Obchod s lidmi
- příručka pro organizace
pracující s ženami bez domova
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„Bez spacáku jsem jen NĚKDO, kdo je brzy ráno vzhůru a sedí pod stromem.
Se spacákem jsem NIKDO, kdo je brzo ráno vzhůru a sedí pod stromem.
Malý, ale důležitý rozdíl v tom, jak mě okolní svět vnímá“.
Craig Stone, The Squirrel that Dreamt of Madness

dvacet

let

česká republika

Tato příručka je určena především sociálním a terénním pracovnicím a pracovníkům, kteří jsou v kontaktu s osobami bez domova. A to nejen zaměstnancům organizací, jejichž primárním cílem je poskytování služeb osobám bez domova, ale i těm, u nichž, dle charakteru jimi poskytovaných služeb, lze mezi
uživateli jejich služeb předpokládat vysoký výskyt osob bez domova, osob sociálně vyloučených či osob
ohrožených těmito jevy. Tedy např. pro pracovnice a pracovníky terénních programů s uživateli drog, ale
rovněž i pro zaměstnance nízkoprahových center pro mládež nebo kurátory pro dospělé.
Pro osoby bez domova, a stejně tak i pro ženy obecně platí, že patří mezi zranitelnější skupiny (nejen)
vůči násilí a že se často nacházejí v těžší pozici při uplatňovaní svých práv. Být ženou bez domova
může být tedy „ještě rizikovější“, neboť se jedná o vícenásobně marginalizovanou skupinu. Násilí na
osobách bez domova nabývá mnoha podob a jednou z nich může být i obchod s lidmi. Dle zkušeností
La Strady ČR se lze setkat s nábory osob bez domova, při nichž jsou tito lidé zlákáni (často do zahraničí)
s příslibem výdělku, a je zneužíváno jejich problematické životní situace.
Cílem této brožury je v první části stručně seznámit s problematikou obchodu s lidmi u žen bez domova.
Druhá část obsahuje kontakty, kam se obrátit, a možnosti prevence formou bezpečnostních tipů pro
osoby bez domova. Dále pak vybrané informace, jež se těmto lidem mohou hodit a jejichž znalost pak
může pomoci předcházet tomu, aby se nedostali do ještě problematičtější životní situace.
Příručka vznikla v rámci projektu Snižování rizika obchodování s lidmi u žen bez domova č. 165,
na kterém se podílela organizace La Strada Česká republika, o.p.s. ve spolupráci s organizacemi Farní
charita Praha 1 – Nové Město a Naděje, o.s.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je ﬁnancován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních
a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu
životního prostředí, dále výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost
žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen
a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice.
Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti
a demokracie v České republice.

Jaká jsou specifika ženského bezdomovectví?
—
—
—
—
—
—

latentnost
zvýšená zranitelnost
procentuálně menší podíl žen, které využívají služeb pro osoby bez domova,
ve srovnání s muži
bezdomovectví u žen často bývá skryté, není na první pohled identiﬁkovatelné,
a nevyužívají-li tyto ženy služeb pro osoby bez domova, může být snaha o jejich
kontaktování pro sociální a terénní pracovníky a pracovnice problematická
obava z navštěvování zařízení, poskytujících služby osobám bez domova,
zapříčiněná pocitem ohrožení ze strany mužů a jejich početní převahy v těchto
zařízeních či v jejich okolí
vytváření a udržování účelových vztahů vzhledem k potřebě ochrany před
okradením, verbálním a fyzickým násilím či jiným ohrožením, s nimiž se při
pobytu na ulici setkávají - tyto vztahy ovšem mohou být rovněž rizikové
a spojené s ﬁnančním i sexuálním zneužíváním

„Odlišnost ženského bezdomovectví od mužského je dána zejména
zvýšeným vystavením žen fyzickému, sexuálnímu a verbálnímu násilí
ze strany mužů, zvýšené zranitelnosti při pobytu na ulici a snížené
ekonomické síle.“ 1

Co je to obchod s lidmi?
Tzv. Palermský protokol2 deﬁnuje obchodování s lidmi (dále též OSL) jako najímání, přepravu, převoz,
přechovávání nebo přijetí osob za účelem zneužívání za pomoci hrozby, použití síly nebo jiných forem
donucení, za pomoci únosu, podvodu, uvedení v omyl nebo zneužití moci či stavu bezbrannosti nebo
pomocí předání nebo přijetí plateb či výhod, a to za účelem získání souhlasu osoby mající kontrolu nad
jinou osobou.
V kontextu české právní úpravy lze nalézt trestný čin obchodování s lidmi v § 168 Trestního zákoníku,
zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též TZ).
§ 168 Obchodování s lidmi (OSL)
2) …, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy
nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede,
dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby jí bylo užito
a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě
pornograﬁckého díla,
b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla,
c) k službě v ozbrojených silách,
d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo kdo kořistí z takového jednání.

POZOR! Trestný čin obchodování s lidmi (§ 168) spadá pod
vybrané trestné činy, na které se vztahuje povinnost překazit páchání
trestného činu (§ 367) a oznámit spáchání trestného činu (§ 368):
„Kdo se hodnověrným způsobem dozví…“ Oznamovací povinnosti
jsou zbaveny např. osoby poskytující pomoc obětem trestných činů
(§ 368 odst. 3).
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Hetmánková, R. (2013): Zpátky ze dna: Zaostřeno na ženy, Jako doma, Praha. Str. 3
Protokol OSN o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zvláště se ženami a dětmi, přijatý 12. prosince 2000.

V České republice patří mezi dvě
nejčastější formy obchodování s lidmi
—
—

OSL za účelem sexuálního vykořisťování (nucená prostituce)
OSL za účelem pracovního vykořisťování (nucená práce)

Mezi další formy, jejichž výskyt lze v kontextu ČR předpokládat, spadá například OSL za účelem nucené
kriminality a OSL za účelem nuceného žebrání, jež spadají pod jinou formu vykořisťování.
Pracovní vykořisťování není v platné právní úpravě přesně vymezeno, obecně lze vykořisťování
deﬁnovat „jako zneužití závislosti jiného k získání jakéhokoli neoprávněného prospěchu z jeho činnosti.“ 3
Prostituce není právně upravena (není povolena, ani zakázána). Osoby, které poskytují sexuální
služby, nemohou být trestně postiženy. Na území obce může být upravena obecně závaznou vyhláškou,
která může stanovit i plošný zákaz nabízení a poskytování sexuálních služeb na veřejnosti. Při porušení
takové vyhlášky se osoby dopouštějí přestupku, za který jim může být uložena pokuta.
Trestně postižitelné jsou doprovodné jevy související s prostitucí. Jedná se o trestný čin kuplířství dle
§ 189 TZ a trestný čin dle § 190 - prostituce ohrožující mravní vývoj dětí, a právě trestný čin obchodování
s lidmi.

Jaké podoby má obchod s lidmi u žen bez domova?
Dle výzkumu La Strady ČR4 jsou ženy bez stálého přístřeší ohroženou skupinou. Mezi respondentkami
výzkumu uvedlo 30 % z nich indikátory nasvědčující, že mohly být v minulosti obchodovány.
Konkrétně se jednalo především o následující oblasti OSL:
—
nucená prostituce
—
nucená práce
—
nucení k jiné činnosti (např. kriminalita a žebrání)
Všechny tyto oblasti byly zastoupeny obdobně, mírně však převažovalo nucení k jiné činnosti, nejčastěji
právě k žebrání a kriminalitě, jež se vyskytovalo velmi často ve spojení s násilím či vyhrožováním atd.
v partnerském vztahu. Nezřídka se respondentky setkaly i s odebíráním sociálních dávek nebo nucením
k podpisu jim neznámých dokumentů.
Tato problematika se týká všech věkových kategorií žen, přesto mírně převažovala u žen do 35 let
věku. Rovněž se tento jev častěji objevoval u žen, které přebývají především „na ulici“ či přespávají na
squatech či v improvizovaných přístřeších (např. stan či auto), na rozdíl od žen, které pobývají
v noclehárnách, u známých a příbuzných či v azylových domech.
Většina žen, které se v nějaké takové situaci ocitly, byla při výzkumu kontaktována prostřednictvím
terénních pracovníků či sociálních pracovníků v nízkoprahových centrech.
Indikátory naznačující, že respondentky mohly být potenciálně obchodované, se častěji objevovaly
u žen, které
—
pracovaly za ubytování, jídlo či drogy
—
poskytovaly sexuální služby, ať již za peníze, ubytování či za jiné výhody
—
užívaly drogy
—
měly partnera, který byl rovněž bez domova
Přes 50 % žen bez domova se někdy setkalo s podvodnou či podezřelou nabídkou práce. Toto číslo bylo
ještě vyšší u žen, které se někdy octly v situaci indikující obchod s lidmi. Jednalo se o nabídky, v nichž
jim bylo slibováno příliš mnoho peněz vzhledem k povaze práce či k jejímu množství, nebo byl po nich
vyžadován počáteční vklad peněz, či práce byla „načerno“ a nabízela jim ji nedůvěryhodná osoba atd.

3

4

Stanovisko OBP k trestnému činu obchodování s lidmi podle § 232a trestního zákona ve vztahu k pojmům nucené práce
a jiné formy vykořisťování. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-deﬁnice.aspx
Výzkum byl proveden v rámci projektu Snížení rizika obchodování s lidmi u žen bez domova v roce 2015.

Jak rozpoznat ženu, která mohla být obchodována?
Jedná se o ženu, která byla nucena vykonávat práci nebo jinou činnost či poskytovat služby vč. prostituce, a z jejíž práce jiní kořistili. Jinou činností může být např. žebrání nebo kriminalita. V praxi mohou
na tento problém poukazovat například následující situace:
—
—
—
—
—
—
—
—

Je bez dokladů, které jí byly odebrány v rámci procesu obchodování.
Nedostala zaplaceno za svou práci (včetně práce v sexbyznysu), nebo dostávala
jen zálohy na jídlo a ubytovaní.
Bylo jí fyzicky ublíženo/ubližováno.
Bylo jí bráněno ve volném pohybu a/nebo byl kontrolován její pohyb.
Bylo jí vyhrožováno násilím, likvidací nebo udáním na policii/úřady.
Bylo jí vyhrožováno směrem k její rodině či blízkým.
Byla podvedena ohledně druhu práce a výše platu.
Bylo využito její tísně, složité životní situace nebo neznalosti prostředí.

