace od-
borných přednášek a pracovních workshopů, kde se 
setkali zástupci státní správy, akademické sféry, nezis-
kového sektoru i zahraniční odborníci). Širší odborná 
veřejnost tak měla prostor pro uchopení konkrétních 
problémů, se kterými se česká migrační a integrační 
politika potýká. Konference zároveň nabídla nástroje pro efektivní diskuzi a výměnu informací v této 
oblasti. Výstupy ze setkání jsou dostupné zde http://migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2288755.

Vedle aktuálních dopadů ekonomické krize a způsobu jakým se promítla do migračních politik Česka, se 
jako jedno z významných témat v rámci konference ukázala například lokální integrace, které se MKC 
Praha nadále věnuje v rámci dalších projektů nebo politická participace, která je jedním z témat, které-
mu se nadále věnujeme ve spolupráci s Konsorciem neziskových organizací zabývajících se migrací.

Multikulturní evropa v médiích / Multicultural europe  
in Media
realizace: 1.1.2010-30.6.2011
hlavní realizátor: partner Mira Media (Nizozemí)
Partneři: Peace Institute (Slovinsko), Centre for Independent Journalism (Maďarsko), Centre for Indepen-
dent Journalism (Rumunsko), Media Development Centre (Belgie), Association of Ukrainians (Polsko), Sollen-
tuna Föreningsråd (Švédsko), Spoločnost Ludi Dobrej Vole (Slovensko), Media Watch (Dánsko)
Financování: Evropská komise (European Integration Fund), Visegrádský fond (International Vise-
grad Fund) - Slovensko
koordinátorka: Barbora Tošnerová

Multikulturní Visegrad v médiích/ Multicultural Visegrad  
in Media
realizace: 1.8.2010-31.7.2011
hlavní realizátor: SLDV - Spoločnost Ludi Dobrej Vole (Slovensko)
Partneři: Centre for Independent Journalism (Maďarsko), Association of Ukrainians (Polsko)
Financování: International Visegrad Fund (Slovensko)
koordinátorka: Barbora Tošnerová 

Evropský projekt Multicultural Europe in Media se zaměřil na vyváženější informování o otázkách mig-
race a multikulturalismu ve velkých médiích. Jeho cílem bylo zlepšit kontakt mezi NNO zabývajícími se 
migrací (včetně migrantských) a médii. Prostředkem k dosažení tohoto cíle a klíčovou aktivitou projektu 
byla školení pro novináře a NNO, navázání kontaktů a předávání interkulturních kompetencí.

V prvním roce projektu se uskutečnila organizační setkání v Utrechtu, mezinárodní konference v Bu-
dapešti, výzkum zaměřený na dosavadní projekty v ČR na podobné téma, školení školitelů v Sofii a první 
školení pro média a NNO. V březnu 2011 jsme uskutečnili první kulatý stůl – setkání všech aktérů pro-
jektu. Další organizační setkání proběhla v říjnu 2010 v Haagu a v únoru 2011 v Krakově. Dále probíhal 
výzkum diverzity v médiích v ČR a v květnu 2011 proběhla mezinárodní konference v Haagu. V závěru 
projektu probíhala distribuce tisku a grafiky a především DVD Diversity toolkit.

Podpora udržitelných politik pro integraci cizinců /  
Promoting Sustainable Policies for integration (PrOSint)
realizace: 30.12.2009-29.6.2011
hlavní realizátor: ICMPD (Rakousko)
Partneři: University of Sheffield (V.Británie), University of Middlesex (V.Británie), University of Barce-
lona (Španělsko), University of Twente (Nizozemí), Erasmus University Rotterdam (Nizozemí), European 
Forum for Migration Studies (Německo)
Financování: Evropská komise (European Integration Fund)
koordinátorka: Barbora Tošnerová 

Evropský projekt Promoting Sustainable Policies for Integration (PROSINT) byl jedním z našich výzkumných 
projektů. Projekt se zaměřil na srovnání dopadů jednotlivých migračních politik na integraci cizinců, a to jak 
na evropské, tak na národní úrovni, jeho cílem bylo zkoumat existující integrační politiky a opatření v ČR z po-
hledu státní správy, akademiků a nevládních organizací, a to především formou hloubkových rozhovorů. 

