EXPERTNÍ INFORMACE
O MIGRACI
Kontakty na odborníky a odbornice
z českých organizací

ADRA Česká republika

Charita Česká republika

ADRA ČR poskytuje okamžitou humanitární pomoc
v zahraničí i České republice při mimořádných
událostech. Zároveň realizuje dlouhodobé rozvojové projekty s cílem poskytnout podporu lidem
žijícím v chudobě a ve špatných životních podmínkách.

Projekty rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Charity ČR přispívají ke zlepšení kvality života
lidí na čtyřech kontinentech. Humanitární nouzi
ulehčuje hlavně lidem zasaženým válkou nebo
přírodní katastrofou, projekty rozvojové spolupráce
se týkají zdravotnictví, vzdělávání, zemědělství,
ochrany životního prostředí apod. V České republice poskytuje zejména sociální a zdravotní
služby, ale soustředí se i na oblast rozvojového
vzdělávání a na pomoc cizincům v nouzi.

Zbyněk Wojkowski
vedoucí oddělení zahraničních projektů
zbynek.wojkowski@adra.cz
+420 731 129 133

CARE Česká republika
Zaměřuje se na okamžitou pomoc při ozbrojených
konﬂiktech a přírodních katastrofách. Zasaženým
komunitám poskytuje základní lékařskou péči
a potřeby, buduje přístup k vodě, sanitaci, přístřešky
atd. CARE bojuje proti hladu a společenským nerovnostem, podporuje vzdělání a ekonomické
příležitosti pro ženy.
Lenka Pešková
projektová manažerka
lenka.peskova@care.cz
+420 731 633 708

Klára Boumová
migrační koordinátorka
klara.boumova@charita.cz
+420 731 646 938

Etnologický ústav AV ČR
Instituce se orientuje na základní i aplikovaný vědecký výzkum, poskytuje informační služby, metodologickou pomoc při výzkumech a připravuje
expertní analýzy. Svou expertízou přispívá k poznání způsobů života a kultury různých sociálních
a etnických skupin.
Michal Pavlásek
etnolog
m.pavlasek@gmail.com

Člověk v tísni
Poskytuje okamžitou humanitární pomoc, věnuje
se rozvojové spolupráci a pomáhá lidem postavit
se na vlastní nohy v Česku i v zahraničí. Podporuje
vzdělávání dětí, pomáhá nejchudším a nejzranitelnějším, podporuje obránce lidských práv. Člověk
v tísni ctí hodnoty vzájemné pomoci, solidarity
a humanismu.
Adéla Jurečková
mediální koordinátorka
adela.jureckova@clovekvtisni.cz
+420 608 826 114

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Středisko poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice i zahraničí. Dlouhodobě pomáhá nejen v uprchlických
táborech uprchlíkům a hostitelským komunitám
na Blízkém Východě a v jihovýchodní Asii. Rozvojovou spoluprací a zapojením dobrovolníků podporuje odolnost zemědělců a krajiny vůči klimatické
změně v ČR i ve světě.
Erik Siegl
vedoucí zahraniční sekce
siegl@diakoniespolu.cz
+420 731 593 210

Sdružení pro integraci a migraci

Ústav mezinárodních vztahů

SIMI se od roku 1992 věnuje podpoře a ochraně
práv migrantů a uprchlíků v ČR. Hlavní činností je
právní a sociální poradenství migrantům, včetně
psychosociální podpory. Kromě toho patří mezi
četné aktivity sdružení analytická a advokační činnost nebo také osvěta veřejnosti prostřednictvím
kampaní, aktivit na školách a interkulturních akcí.

ÚMV je nezávislá veřejná výzkumná instituce,
která provádí výzkum v oblasti mezinárodních
studií. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Ústav mezinárodních
vztahů vytváří spojnici mezi akademickým světem,
veřejností a mezinárodně-politickou praxí.

Magda Faltová
ředitelka
faltova@migrace.com
+420 224 224 379

Petra Schwarz Koutská
manažerka komunikace
koutska@iir.cz
+420 731 606 854

Amnesty International
Organizace pro pomoc
uprchlíkům
OPU pomáhá od roku 1991 uprchlíkům a cizincům
v České republice integrovat se do české společnosti. Zaměřuje se na přímou bezplatnou právní
a sociální pomoc uprchlíkům a cizincům v nouzi,
realizuje vzdělávací programy pro většinovou společnost i pro nově příchozí a zaměřuje se na
pomoc uprchlickým dětem bez doprovodu rodičů.
Martin Rozumek
ředitel
martin.rozumek@opu.cz

Konsorcium nevládních
organizací pracujících s migranty
Zastřešuje 16 nevládních organizací. Koordinuje
výměnu zkušeností v rámci pracovních skupin,
zaměřených na otázky právní, advokační, sociální,
mediální, vzdělávací či zdravotní. Iniciuje komunikaci mezi neziskovým sektorem a politiky, úředníky, vzdělávacími institucemi, odborníky z řad
akademiků i zahraničními nevládními organizacemi. Zveřejňuje komentáře a analýzy k návrhům
evropské i české legislativy.
Andrea Krchová
ředitelka
krchova@migracnikonsorcium.cz
+420 777 231 668

Dobrovolné hnutí lidí z celého světa, kterým není
lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu
postavit. Na základě výzkumů v místech, kde k porušování lidských práv dochází, vede Amnesty
International kampaně, pořádá veřejné akce, zastává se obětí bezpráví a usiluje o systémové
změny na úrovni států i mezinárodního společenství.
Šárka Antošová
specialistka na migraci
sarka.antosova@amnesty.cz
+420 725 125 020

Nenašel/a jsi, co jsi potřeboval/a?
Zkus některý z kvalitních zdrojů online:
Mezinárodní organizace pro migraci (International Organization for Migration):
https://www.iom.int/
Integrace migrantů a podíl cizinců v populaci zemí EU (Eutostat):
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR):
https://www.unhcr.org/
Migrace a mezinárodní ochrana (European Migration Network):
http://www.emn.ie/
Průzkum veřejného mínění v EU (Eurobarometer):
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4969
Český statistický úřad (ČSÚ):
https://www.czso.cz/
Encyklopedie migrace:
https://www.encyclopediaofmigration.org/
Aktuální zpravodajství o migraci:
https://www.infomigrants.net/en/
Příběhy migrantů a migrantek z celého světa:
https://iamamigrant.org/

diakonie_svet
diakoniecce.hrs
tvaremigrace.cz
gcap.global/faces-of-migration
Přinášíme příběhy migrantů a uprchlíků a upozorňujeme na nerovnosti, pro které státní hranice nejsou
překážkou. Věříme, že udržitelného světa pro všechny je možné dosáhnout plněním Cílů udržitelného
rozvoje. Pracujeme s novináři a novinářkami, politiky a političkami a veřejností. Pořádáme vzdělávací
a kulturní akce, vydáváme publikace a ﬁnančně podporujeme zajímavé místní iniciativy.