Kde se může obchod s lidmi odehrávat?
—
—
—
—
—

v sexbyznysu včetně prostituce
při pracích v domácnostech
při pracích v sektorech, jako je zemědělství, stavebnictví, potravinářský průmysl,
spotřební průmysl, služby
u sňatků, kdy je nevěsta „koupena“ svým manželem, ať již přímo od rodiny
či prostřednictvím inzerátu
v dalším prostředí (například pouliční žebrota či drobná kriminalita)

Jak komunikovat se ženou, která mohla být obchodována?
Aby se mohl vytvořit vztah důvěry, je důležité, abyste
—
ji verbálně i neverbálně ujišťovali, že dokážete vyslechnout popis těžkých situací
—
ocenili, že daná žena vyhledala pomoc
—
deklarovali postoj, že za spáchané násilí / trestný čin je vinen pachatel či pachatelka
—
jí dali najevo, že následné projevy (např. vztek, pláč, hněv, pocity bezmoci…)
spojené s prožitou situací jsou běžnou reakcí
—
podpořili vyjadřování emocí (např. pláč, křik, třes, hněv, vztek apod.)
—
zdůraznili rozdíl mezi situací předtím, kdy žena neměla kontrolu nad svým životem,
a teď, kdy se může rozhodovat a ovlivňovat, jak věci půjdou dál
—
se zajímali, co daná žena potřebuje, informovali ji o možnostech pomoci
—
se vyhnuli kladení otázek vedoucích k sekundární viktimizaci typu:
• Proč jste neutekla dříve?
• Proč jste neodmítla dělat, co po Vás žádali?
• Proč jste s nimi jela?
• Jak jste jim mohla věřit? apod.

Za spáchání trestného činu je vinen/vinna pachatel/ka, nikoli žena,
na které byl tento čin spáchán.

Co může mít vliv na rozhovor?
Jak může vypadat psychický stav ženy, která byla obchodována?
Ve chvíli, kdy se s ní setkáte, se tato žena může nacházet
—
v akutním stavu těsně po činu (např. projevy akutní reakce na stres – smutek, zlost,
křik, nářek, zloba, smích, nesoustředěnost, těkání, snížená schopnost
porozumět slovnímu sdělení…)
—
různě dlouhou dobu po činu (mohou být přítomny příznaky posttraumatické stresové
poruchy (PTSP) – ztráta či porucha paměti, ztráta časové kontinuity, nervozita,
nesoustředěnost…)
Prožité trauma může mít za následek, že žena při komunikaci s vámi
—
zní nedůvěryhodně, jako kdyby si vymýšlela („to se jí snad ani nemohlo stát“)
—
může být agresivní, nesoustředěná, nervózní, roztěkaná
—
může vám ochotně sdělit, co prožila, nebo naopak být pasivní, až apatická
—
sděluje informace na přeskáčku, takže působí dojmem, že na sebe logicky
ani časově nenavazují (z rozhovoru není jasné, co se kdy a komu stalo…)
—
na některé situace, které prožila, si nevzpomíná, nepamatuje si jména, místa
Je dobré mít na paměti, že v některých případech se vám obchodovaná žena obává sdělit
informace o prožité události.
Důvodem může být
—
ostych či strach hovořit o svých prožitcích s mužem
—
strach z vyhoštění či deportace
—
strach z trestu/pomsty ze strany pachatelů
—
vztah s obchodníkem – v prostředí sexbyznysu muži-pasáci mnohdy záměrně
předstírají lásku k ženě, kterou vykořisťují; „vztah“ využívají jako prostředek nátlaku
—
kulturní speciﬁka – špatné zkušenosti s institucemi v zemi původu vztahující se
k obchodování s lidmi, k prostituci, práci načerno, či genderové stereotypy; viz níže
Možné stereotypy nebo předsudky vztahující se k obchodování s lidmi a k prostituci, kterých
se vyvarujte:
—
„Mohou si za to samy, neměly věřit takovým slibům, případně být tak naivní!“
—
„Věděla, co bude dělat, tak ať si nestěžuje!“
—
„K trestné činnosti přece nejde nikoho nutit. Mohla jít na policii.“
—
„Vždyť když žebrala venku mezi lidmi, mohla tedy někoho poprosit o pomoc.“
—
„Prostitutka je tak jako tak na prodej, nemůže být znásilněna!“
—
„Všechny prostitutky jsou oběti.“
—
„Prostitutka je žena se špatným charakterem.“

Možnosti pomoci a kontakty
Kdo pomáhá obchodovaným osobám?

La Strada Česká republika, o.p.s
—

Nevládní nezisková organizace, která působí v oblasti řešení problematiky
obchodování s lidmi.

Komu poskytujeme služby?
—
Osobám obchodovaným a vykořisťovaným. Lidem, kteří byli podvedeni a/nebo
nuceni vykonávat práci či poskytovat služby včetně prostituce, a z jejichž práce jiní kořistili.
Jaké služby poskytujeme?
—
krizová pomoc
—
azylové domy
—
odborné sociální poradenství
—
telefonická krizová intervence
Co nabízíme?
—
poradenství pro obchodované a vykořisťované osoby
—
azylové ubytování na utajené adrese
—
prostředky na stravu, ﬁnanční a materiální pomoc
—
tlumočení
—
pracovní a právní poradenství, zprostředkování právního zastupování
—
zprostředkování zdravotní a psychologické péče
—
v určitých případech je možné zajistit cestu do domovské země
a zprostředkování následné pomoci v zemi původu
Služby jsou poskytovány bezplatně, osobám starším 18 let české i cizí státní příslušnosti
bez ohledu na jejich pobytový status, pokud je to možné, i anonymně.

Info a SOS linka La Strady:
Na lince La Strady je možné se domluvit ve vybrané dny
kromě českého jazyka i anglicky, rusky, rumunsky a bulharsky.
(+420) 222 71 71 71
PO: 10.00 – 16.00
ÚT: 10.00 – 16.00
ČT: 10.00 – 16.00
800 07 77 77 (bezplatné volání)
ST: 12.00 – 20.00 (v českém, ruském a rumunském jazyce)

Arcidiecézní Charita Praha - Projekt Magdala
Poradna Magdala poskytuje bezplatně ambulantní i terénní formou odborné sociální poradenství.
Poradna Magdala pracuje v rámci celorepublikové charitní sítě a tu využívá.

Poradnu Magdala najdete na adrese:
Renoirova 614/7
152 00 Praha
Tel.: 251 552 790, 737 280 614
Email: magdala@praha.charita.cz
www.praha.charita.cz/sluzby/magdala/

Diakonie Českobratrské církve evangelické
Provozuje azylový dům a poskytuje krizovou pomoc pro oběti obchodu s lidmi s celorepublikovou působností. Cílovou skupinou jsou muži a páry.

Sídlo kanceláře:
Čajkovského 1640/8,
130 00 Praha 3
Tel.: 222 968 754, 739 244 857
Email: scps@diakonie.cz
www.scps.diakonie.cz

Národní referenční mechanismus pro podporu a ochranu obětí obchodování s lidmi je systém
zaměřený na podporu a ochranu osob, které jsou pravděpodobnými oběťmi obchodování s lidmi.
Součástí je Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi koordinovaný Ministerstvem
vnitra ČR. Tento systém umožňuje identiﬁkovaným obětem OSL, které vstoupily do programu, využívat
služeb specializovaných nevládních organizací, požádat o součinnost při úpravě pobytového oprávnění
či pomoc při bezplatném dobrovolném návratu do země původu.
Bližší informace o programu poskytne odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.
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Zdroje:
Kutálková, P.: Identiﬁkace obchodovaných osob jako součást sociální práce s marginalizovanými skupinami/osobami žádajícími o
mezinárodní ochranu. In Metodika individuální sociální práce s klientem, 2007. Dostupné z www.strada.cz
Špatenková, N. a kolektiv: Krizová intervence pro praxi, Grada, 2011.
Hetmánková, R.: Zpátky ze dna: Zaostřeno na ženy, Jako doma, 2013.
ROZKOŠ bez RIZIKA: S tebou NE! Průvodce bezpečnější prací v sexbyznysu, ROZKOŠ bez RIZIKA, 2014.
Dostupné z www.rozkosbezrizika.cz
Stanovisko OBP k trestnému činu obchodování s lidmi podle § 232a trestního zákona ve vztahu k pojmům nucené práce a jiné formy
vykořisťování. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-deﬁnice.aspx
Interní materiály La Strady ČR
Analýza Rizika ohrožení obchodem s lidmi u žen bez domova, provedená v rámci projektu Snížení rizika obchodování s lidmi u žen
bez domova.

Věrohodnost agentury nemůže na 100% zaručit nikdo. Proto je velmi důležité uzavřít se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, která obsahuje základní pracovněprávní podmínky.

Když Vám práci zprostředkovává agentura, zajímejte se o:
—
registraci agentury
—
přesný popis pracovní náplně (trvejte na tom, aby byl uveden v pracovní smlouvě)
—
dobu, na jakou bude pracovní smlouva podepsána
—
podmínky odstoupení od smlouvy
—
zajištění pracovního povolení a zdravotního pojištění při práci v zahraničí
—
přesné adresy pracoviště a ubytování
—
délku a rozvrh pracovní doby, výši odměny, způsob a termíny vyplácení

Když hledáte práci přes inzerát, dejte přednost těm, které obsahují:
—
Přesný název agentury nebo ﬁrmy, která práci nabízí.
—
Jasný popis náplně práce.
—
Co nejpodrobnější informace o práci
(např. adresa a telefon do zaměstnání, platové podmínky, pracovní doba atd.).

Když se chystáte využít nabídky někoho z okolí:
—
Ověřte si vše, co je vám nabízeno.
—
Neberte žádnou práci jen na základě ústní dohody.
—
Chtějte písemné záruky i od člověka, kterého dobře znáte.
Pokud to není možné, snažte se, aby u vaší dohody byli svědci.
—
Zajímejte se o další podmínky svého pobytu mimo domov
(ubytování – adresa, cena, způsob hrazení, volný čas apod.).
—
Informujte své okolí, kdy a kam odjíždíte.

Hledání práce (v zahraničí, ale i v rámci ČR)

V následujícím textu jsou uvedeny stručné informace o pracovní problematice,
vybrané kontakty a bezpečnostní tipy, pokud hledáte práci nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Na závěr je uvedeno i několik bezpečnostní tipů pro práci v sexbyznysu.

Možnosti prevence - Bezpečnostní tipy

- - - - - - - Bezpečnostní tipy pro klientky - zde odtrhněte

Hrubá minimální mzda je 9 200 Kč za měsíc, tj. 55 Kč za hodinu (v roce 2015).
Mzda by vám měla být vyplacena nejpozději do konce
následujícího kalendářního měsíce.
Běžná pracovní doba je 40 hodin týdně.

SOS linka La Strada - 800 07 77 77, (+420) 222 71 71 71

Informace o možnostech a pravidlech zaměstnávání lze zjistit na stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí – www.portal.mpsv.cz. Se stížností na zaměstnavatele se můžete obrátit na Státní
úřad inspekce práce – www.suip.cz

—

—
—

O čem má zaměstnavatel povinnost informovat vás před nástupem do práce?
—
O výši vaší mzdy (písemně, tzv. platovým výměrem) a kdy a jak se mzda vyplácí.
—
O délce zkušební doby, která může být maximálně 3 měsíce, a délce pracovního
poměru, tj. zda je na dobu neurčitou nebo určitou.
—
O bezpečnosti práce.