Projekt byl rozdělen do několika pracovních „balíčků“ (working packages), každý z nich zahrnoval jednu ob-
last (např. právní analýza migračních opatření, socio-ekonomická analýza aj.) V centru zájmu projektu byla 
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skupina klíčových aktérů na poli migrace a integrace (politici, úředníci, NNO aj.). MKC Praha v rámci projek-
tu zpracovalo Právní analýzu existujících politik v ČR (řešitelem Karolína Linhartová), Analýzu dopadů mig-
račních politik na lokální integraci cizinců (řešitelem Blanka Tolarová, Eliška Ripková a Barbora Tošnerová) 
a Analýzu dopadů migračních politik na socioekonomickou situaci migrantů (řešitelem Yana Leontiyeva).

regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální  
migraci
realizace: 1.6.2009–31.5.2011
hlavní realizátor: Sdružení pro integraci a migraci – SIMI
Partneři: Organizace pro pomoc uprchlíkům (ČR), Organizace pro pomoc uprchlíkům, SOS Racismo 
– Mugak (Španělsko), Solidariedade Imigrante (Portugalsko)
Financování: Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
koordinátorka: Marie Jelínková, migrace@mkc.cz

V projektu jsme se zaměřili na situaci migrantů, kteří již ztratili oprávnění k pobytu či k práci nebo jsou 
v této oblasti vystaveni obtížné situaci. Naši partneři v projektu (Organizace pro pomoc uprchlíkům 
a Sdružení pro integraci a migraci) poskytovali těmto lidem právní a sociální poradenství. My jsme 
se zase snažili přinášet o těchto tématech spoustu článků na migraceonline.cz, organizovat debaty 
a o tématu obecně informovat. Realizovali jsme také výzkum mezi migranty bez oprávnění k pobytu 
a rozjeli jsme celorepublikovou kampaň zaměřenou na situaci těhotných migrantek. Nikdo by přeci kvůli 
těhotenství neměl ztrácet legální status, bohužel se to však často děje.

Perfektní byla i spolupráce se španělskými partery (SOS Racismo – Mugak) a partnery z Portugalska 
(Solidariedade Imigrante), kteří nás v průběhu projektu informují o tom, jak situace vypadá u nich a jak je 
řešená. V mnoha oblastech je to zcela nesrovnatelné, všechno také není ideální, ale pohled na migranty 
obecně je natolik jiný (víc rovnoprávnější), že o jejich přístupu k různým právům nikdo často ani nepole-
mizuje. Je to skvělá inspirace!

V roce 2011 jsme projekt dotáhli do konce. Zorganizovali jsme závěrečnou konferenci, vyhodnotili 
data o neregulérních migrantech v ČR (toho nevyužitého potenciálu mnoha z nich!) a vyhotovili jsme 
i téměř tří set stránkovou analýzu o neregulérních migrantech, kterou jsme dokonce připravili k tisku. 
Nyní již čekáme jen na vydání!

Vízová politika Čr a eu v zemích Východního partnerství 
a možnosti pro její zlepšení
realizace: 6/2010–1/2011
hlavní realizátor: Asociace pro mezinárodní otázky
Financování: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
koordinátorka: Lucie Trlifajová, visawatch@mkc.cz

Vědecký projekt MZV ČR se zaměřuje na oblast mezinárodních vztahů. Cílem projektu je analýza vní-
mání vízové politiky ČR a EU v zemích Východního partnerství a analýza nastavení vízové politiky Čes-
ké republiky v kontextu migrační situace v jednotlivých zemích, zvláštní důraz bude kladen na situaci 
na Ukrajině. 

Projekt se dále věnuje komparaci vízové politiky ČR s politikou Polska, Švédska a Německa, jakožto hlav-
ních zastánců Východního partnerství. V rámci projektu jsme realizovali výzkum v jednotlivých zemích 
východního partnerství (Ukrajina, Gruzie, Moldavsko, Bělorusko), zaměřený na migrační situaci v zemi, 
vnímání vízové politiky a fungování českých zastupitelských úřadů.

Společným výstupem projektu je vědecká studie, která bude zakončena formulací přístupu směřující-
ho k prosazení vízové politiky, která přispěla ke zlepšení obrazu České republiky v zemích Východního 
partnerství, a zároveň odpovídala reálné situaci i zájmům České republiky v oblasti migrace. Migrace 
z východoevropských zemí je jedním z témat, kterému se dlouhodobě věnujeme a projekt Vízová politika 
ČR a EU v zemích Východního partnerství a možnosti pro její zlepšení představuje jeden z významných 
nástrojů pro rozšíření naší znalosti i kontaktů v této oblasti.
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