Uzavřete-li pracovní smlouvu, pracujete jako zaměstnankyně či zaměstnanec v pracovním
poměru, ovšem pokud uzavřete dohodu, pracujete mimo pracovní poměr.
Dohodou může být DPČ (dohoda o pracovní činnosti) a DPP (dohoda o provedení práce). Podle
toho, jakou smlouvu jste uzavřeli, se mohou odlišovat některá vaše práva (např. na nemocenskou
a placení zdravotního a sociálního pojištění máte u DPP nárok jen, vyděláváte-li alespoň 10 tisíc
měsíčně).

Práce v ČR

Kvalitní pracovní smlouva má obsahovat:
—
Přesný popis práce, kterou budete vykonávat. Pokud je funkcí víc, mají být
uvedeny všechny.
—
Místo výkonu práce (nejlépe přesná adresa podniku), výše mzdy, pojištění,
podmínky ubytování atd.
—
Datum nástupu do zaměstnání, případně datum ukončení pracovního poměru.
—
Další podmínky, na kterých se dohodnete se zaměstnavatelem.
Pracovní smlouva má být uzavřena písemně ve dvou vyhotoveních – jedno náleží zaměstnavateli, druhé vám. Nikdy nepodepisujte smlouvu, které nerozumíte! U české agentury máte
právo požádat o překlad.

Pracovní smlouva

- - - - - - - Bezpečnostní tipy pro klientky - zde odtrhněte

Práce v zahraničí
Co je důležité udělat před odjezdem?
—
Před odjezdem si zjistěte co nejvíc informací o podmínkách pobytu a práce
v konkrétní zemi.
—
Zanechte doma kopii pracovní smlouvy a kontakty do zaměstnání i ubytování.
—
Domluvte si a pak udržujte pravidelný kontakt s důvěryhodnou osobou doma
(domluvte si heslo pro případ krizové situace).
—
Nechte doma kopii všech dokladů, letenek nebo jízdenek a aktuální fotograﬁi.
—
Založte si v české bance účet a nechávejte si tam posílat mzdu. V zahraničí
můžete využívat platební kartu. Vezměte si s sebou peníze (příp. cestovní šeky).
—
Nepřijímejte od zprostředkovatele (zaměstnavatele) žádné dárky nebo půjčky.
—
Pozorujte změny v chování zprostředkovatele (zaměstnavatele) – např. náhlou
změnu dat odjezdu, odkládání formalit na neurčito, nátlak na přijetí dalších
změn apod.
—
Vezměte si s sebou kontakty na českou ambasádu, na krizové linky
a pomáhající organizace v dané zemi.

Pojištění
Velmi důležité je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně
se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace vám sdělí na Ministerstvu zdravotnictví, www.mzcr.cz
I přes všechna opatření se může stát, že se člověk dostane do potíží. Pokud zaměstnavatel neplní
podmínky, ke kterým se v pracovní smlouvě zavázal, nutí vás k něčemu, s čím nesouhlasíte, nebo
pracujete za nepřijatelných okolností, nenechte si nic takového líbit a snažte se bránit. Máte právo
se ohradit a žádat nápravu. Pokud máte pocit, že na to sám/sama nestačíte, požádejte o radu
nebo pomoc své okolí.
Jak se chovat v případě, že vás někde drží proti vaší vůli?
—
Pokuste se zjistit co nejvíce podrobností o místě, kde vás drží.
—
Pokud se naskytne vhodný okamžik, pokuste se uniknout.
—
Jestliže nelze uniknout, v případě nucené prostituce zkuste požádat
o pomoc zákazníka.
Pokuste se volat tísňové volání (policii). Sdělte, že jste se stal/a obětí trestného činu.
Pokud jste unikl/a a policii nedůvěřujete, obraťte se na instituce označené křížem
(zdravotnické organizace, Červený kříž, kostely, charity,…)
—
—

—

Pokud v okolí nejsou takové instituce, hledejte pomoc u důvěryhodné skupiny lidí,
na jednotlivce spoléhejte až v poslední řadě (např. pokud jste nucen/a stopovat).
Pamatujte, že každá situace má řešení!

Za trestný čin nese zodpovědnost vždy pachatel, nikoli oběť, proto se nikdy neobviňujte!
Máte právo na ochranu a nezasloužíte si odsuzování za to, co se stalo.

Práce v sexbyznysu

Bezpečnostní tipy pro práci v sexbyznysu obsahuje publikace S tebou NE organizace ROZKOŠ
bez RIZIKA, je dostupná na internetových stránkách www.rozkosbezrizika.cz. ROZKOŠ bez
RIZIKA je nevládní nezisková organizace, která poskytuje pomoc (nejen) ženám, které v sexbyznysu pracují.

Pro příklad citujeme některé tipy:
—
Když pracujete, snažte se nepít alkohol a neužívejte drogy. Jinak zvyšujete riziko,
že ztratíte kontrolu nad situací.
—
S klientem si předem dohodněte cenu, dobu a druh služby – jinými slovy, předem
musíte vy i on vědět, co budete dělat a za jakou odměnu.
—
Pamatujte si, že o tom, co budete s klientem dělat, rozhodujete vy, nikoliv klient!
Kupuje si službu, ne vás.
—
Buďte obezřetná, pokud vám zákazník nabízí příliš vysokou odměnu za vaše služby.
—
Buďte si vědoma svých práv, např. máte právo odmítnout zákazníka a dobrovolně
odejít z klubu, nikdo vás nesmí urážet a ponižovat, nutit k poskytování služeb.
Nesdělujte svoje osobní údaje, telefonní číslo a podrobnosti ze soukromí, jinak se
vystavujete riziku nebezpečí vydírání a zneužití.
—

Pracujete-li v klubu (případně na privátu):
—
Než začnete pracovat v klubu, zkuste si o něm předem zjistit co nejvíce informací
(diskuzní fóra apod.).
—
Informujte někoho mimo klub o tom, kdy a kde budete pracovat, domluvte si s ním
poplašné signály v případě ohrožení.
—
Své osobní doklady mějte uložené na bezpečném místě.
—
Předem se domluvte na pracovních podmínkách, způsobu a výši výplaty peněz.
Pokud nejste spokojena s pracovními podmínkami, najděte si podnik, který vám
bude více vyhovovat.

SOS linka La Strada - 800 07 77 77, (+420) 222 71 71 71

Věrohodnost agentury nemůže na 100% zaručit nikdo. Proto je velmi důležité uzavřít se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, která obsahuje základní pracovněprávní podmínky.

Když Vám práci zprostředkovává agentura, zajímejte se o:
—
registraci agentury
—
přesný popis pracovní náplně (trvejte na tom, aby byl uveden v pracovní smlouvě)
—
dobu, na jakou bude pracovní smlouva podepsána
—
podmínky odstoupení od smlouvy
—
zajištění pracovního povolení a zdravotního pojištění při práci v zahraničí
—
přesné adresy pracoviště a ubytování
—
délku a rozvrh pracovní doby, výši odměny, způsob a termíny vyplácení

Když hledáte práci přes inzerát, dejte přednost těm, které obsahují:
—
Přesný název agentury nebo ﬁrmy, která práci nabízí.
—
Jasný popis náplně práce.
—
Co nejpodrobnější informace o práci
(např. adresa a telefon do zaměstnání, platové podmínky, pracovní doba atd.).

Když se chystáte využít nabídky někoho z okolí:
—
Ověřte si vše, co je vám nabízeno.
—
Neberte žádnou práci jen na základě ústní dohody.
—
Chtějte písemné záruky i od člověka, kterého dobře znáte.
Pokud to není možné, snažte se, aby u vaší dohody byli svědci.
—
Zajímejte se o další podmínky svého pobytu mimo domov
(ubytování – adresa, cena, způsob hrazení, volný čas apod.).
—
Informujte své okolí, kdy a kam odjíždíte.

Hledání práce (v zahraničí, ale i v rámci ČR)

V následujícím textu jsou uvedeny stručné informace o pracovní problematice,
vybrané kontakty a bezpečnostní tipy, pokud hledáte práci nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Na závěr je uvedeno i několik bezpečnostní tipů pro práci v sexbyznysu.

Možnosti prevence - Bezpečnostní tipy

- - - - - - - Bezpečnostní tipy pro klientky - zde odtrhněte

Hrubá minimální mzda je 9 200 Kč za měsíc, tj. 55 Kč za hodinu (v roce 2015).
Mzda by vám měla být vyplacena nejpozději do konce
následujícího kalendářního měsíce.
Běžná pracovní doba je 40 hodin týdně.
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Informace o možnostech a pravidlech zaměstnávání lze zjistit na stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí – www.portal.mpsv.cz. Se stížností na zaměstnavatele se můžete obrátit na Státní
úřad inspekce práce – www.suip.cz

—

—
—

O čem má zaměstnavatel povinnost informovat vás před nástupem do práce?
—
O výši vaší mzdy (písemně, tzv. platovým výměrem) a kdy a jak se mzda vyplácí.
—
O délce zkušební doby, která může být maximálně 3 měsíce, a délce pracovního
poměru, tj. zda je na dobu neurčitou nebo určitou.
—
O bezpečnosti práce.

Uzavřete-li pracovní smlouvu, pracujete jako zaměstnankyně či zaměstnanec v pracovním
poměru, ovšem pokud uzavřete dohodu, pracujete mimo pracovní poměr.
Dohodou může být DPČ (dohoda o pracovní činnosti) a DPP (dohoda o provedení práce). Podle
toho, jakou smlouvu jste uzavřeli, se mohou odlišovat některá vaše práva (např. na nemocenskou
a placení zdravotního a sociálního pojištění máte u DPP nárok jen, vyděláváte-li alespoň 10 tisíc
měsíčně).

Práce v ČR

Kvalitní pracovní smlouva má obsahovat:
—
Přesný popis práce, kterou budete vykonávat. Pokud je funkcí víc, mají být
uvedeny všechny.
—
Místo výkonu práce (nejlépe přesná adresa podniku), výše mzdy, pojištění,
podmínky ubytování atd.
—
Datum nástupu do zaměstnání, případně datum ukončení pracovního poměru.
—
Další podmínky, na kterých se dohodnete se zaměstnavatelem.
Pracovní smlouva má být uzavřena písemně ve dvou vyhotoveních – jedno náleží zaměstnavateli, druhé vám. Nikdy nepodepisujte smlouvu, které nerozumíte! U české agentury máte
právo požádat o překlad.

Pracovní smlouva

- - - - - - - Bezpečnostní tipy pro klientky - zde odtrhněte

Práce v zahraničí
Co je důležité udělat před odjezdem?
—
Před odjezdem si zjistěte co nejvíc informací o podmínkách pobytu a práce
v konkrétní zemi.
—
Zanechte doma kopii pracovní smlouvy a kontakty do zaměstnání i ubytování.
—
Domluvte si a pak udržujte pravidelný kontakt s důvěryhodnou osobou doma
(domluvte si heslo pro případ krizové situace).
—
Nechte doma kopii všech dokladů, letenek nebo jízdenek a aktuální fotograﬁi.
—
Založte si v české bance účet a nechávejte si tam posílat mzdu. V zahraničí
můžete využívat platební kartu. Vezměte si s sebou peníze (příp. cestovní šeky).
—
Nepřijímejte od zprostředkovatele (zaměstnavatele) žádné dárky nebo půjčky.
—
Pozorujte změny v chování zprostředkovatele (zaměstnavatele) – např. náhlou
změnu dat odjezdu, odkládání formalit na neurčito, nátlak na přijetí dalších
změn apod.
—
Vezměte si s sebou kontakty na českou ambasádu, na krizové linky
a pomáhající organizace v dané zemi.

Pojištění
Velmi důležité je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně
se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace vám sdělí na Ministerstvu zdravotnictví, www.mzcr.cz
I přes všechna opatření se může stát, že se člověk dostane do potíží. Pokud zaměstnavatel neplní
podmínky, ke kterým se v pracovní smlouvě zavázal, nutí vás k něčemu, s čím nesouhlasíte, nebo
pracujete za nepřijatelných okolností, nenechte si nic takového líbit a snažte se bránit. Máte právo
se ohradit a žádat nápravu. Pokud máte pocit, že na to sám/sama nestačíte, požádejte o radu
nebo pomoc své okolí.
Jak se chovat v případě, že vás někde drží proti vaší vůli?
—
Pokuste se zjistit co nejvíce podrobností o místě, kde vás drží.
—
Pokud se naskytne vhodný okamžik, pokuste se uniknout.
—
Jestliže nelze uniknout, v případě nucené prostituce zkuste požádat
o pomoc zákazníka.
Pokuste se volat tísňové volání (policii). Sdělte, že jste se stal/a obětí trestného činu.
Pokud jste unikl/a a policii nedůvěřujete, obraťte se na instituce označené křížem
(zdravotnické organizace, Červený kříž, kostely, charity,…)
—
—

—

Pokud v okolí nejsou takové instituce, hledejte pomoc u důvěryhodné skupiny lidí,
na jednotlivce spoléhejte až v poslední řadě (např. pokud jste nucen/a stopovat).
Pamatujte, že každá situace má řešení!

Za trestný čin nese zodpovědnost vždy pachatel, nikoli oběť, proto se nikdy neobviňujte!
Máte právo na ochranu a nezasloužíte si odsuzování za to, co se stalo.

Práce v sexbyznysu

Bezpečnostní tipy pro práci v sexbyznysu obsahuje publikace S tebou NE organizace ROZKOŠ
bez RIZIKA, je dostupná na internetových stránkách www.rozkosbezrizika.cz. ROZKOŠ bez
RIZIKA je nevládní nezisková organizace, která poskytuje pomoc (nejen) ženám, které v sexbyznysu pracují.

Pro příklad citujeme některé tipy:
—
Když pracujete, snažte se nepít alkohol a neužívejte drogy. Jinak zvyšujete riziko,
že ztratíte kontrolu nad situací.
—
S klientem si předem dohodněte cenu, dobu a druh služby – jinými slovy, předem
musíte vy i on vědět, co budete dělat a za jakou odměnu.
—
Pamatujte si, že o tom, co budete s klientem dělat, rozhodujete vy, nikoliv klient!
Kupuje si službu, ne vás.
—
Buďte obezřetná, pokud vám zákazník nabízí příliš vysokou odměnu za vaše služby.
—
Buďte si vědoma svých práv, např. máte právo odmítnout zákazníka a dobrovolně
odejít z klubu, nikdo vás nesmí urážet a ponižovat, nutit k poskytování služeb.
Nesdělujte svoje osobní údaje, telefonní číslo a podrobnosti ze soukromí, jinak se
vystavujete riziku nebezpečí vydírání a zneužití.
—

Pracujete-li v klubu (případně na privátu):
—
Než začnete pracovat v klubu, zkuste si o něm předem zjistit co nejvíce informací
(diskuzní fóra apod.).
—
Informujte někoho mimo klub o tom, kdy a kde budete pracovat, domluvte si s ním
poplašné signály v případě ohrožení.
—
Své osobní doklady mějte uložené na bezpečném místě.
—
Předem se domluvte na pracovních podmínkách, způsobu a výši výplaty peněz.
Pokud nejste spokojena s pracovními podmínkami, najděte si podnik, který vám
bude více vyhovovat.
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Věrohodnost agentury nemůže na 100% zaručit nikdo. Proto je velmi důležité uzavřít se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, která obsahuje základní pracovněprávní podmínky.

Když Vám práci zprostředkovává agentura, zajímejte se o:
—
registraci agentury
—
přesný popis pracovní náplně (trvejte na tom, aby byl uveden v pracovní smlouvě)
—
dobu, na jakou bude pracovní smlouva podepsána
—
podmínky odstoupení od smlouvy
—
zajištění pracovního povolení a zdravotního pojištění při práci v zahraničí
—
přesné adresy pracoviště a ubytování
—
délku a rozvrh pracovní doby, výši odměny, způsob a termíny vyplácení

Když hledáte práci přes inzerát, dejte přednost těm, které obsahují:
—
Přesný název agentury nebo ﬁrmy, která práci nabízí.
—
Jasný popis náplně práce.
—
Co nejpodrobnější informace o práci
(např. adresa a telefon do zaměstnání, platové podmínky, pracovní doba atd.).

Když se chystáte využít nabídky někoho z okolí:
—
Ověřte si vše, co je vám nabízeno.
—
Neberte žádnou práci jen na základě ústní dohody.
—
Chtějte písemné záruky i od člověka, kterého dobře znáte.
Pokud to není možné, snažte se, aby u vaší dohody byli svědci.
—
Zajímejte se o další podmínky svého pobytu mimo domov
(ubytování – adresa, cena, způsob hrazení, volný čas apod.).
—
Informujte své okolí, kdy a kam odjíždíte.

Hledání práce (v zahraničí, ale i v rámci ČR)

V následujícím textu jsou uvedeny stručné informace o pracovní problematice,
vybrané kontakty a bezpečnostní tipy, pokud hledáte práci nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Na závěr je uvedeno i několik bezpečnostní tipů pro práci v sexbyznysu.

Možnosti prevence - Bezpečnostní tipy

- - - - - - - Bezpečnostní tipy pro klientky - zde odtrhněte

Hrubá minimální mzda je 9 200 Kč za měsíc, tj. 55 Kč za hodinu (v roce 2015).
Mzda by vám měla být vyplacena nejpozději do konce
následujícího kalendářního měsíce.
Běžná pracovní doba je 40 hodin týdně.

SOS linka La Strada - 800 07 77 77, (+420) 222 71 71 71

Informace o možnostech a pravidlech zaměstnávání lze zjistit na stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí – www.portal.mpsv.cz. Se stížností na zaměstnavatele se můžete obrátit na Státní
úřad inspekce práce – www.suip.cz

—

—
—

O čem má zaměstnavatel povinnost informovat vás před nástupem do práce?
—
O výši vaší mzdy (písemně, tzv. platovým výměrem) a kdy a jak se mzda vyplácí.
—
O délce zkušební doby, která může být maximálně 3 měsíce, a délce pracovního
poměru, tj. zda je na dobu neurčitou nebo určitou.
—
O bezpečnosti práce.

Uzavřete-li pracovní smlouvu, pracujete jako zaměstnankyně či zaměstnanec v pracovním
poměru, ovšem pokud uzavřete dohodu, pracujete mimo pracovní poměr.
Dohodou může být DPČ (dohoda o pracovní činnosti) a DPP (dohoda o provedení práce). Podle
toho, jakou smlouvu jste uzavřeli, se mohou odlišovat některá vaše práva (např. na nemocenskou
a placení zdravotního a sociálního pojištění máte u DPP nárok jen, vyděláváte-li alespoň 10 tisíc
měsíčně).

Práce v ČR

Kvalitní pracovní smlouva má obsahovat:
—
Přesný popis práce, kterou budete vykonávat. Pokud je funkcí víc, mají být
uvedeny všechny.
—
Místo výkonu práce (nejlépe přesná adresa podniku), výše mzdy, pojištění,
podmínky ubytování atd.
—
Datum nástupu do zaměstnání, případně datum ukončení pracovního poměru.
—
Další podmínky, na kterých se dohodnete se zaměstnavatelem.
Pracovní smlouva má být uzavřena písemně ve dvou vyhotoveních – jedno náleží zaměstnavateli, druhé vám. Nikdy nepodepisujte smlouvu, které nerozumíte! U české agentury máte
právo požádat o překlad.

Pracovní smlouva

- - - - - - - Bezpečnostní tipy pro klientky - zde odtrhněte

Práce v zahraničí
Co je důležité udělat před odjezdem?
—
Před odjezdem si zjistěte co nejvíc informací o podmínkách pobytu a práce
v konkrétní zemi.
—
Zanechte doma kopii pracovní smlouvy a kontakty do zaměstnání i ubytování.
—
Domluvte si a pak udržujte pravidelný kontakt s důvěryhodnou osobou doma
(domluvte si heslo pro případ krizové situace).
—
Nechte doma kopii všech dokladů, letenek nebo jízdenek a aktuální fotograﬁi.
—
Založte si v české bance účet a nechávejte si tam posílat mzdu. V zahraničí
můžete využívat platební kartu. Vezměte si s sebou peníze (příp. cestovní šeky).
—
Nepřijímejte od zprostředkovatele (zaměstnavatele) žádné dárky nebo půjčky.
—
Pozorujte změny v chování zprostředkovatele (zaměstnavatele) – např. náhlou
změnu dat odjezdu, odkládání formalit na neurčito, nátlak na přijetí dalších
změn apod.
—
Vezměte si s sebou kontakty na českou ambasádu, na krizové linky
a pomáhající organizace v dané zemi.

Pojištění
Velmi důležité je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně
se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace vám sdělí na Ministerstvu zdravotnictví, www.mzcr.cz
I přes všechna opatření se může stát, že se člověk dostane do potíží. Pokud zaměstnavatel neplní
podmínky, ke kterým se v pracovní smlouvě zavázal, nutí vás k něčemu, s čím nesouhlasíte, nebo
pracujete za nepřijatelných okolností, nenechte si nic takového líbit a snažte se bránit. Máte právo
se ohradit a žádat nápravu. Pokud máte pocit, že na to sám/sama nestačíte, požádejte o radu
nebo pomoc své okolí.
Jak se chovat v případě, že vás někde drží proti vaší vůli?
—
Pokuste se zjistit co nejvíce podrobností o místě, kde vás drží.
—
Pokud se naskytne vhodný okamžik, pokuste se uniknout.
—
Jestliže nelze uniknout, v případě nucené prostituce zkuste požádat
o pomoc zákazníka.
Pokuste se volat tísňové volání (policii). Sdělte, že jste se stal/a obětí trestného činu.
Pokud jste unikl/a a policii nedůvěřujete, obraťte se na instituce označené křížem
(zdravotnické organizace, Červený kříž, kostely, charity,…)
—
—

—

Pokud v okolí nejsou takové instituce, hledejte pomoc u důvěryhodné skupiny lidí,
na jednotlivce spoléhejte až v poslední řadě (např. pokud jste nucen/a stopovat).
Pamatujte, že každá situace má řešení!

Za trestný čin nese zodpovědnost vždy pachatel, nikoli oběť, proto se nikdy neobviňujte!
Máte právo na ochranu a nezasloužíte si odsuzování za to, co se stalo.

Práce v sexbyznysu

Bezpečnostní tipy pro práci v sexbyznysu obsahuje publikace S tebou NE organizace ROZKOŠ
bez RIZIKA, je dostupná na internetových stránkách www.rozkosbezrizika.cz. ROZKOŠ bez
RIZIKA je nevládní nezisková organizace, která poskytuje pomoc (nejen) ženám, které v sexbyznysu pracují.

Pro příklad citujeme některé tipy:
—
Když pracujete, snažte se nepít alkohol a neužívejte drogy. Jinak zvyšujete riziko,
že ztratíte kontrolu nad situací.
—
S klientem si předem dohodněte cenu, dobu a druh služby – jinými slovy, předem
musíte vy i on vědět, co budete dělat a za jakou odměnu.
—
Pamatujte si, že o tom, co budete s klientem dělat, rozhodujete vy, nikoliv klient!
Kupuje si službu, ne vás.
—
Buďte obezřetná, pokud vám zákazník nabízí příliš vysokou odměnu za vaše služby.
—
Buďte si vědoma svých práv, např. máte právo odmítnout zákazníka a dobrovolně
odejít z klubu, nikdo vás nesmí urážet a ponižovat, nutit k poskytování služeb.
Nesdělujte svoje osobní údaje, telefonní číslo a podrobnosti ze soukromí, jinak se
vystavujete riziku nebezpečí vydírání a zneužití.
—

Pracujete-li v klubu (případně na privátu):
—
Než začnete pracovat v klubu, zkuste si o něm předem zjistit co nejvíce informací
(diskuzní fóra apod.).
—
Informujte někoho mimo klub o tom, kdy a kde budete pracovat, domluvte si s ním
poplašné signály v případě ohrožení.
—
Své osobní doklady mějte uložené na bezpečném místě.
—
Předem se domluvte na pracovních podmínkách, způsobu a výši výplaty peněz.
Pokud nejste spokojena s pracovními podmínkami, najděte si podnik, který vám
bude více vyhovovat.
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—
registraci agentury
—
přesný popis pracovní náplně (trvejte na tom, aby byl uveden v pracovní smlouvě)
—
dobu, na jakou bude pracovní smlouva podepsána
—
podmínky odstoupení od smlouvy
—
zajištění pracovního povolení a zdravotního pojištění při práci v zahraničí
—
přesné adresy pracoviště a ubytování
—
délku a rozvrh pracovní doby, výši odměny, způsob a termíny vyplácení

Když hledáte práci přes inzerát, dejte přednost těm, které obsahují:
—
Přesný název agentury nebo ﬁrmy, která práci nabízí.
—
Jasný popis náplně práce.
—
Co nejpodrobnější informace o práci
(např. adresa a telefon do zaměstnání, platové podmínky, pracovní doba atd.).

Když se chystáte využít nabídky někoho z okolí:
—
Ověřte si vše, co je vám nabízeno.
—
Neberte žádnou práci jen na základě ústní dohody.
—
Chtějte písemné záruky i od člověka, kterého dobře znáte.
Pokud to není možné, snažte se, aby u vaší dohody byli svědci.
—
Zajímejte se o další podmínky svého pobytu mimo domov
(ubytování – adresa, cena, způsob hrazení, volný čas apod.).
—
Informujte své okolí, kdy a kam odjíždíte.

Hledání práce (v zahraničí, ale i v rámci ČR)

V následujícím textu jsou uvedeny stručné informace o pracovní problematice,
vybrané kontakty a bezpečnostní tipy, pokud hledáte práci nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Na závěr je uvedeno i několik bezpečnostní tipů pro práci v sexbyznysu.
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Mzda by vám měla být vyplacena nejpozději do konce
následujícího kalendářního měsíce.
Běžná pracovní doba je 40 hodin týdně.
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Informace o možnostech a pravidlech zaměstnávání lze zjistit na stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí – www.portal.mpsv.cz. Se stížností na zaměstnavatele se můžete obrátit na Státní
úřad inspekce práce – www.suip.cz

—

—
—

O čem má zaměstnavatel povinnost informovat vás před nástupem do práce?
—
O výši vaší mzdy (písemně, tzv. platovým výměrem) a kdy a jak se mzda vyplácí.
—
O délce zkušební doby, která může být maximálně 3 měsíce, a délce pracovního
poměru, tj. zda je na dobu neurčitou nebo určitou.
—
O bezpečnosti práce.

Uzavřete-li pracovní smlouvu, pracujete jako zaměstnankyně či zaměstnanec v pracovním
poměru, ovšem pokud uzavřete dohodu, pracujete mimo pracovní poměr.
Dohodou může být DPČ (dohoda o pracovní činnosti) a DPP (dohoda o provedení práce). Podle
toho, jakou smlouvu jste uzavřeli, se mohou odlišovat některá vaše práva (např. na nemocenskou
a placení zdravotního a sociálního pojištění máte u DPP nárok jen, vyděláváte-li alespoň 10 tisíc
měsíčně).

Práce v ČR

Kvalitní pracovní smlouva má obsahovat:
—
Přesný popis práce, kterou budete vykonávat. Pokud je funkcí víc, mají být
uvedeny všechny.
—
Místo výkonu práce (nejlépe přesná adresa podniku), výše mzdy, pojištění,
podmínky ubytování atd.
—
Datum nástupu do zaměstnání, případně datum ukončení pracovního poměru.
—
Další podmínky, na kterých se dohodnete se zaměstnavatelem.
Pracovní smlouva má být uzavřena písemně ve dvou vyhotoveních – jedno náleží zaměstnavateli, druhé vám. Nikdy nepodepisujte smlouvu, které nerozumíte! U české agentury máte
právo požádat o překlad.

Pracovní smlouva

- - - - - - - Bezpečnostní tipy pro klientky - zde odtrhněte

Práce v zahraničí
Co je důležité udělat před odjezdem?
—
Před odjezdem si zjistěte co nejvíc informací o podmínkách pobytu a práce
v konkrétní zemi.
—
Zanechte doma kopii pracovní smlouvy a kontakty do zaměstnání i ubytování.
—
Domluvte si a pak udržujte pravidelný kontakt s důvěryhodnou osobou doma
(domluvte si heslo pro případ krizové situace).
—
Nechte doma kopii všech dokladů, letenek nebo jízdenek a aktuální fotograﬁi.
—
Založte si v české bance účet a nechávejte si tam posílat mzdu. V zahraničí
můžete využívat platební kartu. Vezměte si s sebou peníze (příp. cestovní šeky).
—
Nepřijímejte od zprostředkovatele (zaměstnavatele) žádné dárky nebo půjčky.
—
Pozorujte změny v chování zprostředkovatele (zaměstnavatele) – např. náhlou
změnu dat odjezdu, odkládání formalit na neurčito, nátlak na přijetí dalších
změn apod.
—
Vezměte si s sebou kontakty na českou ambasádu, na krizové linky
a pomáhající organizace v dané zemi.

Pojištění
Velmi důležité je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně
se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace vám sdělí na Ministerstvu zdravotnictví, www.mzcr.cz
I přes všechna opatření se může stát, že se člověk dostane do potíží. Pokud zaměstnavatel neplní
podmínky, ke kterým se v pracovní smlouvě zavázal, nutí vás k něčemu, s čím nesouhlasíte, nebo
pracujete za nepřijatelných okolností, nenechte si nic takového líbit a snažte se bránit. Máte právo
se ohradit a žádat nápravu. Pokud máte pocit, že na to sám/sama nestačíte, požádejte o radu
nebo pomoc své okolí.
Jak se chovat v případě, že vás někde drží proti vaší vůli?
—
Pokuste se zjistit co nejvíce podrobností o místě, kde vás drží.
—
Pokud se naskytne vhodný okamžik, pokuste se uniknout.
—
Jestliže nelze uniknout, v případě nucené prostituce zkuste požádat
o pomoc zákazníka.
Pokuste se volat tísňové volání (policii). Sdělte, že jste se stal/a obětí trestného činu.
Pokud jste unikl/a a policii nedůvěřujete, obraťte se na instituce označené křížem
(zdravotnické organizace, Červený kříž, kostely, charity,…)
—
—

—

Pokud v okolí nejsou takové instituce, hledejte pomoc u důvěryhodné skupiny lidí,
na jednotlivce spoléhejte až v poslední řadě (např. pokud jste nucen/a stopovat).
Pamatujte, že každá situace má řešení!

Za trestný čin nese zodpovědnost vždy pachatel, nikoli oběť, proto se nikdy neobviňujte!
Máte právo na ochranu a nezasloužíte si odsuzování za to, co se stalo.

Práce v sexbyznysu

Bezpečnostní tipy pro práci v sexbyznysu obsahuje publikace S tebou NE organizace ROZKOŠ
bez RIZIKA, je dostupná na internetových stránkách www.rozkosbezrizika.cz. ROZKOŠ bez
RIZIKA je nevládní nezisková organizace, která poskytuje pomoc (nejen) ženám, které v sexbyznysu pracují.

Pro příklad citujeme některé tipy:
—
Když pracujete, snažte se nepít alkohol a neužívejte drogy. Jinak zvyšujete riziko,
že ztratíte kontrolu nad situací.
—
S klientem si předem dohodněte cenu, dobu a druh služby – jinými slovy, předem
musíte vy i on vědět, co budete dělat a za jakou odměnu.
—
Pamatujte si, že o tom, co budete s klientem dělat, rozhodujete vy, nikoliv klient!
Kupuje si službu, ne vás.
—
Buďte obezřetná, pokud vám zákazník nabízí příliš vysokou odměnu za vaše služby.
—
Buďte si vědoma svých práv, např. máte právo odmítnout zákazníka a dobrovolně
odejít z klubu, nikdo vás nesmí urážet a ponižovat, nutit k poskytování služeb.
Nesdělujte svoje osobní údaje, telefonní číslo a podrobnosti ze soukromí, jinak se
vystavujete riziku nebezpečí vydírání a zneužití.
—

Pracujete-li v klubu (případně na privátu):
—
Než začnete pracovat v klubu, zkuste si o něm předem zjistit co nejvíce informací
(diskuzní fóra apod.).
—
Informujte někoho mimo klub o tom, kdy a kde budete pracovat, domluvte si s ním
poplašné signály v případě ohrožení.
—
Své osobní doklady mějte uložené na bezpečném místě.
—
Předem se domluvte na pracovních podmínkách, způsobu a výši výplaty peněz.
Pokud nejste spokojena s pracovními podmínkami, najděte si podnik, který vám
bude více vyhovovat.

SOS linka La Strada - 800 07 77 77, (+420) 222 71 71 71

Věrohodnost agentury nemůže na 100% zaručit nikdo. Proto je velmi důležité uzavřít se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, která obsahuje základní pracovněprávní podmínky.

Když Vám práci zprostředkovává agentura, zajímejte se o:
—
registraci agentury
—
přesný popis pracovní náplně (trvejte na tom, aby byl uveden v pracovní smlouvě)
—
dobu, na jakou bude pracovní smlouva podepsána
—
podmínky odstoupení od smlouvy
—
zajištění pracovního povolení a zdravotního pojištění při práci v zahraničí
—
přesné adresy pracoviště a ubytování
—
délku a rozvrh pracovní doby, výši odměny, způsob a termíny vyplácení

Když hledáte práci přes inzerát, dejte přednost těm, které obsahují:
—
Přesný název agentury nebo ﬁrmy, která práci nabízí.
—
Jasný popis náplně práce.
—
Co nejpodrobnější informace o práci
(např. adresa a telefon do zaměstnání, platové podmínky, pracovní doba atd.).

Když se chystáte využít nabídky někoho z okolí:
—
Ověřte si vše, co je vám nabízeno.
—
Neberte žádnou práci jen na základě ústní dohody.
—
Chtějte písemné záruky i od člověka, kterého dobře znáte.
Pokud to není možné, snažte se, aby u vaší dohody byli svědci.
—
Zajímejte se o další podmínky svého pobytu mimo domov
(ubytování – adresa, cena, způsob hrazení, volný čas apod.).
—
Informujte své okolí, kdy a kam odjíždíte.

Hledání práce (v zahraničí, ale i v rámci ČR)

V následujícím textu jsou uvedeny stručné informace o pracovní problematice,
vybrané kontakty a bezpečnostní tipy, pokud hledáte práci nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Na závěr je uvedeno i několik bezpečnostní tipů pro práci v sexbyznysu.

Možnosti prevence - Bezpečnostní tipy

- - - - - - - Bezpečnostní tipy pro klientky - zde odtrhněte

Hrubá minimální mzda je 9 200 Kč za měsíc, tj. 55 Kč za hodinu (v roce 2015).
Mzda by vám měla být vyplacena nejpozději do konce
následujícího kalendářního měsíce.
Běžná pracovní doba je 40 hodin týdně.

SOS linka La Strada - 800 07 77 77, (+420) 222 71 71 71

Informace o možnostech a pravidlech zaměstnávání lze zjistit na stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí – www.portal.mpsv.cz. Se stížností na zaměstnavatele se můžete obrátit na Státní
úřad inspekce práce – www.suip.cz

—

—
—

O čem má zaměstnavatel povinnost informovat vás před nástupem do práce?
—
O výši vaší mzdy (písemně, tzv. platovým výměrem) a kdy a jak se mzda vyplácí.
—
O délce zkušební doby, která může být maximálně 3 měsíce, a délce pracovního
poměru, tj. zda je na dobu neurčitou nebo určitou.
—
O bezpečnosti práce.

Uzavřete-li pracovní smlouvu, pracujete jako zaměstnankyně či zaměstnanec v pracovním
poměru, ovšem pokud uzavřete dohodu, pracujete mimo pracovní poměr.
Dohodou může být DPČ (dohoda o pracovní činnosti) a DPP (dohoda o provedení práce). Podle
toho, jakou smlouvu jste uzavřeli, se mohou odlišovat některá vaše práva (např. na nemocenskou
a placení zdravotního a sociálního pojištění máte u DPP nárok jen, vyděláváte-li alespoň 10 tisíc
měsíčně).

Práce v ČR

Kvalitní pracovní smlouva má obsahovat:
—
Přesný popis práce, kterou budete vykonávat. Pokud je funkcí víc, mají být
uvedeny všechny.
—
Místo výkonu práce (nejlépe přesná adresa podniku), výše mzdy, pojištění,
podmínky ubytování atd.
—
Datum nástupu do zaměstnání, případně datum ukončení pracovního poměru.
—
Další podmínky, na kterých se dohodnete se zaměstnavatelem.
Pracovní smlouva má být uzavřena písemně ve dvou vyhotoveních – jedno náleží zaměstnavateli, druhé vám. Nikdy nepodepisujte smlouvu, které nerozumíte! U české agentury máte
právo požádat o překlad.

Pracovní smlouva

- - - - - - - Bezpečnostní tipy pro klientky - zde odtrhněte

Práce v zahraničí
Co je důležité udělat před odjezdem?
—
Před odjezdem si zjistěte co nejvíc informací o podmínkách pobytu a práce
v konkrétní zemi.
—
Zanechte doma kopii pracovní smlouvy a kontakty do zaměstnání i ubytování.
—
Domluvte si a pak udržujte pravidelný kontakt s důvěryhodnou osobou doma
(domluvte si heslo pro případ krizové situace).
—
Nechte doma kopii všech dokladů, letenek nebo jízdenek a aktuální fotograﬁi.
—
Založte si v české bance účet a nechávejte si tam posílat mzdu. V zahraničí
můžete využívat platební kartu. Vezměte si s sebou peníze (příp. cestovní šeky).
—
Nepřijímejte od zprostředkovatele (zaměstnavatele) žádné dárky nebo půjčky.
—
Pozorujte změny v chování zprostředkovatele (zaměstnavatele) – např. náhlou
změnu dat odjezdu, odkládání formalit na neurčito, nátlak na přijetí dalších
změn apod.
—
Vezměte si s sebou kontakty na českou ambasádu, na krizové linky
a pomáhající organizace v dané zemi.

Pojištění
Velmi důležité je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně
se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace vám sdělí na Ministerstvu zdravotnictví, www.mzcr.cz
I přes všechna opatření se může stát, že se člověk dostane do potíží. Pokud zaměstnavatel neplní
podmínky, ke kterým se v pracovní smlouvě zavázal, nutí vás k něčemu, s čím nesouhlasíte, nebo
pracujete za nepřijatelných okolností, nenechte si nic takového líbit a snažte se bránit. Máte právo
se ohradit a žádat nápravu. Pokud máte pocit, že na to sám/sama nestačíte, požádejte o radu
nebo pomoc své okolí.
Jak se chovat v případě, že vás někde drží proti vaší vůli?
—
Pokuste se zjistit co nejvíce podrobností o místě, kde vás drží.
—
Pokud se naskytne vhodný okamžik, pokuste se uniknout.
—
Jestliže nelze uniknout, v případě nucené prostituce zkuste požádat
o pomoc zákazníka.
Pokuste se volat tísňové volání (policii). Sdělte, že jste se stal/a obětí trestného činu.
Pokud jste unikl/a a policii nedůvěřujete, obraťte se na instituce označené křížem
(zdravotnické organizace, Červený kříž, kostely, charity,…)
—
—

—

Pokud v okolí nejsou takové instituce, hledejte pomoc u důvěryhodné skupiny lidí,
na jednotlivce spoléhejte až v poslední řadě (např. pokud jste nucen/a stopovat).
Pamatujte, že každá situace má řešení!

Za trestný čin nese zodpovědnost vždy pachatel, nikoli oběť, proto se nikdy neobviňujte!
Máte právo na ochranu a nezasloužíte si odsuzování za to, co se stalo.

Práce v sexbyznysu

Bezpečnostní tipy pro práci v sexbyznysu obsahuje publikace S tebou NE organizace ROZKOŠ
bez RIZIKA, je dostupná na internetových stránkách www.rozkosbezrizika.cz. ROZKOŠ bez
RIZIKA je nevládní nezisková organizace, která poskytuje pomoc (nejen) ženám, které v sexbyznysu pracují.

Pro příklad citujeme některé tipy:
—
Když pracujete, snažte se nepít alkohol a neužívejte drogy. Jinak zvyšujete riziko,
že ztratíte kontrolu nad situací.
—
S klientem si předem dohodněte cenu, dobu a druh služby – jinými slovy, předem
musíte vy i on vědět, co budete dělat a za jakou odměnu.
—
Pamatujte si, že o tom, co budete s klientem dělat, rozhodujete vy, nikoliv klient!
Kupuje si službu, ne vás.
—
Buďte obezřetná, pokud vám zákazník nabízí příliš vysokou odměnu za vaše služby.
—
Buďte si vědoma svých práv, např. máte právo odmítnout zákazníka a dobrovolně
odejít z klubu, nikdo vás nesmí urážet a ponižovat, nutit k poskytování služeb.
Nesdělujte svoje osobní údaje, telefonní číslo a podrobnosti ze soukromí, jinak se
vystavujete riziku nebezpečí vydírání a zneužití.
—

Pracujete-li v klubu (případně na privátu):
—
Než začnete pracovat v klubu, zkuste si o něm předem zjistit co nejvíce informací
(diskuzní fóra apod.).
—
Informujte někoho mimo klub o tom, kdy a kde budete pracovat, domluvte si s ním
poplašné signály v případě ohrožení.
—
Své osobní doklady mějte uložené na bezpečném místě.
—
Předem se domluvte na pracovních podmínkách, způsobu a výši výplaty peněz.
Pokud nejste spokojena s pracovními podmínkami, najděte si podnik, který vám
bude více vyhovovat.
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Věrohodnost agentury nemůže na 100% zaručit nikdo. Proto je velmi důležité uzavřít se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, která obsahuje základní pracovněprávní podmínky.
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registraci agentury
—
přesný popis pracovní náplně (trvejte na tom, aby byl uveden v pracovní smlouvě)
—
dobu, na jakou bude pracovní smlouva podepsána
—
podmínky odstoupení od smlouvy
—
zajištění pracovního povolení a zdravotního pojištění při práci v zahraničí
—
přesné adresy pracoviště a ubytování
—
délku a rozvrh pracovní doby, výši odměny, způsob a termíny vyplácení

Když hledáte práci přes inzerát, dejte přednost těm, které obsahují:
—
Přesný název agentury nebo ﬁrmy, která práci nabízí.
—
Jasný popis náplně práce.
—
Co nejpodrobnější informace o práci
(např. adresa a telefon do zaměstnání, platové podmínky, pracovní doba atd.).

Když se chystáte využít nabídky někoho z okolí:
—
Ověřte si vše, co je vám nabízeno.
—
Neberte žádnou práci jen na základě ústní dohody.
—
Chtějte písemné záruky i od člověka, kterého dobře znáte.
Pokud to není možné, snažte se, aby u vaší dohody byli svědci.
—
Zajímejte se o další podmínky svého pobytu mimo domov
(ubytování – adresa, cena, způsob hrazení, volný čas apod.).
—
Informujte své okolí, kdy a kam odjíždíte.

Hledání práce (v zahraničí, ale i v rámci ČR)

V následujícím textu jsou uvedeny stručné informace o pracovní problematice,
vybrané kontakty a bezpečnostní tipy, pokud hledáte práci nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Na závěr je uvedeno i několik bezpečnostní tipů pro práci v sexbyznysu.
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Hrubá minimální mzda je 9 200 Kč za měsíc, tj. 55 Kč za hodinu (v roce 2015).
Mzda by vám měla být vyplacena nejpozději do konce
následujícího kalendářního měsíce.
Běžná pracovní doba je 40 hodin týdně.
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Informace o možnostech a pravidlech zaměstnávání lze zjistit na stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí – www.portal.mpsv.cz. Se stížností na zaměstnavatele se můžete obrátit na Státní
úřad inspekce práce – www.suip.cz

—

—
—

O čem má zaměstnavatel povinnost informovat vás před nástupem do práce?
—
O výši vaší mzdy (písemně, tzv. platovým výměrem) a kdy a jak se mzda vyplácí.
—
O délce zkušební doby, která může být maximálně 3 měsíce, a délce pracovního
poměru, tj. zda je na dobu neurčitou nebo určitou.
—
O bezpečnosti práce.

Uzavřete-li pracovní smlouvu, pracujete jako zaměstnankyně či zaměstnanec v pracovním
poměru, ovšem pokud uzavřete dohodu, pracujete mimo pracovní poměr.
Dohodou může být DPČ (dohoda o pracovní činnosti) a DPP (dohoda o provedení práce). Podle
toho, jakou smlouvu jste uzavřeli, se mohou odlišovat některá vaše práva (např. na nemocenskou
a placení zdravotního a sociálního pojištění máte u DPP nárok jen, vyděláváte-li alespoň 10 tisíc
měsíčně).

Práce v ČR

Kvalitní pracovní smlouva má obsahovat:
—
Přesný popis práce, kterou budete vykonávat. Pokud je funkcí víc, mají být
uvedeny všechny.
—
Místo výkonu práce (nejlépe přesná adresa podniku), výše mzdy, pojištění,
podmínky ubytování atd.
—
Datum nástupu do zaměstnání, případně datum ukončení pracovního poměru.
—
Další podmínky, na kterých se dohodnete se zaměstnavatelem.
Pracovní smlouva má být uzavřena písemně ve dvou vyhotoveních – jedno náleží zaměstnavateli, druhé vám. Nikdy nepodepisujte smlouvu, které nerozumíte! U české agentury máte
právo požádat o překlad.

Pracovní smlouva

- - - - - - - Bezpečnostní tipy pro klientky - zde odtrhněte

Práce v zahraničí
Co je důležité udělat před odjezdem?
—
Před odjezdem si zjistěte co nejvíc informací o podmínkách pobytu a práce
v konkrétní zemi.
—
Zanechte doma kopii pracovní smlouvy a kontakty do zaměstnání i ubytování.
—
Domluvte si a pak udržujte pravidelný kontakt s důvěryhodnou osobou doma
(domluvte si heslo pro případ krizové situace).
—
Nechte doma kopii všech dokladů, letenek nebo jízdenek a aktuální fotograﬁi.
—
Založte si v české bance účet a nechávejte si tam posílat mzdu. V zahraničí
můžete využívat platební kartu. Vezměte si s sebou peníze (příp. cestovní šeky).
—
Nepřijímejte od zprostředkovatele (zaměstnavatele) žádné dárky nebo půjčky.
—
Pozorujte změny v chování zprostředkovatele (zaměstnavatele) – např. náhlou
změnu dat odjezdu, odkládání formalit na neurčito, nátlak na přijetí dalších
změn apod.
—
Vezměte si s sebou kontakty na českou ambasádu, na krizové linky
a pomáhající organizace v dané zemi.

Pojištění
Velmi důležité je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně
se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace vám sdělí na Ministerstvu zdravotnictví, www.mzcr.cz
I přes všechna opatření se může stát, že se člověk dostane do potíží. Pokud zaměstnavatel neplní
podmínky, ke kterým se v pracovní smlouvě zavázal, nutí vás k něčemu, s čím nesouhlasíte, nebo
pracujete za nepřijatelných okolností, nenechte si nic takového líbit a snažte se bránit. Máte právo
se ohradit a žádat nápravu. Pokud máte pocit, že na to sám/sama nestačíte, požádejte o radu
nebo pomoc své okolí.
Jak se chovat v případě, že vás někde drží proti vaší vůli?
—
Pokuste se zjistit co nejvíce podrobností o místě, kde vás drží.
—
Pokud se naskytne vhodný okamžik, pokuste se uniknout.
—
Jestliže nelze uniknout, v případě nucené prostituce zkuste požádat
o pomoc zákazníka.
Pokuste se volat tísňové volání (policii). Sdělte, že jste se stal/a obětí trestného činu.
Pokud jste unikl/a a policii nedůvěřujete, obraťte se na instituce označené křížem
(zdravotnické organizace, Červený kříž, kostely, charity,…)
—
—

—

Pokud v okolí nejsou takové instituce, hledejte pomoc u důvěryhodné skupiny lidí,
na jednotlivce spoléhejte až v poslední řadě (např. pokud jste nucen/a stopovat).
Pamatujte, že každá situace má řešení!

Za trestný čin nese zodpovědnost vždy pachatel, nikoli oběť, proto se nikdy neobviňujte!
Máte právo na ochranu a nezasloužíte si odsuzování za to, co se stalo.

Práce v sexbyznysu

Bezpečnostní tipy pro práci v sexbyznysu obsahuje publikace S tebou NE organizace ROZKOŠ
bez RIZIKA, je dostupná na internetových stránkách www.rozkosbezrizika.cz. ROZKOŠ bez
RIZIKA je nevládní nezisková organizace, která poskytuje pomoc (nejen) ženám, které v sexbyznysu pracují.

Pro příklad citujeme některé tipy:
—
Když pracujete, snažte se nepít alkohol a neužívejte drogy. Jinak zvyšujete riziko,
že ztratíte kontrolu nad situací.
—
S klientem si předem dohodněte cenu, dobu a druh služby – jinými slovy, předem
musíte vy i on vědět, co budete dělat a za jakou odměnu.
—
Pamatujte si, že o tom, co budete s klientem dělat, rozhodujete vy, nikoliv klient!
Kupuje si službu, ne vás.
—
Buďte obezřetná, pokud vám zákazník nabízí příliš vysokou odměnu za vaše služby.
—
Buďte si vědoma svých práv, např. máte právo odmítnout zákazníka a dobrovolně
odejít z klubu, nikdo vás nesmí urážet a ponižovat, nutit k poskytování služeb.
Nesdělujte svoje osobní údaje, telefonní číslo a podrobnosti ze soukromí, jinak se
vystavujete riziku nebezpečí vydírání a zneužití.
—

Pracujete-li v klubu (případně na privátu):
—
Než začnete pracovat v klubu, zkuste si o něm předem zjistit co nejvíce informací
(diskuzní fóra apod.).
—
Informujte někoho mimo klub o tom, kdy a kde budete pracovat, domluvte si s ním
poplašné signály v případě ohrožení.
—
Své osobní doklady mějte uložené na bezpečném místě.
—
Předem se domluvte na pracovních podmínkách, způsobu a výši výplaty peněz.
Pokud nejste spokojena s pracovními podmínkami, najděte si podnik, který vám
bude více vyhovovat.
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Věrohodnost agentury nemůže na 100% zaručit nikdo. Proto je velmi důležité uzavřít se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, která obsahuje základní pracovněprávní podmínky.

Když Vám práci zprostředkovává agentura, zajímejte se o:
—
registraci agentury
—
přesný popis pracovní náplně (trvejte na tom, aby byl uveden v pracovní smlouvě)
—
dobu, na jakou bude pracovní smlouva podepsána
—
podmínky odstoupení od smlouvy
—
zajištění pracovního povolení a zdravotního pojištění při práci v zahraničí
—
přesné adresy pracoviště a ubytování
—
délku a rozvrh pracovní doby, výši odměny, způsob a termíny vyplácení

Když hledáte práci přes inzerát, dejte přednost těm, které obsahují:
—
Přesný název agentury nebo ﬁrmy, která práci nabízí.
—
Jasný popis náplně práce.
—
Co nejpodrobnější informace o práci
(např. adresa a telefon do zaměstnání, platové podmínky, pracovní doba atd.).

Když se chystáte využít nabídky někoho z okolí:
—
Ověřte si vše, co je vám nabízeno.
—
Neberte žádnou práci jen na základě ústní dohody.
—
Chtějte písemné záruky i od člověka, kterého dobře znáte.
Pokud to není možné, snažte se, aby u vaší dohody byli svědci.
—
Zajímejte se o další podmínky svého pobytu mimo domov
(ubytování – adresa, cena, způsob hrazení, volný čas apod.).
—
Informujte své okolí, kdy a kam odjíždíte.

Hledání práce (v zahraničí, ale i v rámci ČR)

V následujícím textu jsou uvedeny stručné informace o pracovní problematice,
vybrané kontakty a bezpečnostní tipy, pokud hledáte práci nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Na závěr je uvedeno i několik bezpečnostní tipů pro práci v sexbyznysu.

Možnosti prevence - Bezpečnostní tipy

- - - - - - - Bezpečnostní tipy pro klientky - zde odtrhněte

Hrubá minimální mzda je 9 200 Kč za měsíc, tj. 55 Kč za hodinu (v roce 2015).
Mzda by vám měla být vyplacena nejpozději do konce
následujícího kalendářního měsíce.
Běžná pracovní doba je 40 hodin týdně.

SOS linka La Strada - 800 07 77 77, (+420) 222 71 71 71

Informace o možnostech a pravidlech zaměstnávání lze zjistit na stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí – www.portal.mpsv.cz. Se stížností na zaměstnavatele se můžete obrátit na Státní
úřad inspekce práce – www.suip.cz

—

—
—

O čem má zaměstnavatel povinnost informovat vás před nástupem do práce?
—
O výši vaší mzdy (písemně, tzv. platovým výměrem) a kdy a jak se mzda vyplácí.
—
O délce zkušební doby, která může být maximálně 3 měsíce, a délce pracovního
poměru, tj. zda je na dobu neurčitou nebo určitou.
—
O bezpečnosti práce.

Uzavřete-li pracovní smlouvu, pracujete jako zaměstnankyně či zaměstnanec v pracovním
poměru, ovšem pokud uzavřete dohodu, pracujete mimo pracovní poměr.
Dohodou může být DPČ (dohoda o pracovní činnosti) a DPP (dohoda o provedení práce). Podle
toho, jakou smlouvu jste uzavřeli, se mohou odlišovat některá vaše práva (např. na nemocenskou
a placení zdravotního a sociálního pojištění máte u DPP nárok jen, vyděláváte-li alespoň 10 tisíc
měsíčně).

Práce v ČR

Kvalitní pracovní smlouva má obsahovat:
—
Přesný popis práce, kterou budete vykonávat. Pokud je funkcí víc, mají být
uvedeny všechny.
—
Místo výkonu práce (nejlépe přesná adresa podniku), výše mzdy, pojištění,
podmínky ubytování atd.
—
Datum nástupu do zaměstnání, případně datum ukončení pracovního poměru.
—
Další podmínky, na kterých se dohodnete se zaměstnavatelem.
Pracovní smlouva má být uzavřena písemně ve dvou vyhotoveních – jedno náleží zaměstnavateli, druhé vám. Nikdy nepodepisujte smlouvu, které nerozumíte! U české agentury máte
právo požádat o překlad.

Pracovní smlouva

- - - - - - - Bezpečnostní tipy pro klientky - zde odtrhněte

Práce v zahraničí
Co je důležité udělat před odjezdem?
—
Před odjezdem si zjistěte co nejvíc informací o podmínkách pobytu a práce
v konkrétní zemi.
—
Zanechte doma kopii pracovní smlouvy a kontakty do zaměstnání i ubytování.
—
Domluvte si a pak udržujte pravidelný kontakt s důvěryhodnou osobou doma
(domluvte si heslo pro případ krizové situace).
—
Nechte doma kopii všech dokladů, letenek nebo jízdenek a aktuální fotograﬁi.
—
Založte si v české bance účet a nechávejte si tam posílat mzdu. V zahraničí
můžete využívat platební kartu. Vezměte si s sebou peníze (příp. cestovní šeky).
—
Nepřijímejte od zprostředkovatele (zaměstnavatele) žádné dárky nebo půjčky.
—
Pozorujte změny v chování zprostředkovatele (zaměstnavatele) – např. náhlou
změnu dat odjezdu, odkládání formalit na neurčito, nátlak na přijetí dalších
změn apod.
—
Vezměte si s sebou kontakty na českou ambasádu, na krizové linky
a pomáhající organizace v dané zemi.

Pojištění
Velmi důležité je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně
se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace vám sdělí na Ministerstvu zdravotnictví, www.mzcr.cz
I přes všechna opatření se může stát, že se člověk dostane do potíží. Pokud zaměstnavatel neplní
podmínky, ke kterým se v pracovní smlouvě zavázal, nutí vás k něčemu, s čím nesouhlasíte, nebo
pracujete za nepřijatelných okolností, nenechte si nic takového líbit a snažte se bránit. Máte právo
se ohradit a žádat nápravu. Pokud máte pocit, že na to sám/sama nestačíte, požádejte o radu
nebo pomoc své okolí.
Jak se chovat v případě, že vás někde drží proti vaší vůli?
—
Pokuste se zjistit co nejvíce podrobností o místě, kde vás drží.
—
Pokud se naskytne vhodný okamžik, pokuste se uniknout.
—
Jestliže nelze uniknout, v případě nucené prostituce zkuste požádat
o pomoc zákazníka.
Pokuste se volat tísňové volání (policii). Sdělte, že jste se stal/a obětí trestného činu.
Pokud jste unikl/a a policii nedůvěřujete, obraťte se na instituce označené křížem
(zdravotnické organizace, Červený kříž, kostely, charity,…)
—
—

—

Pokud v okolí nejsou takové instituce, hledejte pomoc u důvěryhodné skupiny lidí,
na jednotlivce spoléhejte až v poslední řadě (např. pokud jste nucen/a stopovat).
Pamatujte, že každá situace má řešení!

Za trestný čin nese zodpovědnost vždy pachatel, nikoli oběť, proto se nikdy neobviňujte!
Máte právo na ochranu a nezasloužíte si odsuzování za to, co se stalo.

Práce v sexbyznysu

Bezpečnostní tipy pro práci v sexbyznysu obsahuje publikace S tebou NE organizace ROZKOŠ
bez RIZIKA, je dostupná na internetových stránkách www.rozkosbezrizika.cz. ROZKOŠ bez
RIZIKA je nevládní nezisková organizace, která poskytuje pomoc (nejen) ženám, které v sexbyznysu pracují.

Pro příklad citujeme některé tipy:
—
Když pracujete, snažte se nepít alkohol a neužívejte drogy. Jinak zvyšujete riziko,
že ztratíte kontrolu nad situací.
—
S klientem si předem dohodněte cenu, dobu a druh služby – jinými slovy, předem
musíte vy i on vědět, co budete dělat a za jakou odměnu.
—
Pamatujte si, že o tom, co budete s klientem dělat, rozhodujete vy, nikoliv klient!
Kupuje si službu, ne vás.
—
Buďte obezřetná, pokud vám zákazník nabízí příliš vysokou odměnu za vaše služby.
—
Buďte si vědoma svých práv, např. máte právo odmítnout zákazníka a dobrovolně
odejít z klubu, nikdo vás nesmí urážet a ponižovat, nutit k poskytování služeb.
Nesdělujte svoje osobní údaje, telefonní číslo a podrobnosti ze soukromí, jinak se
vystavujete riziku nebezpečí vydírání a zneužití.
—

Pracujete-li v klubu (případně na privátu):
—
Než začnete pracovat v klubu, zkuste si o něm předem zjistit co nejvíce informací
(diskuzní fóra apod.).
—
Informujte někoho mimo klub o tom, kdy a kde budete pracovat, domluvte si s ním
poplašné signály v případě ohrožení.
—
Své osobní doklady mějte uložené na bezpečném místě.
—
Předem se domluvte na pracovních podmínkách, způsobu a výši výplaty peněz.
Pokud nejste spokojena s pracovními podmínkami, najděte si podnik, který vám
bude více vyhovovat.
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Věrohodnost agentury nemůže na 100% zaručit nikdo. Proto je velmi důležité uzavřít se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, která obsahuje základní pracovněprávní podmínky.
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registraci agentury
—
přesný popis pracovní náplně (trvejte na tom, aby byl uveden v pracovní smlouvě)
—
dobu, na jakou bude pracovní smlouva podepsána
—
podmínky odstoupení od smlouvy
—
zajištění pracovního povolení a zdravotního pojištění při práci v zahraničí
—
přesné adresy pracoviště a ubytování
—
délku a rozvrh pracovní doby, výši odměny, způsob a termíny vyplácení

Když hledáte práci přes inzerát, dejte přednost těm, které obsahují:
—
Přesný název agentury nebo ﬁrmy, která práci nabízí.
—
Jasný popis náplně práce.
—
Co nejpodrobnější informace o práci
(např. adresa a telefon do zaměstnání, platové podmínky, pracovní doba atd.).

Když se chystáte využít nabídky někoho z okolí:
—
Ověřte si vše, co je vám nabízeno.
—
Neberte žádnou práci jen na základě ústní dohody.
—
Chtějte písemné záruky i od člověka, kterého dobře znáte.
Pokud to není možné, snažte se, aby u vaší dohody byli svědci.
—
Zajímejte se o další podmínky svého pobytu mimo domov
(ubytování – adresa, cena, způsob hrazení, volný čas apod.).
—
Informujte své okolí, kdy a kam odjíždíte.

Hledání práce (v zahraničí, ale i v rámci ČR)

V následujícím textu jsou uvedeny stručné informace o pracovní problematice,
vybrané kontakty a bezpečnostní tipy, pokud hledáte práci nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Na závěr je uvedeno i několik bezpečnostní tipů pro práci v sexbyznysu.
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Mzda by vám měla být vyplacena nejpozději do konce
následujícího kalendářního měsíce.
Běžná pracovní doba je 40 hodin týdně.
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Informace o možnostech a pravidlech zaměstnávání lze zjistit na stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí – www.portal.mpsv.cz. Se stížností na zaměstnavatele se můžete obrátit na Státní
úřad inspekce práce – www.suip.cz

—

—
—

O čem má zaměstnavatel povinnost informovat vás před nástupem do práce?
—
O výši vaší mzdy (písemně, tzv. platovým výměrem) a kdy a jak se mzda vyplácí.
—
O délce zkušební doby, která může být maximálně 3 měsíce, a délce pracovního
poměru, tj. zda je na dobu neurčitou nebo určitou.
—
O bezpečnosti práce.

Uzavřete-li pracovní smlouvu, pracujete jako zaměstnankyně či zaměstnanec v pracovním
poměru, ovšem pokud uzavřete dohodu, pracujete mimo pracovní poměr.
Dohodou může být DPČ (dohoda o pracovní činnosti) a DPP (dohoda o provedení práce). Podle
toho, jakou smlouvu jste uzavřeli, se mohou odlišovat některá vaše práva (např. na nemocenskou
a placení zdravotního a sociálního pojištění máte u DPP nárok jen, vyděláváte-li alespoň 10 tisíc
měsíčně).

Práce v ČR

Kvalitní pracovní smlouva má obsahovat:
—
Přesný popis práce, kterou budete vykonávat. Pokud je funkcí víc, mají být
uvedeny všechny.
—
Místo výkonu práce (nejlépe přesná adresa podniku), výše mzdy, pojištění,
podmínky ubytování atd.
—
Datum nástupu do zaměstnání, případně datum ukončení pracovního poměru.
—
Další podmínky, na kterých se dohodnete se zaměstnavatelem.
Pracovní smlouva má být uzavřena písemně ve dvou vyhotoveních – jedno náleží zaměstnavateli, druhé vám. Nikdy nepodepisujte smlouvu, které nerozumíte! U české agentury máte
právo požádat o překlad.

Pracovní smlouva
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Práce v zahraničí
Co je důležité udělat před odjezdem?
—
Před odjezdem si zjistěte co nejvíc informací o podmínkách pobytu a práce
v konkrétní zemi.
—
Zanechte doma kopii pracovní smlouvy a kontakty do zaměstnání i ubytování.
—
Domluvte si a pak udržujte pravidelný kontakt s důvěryhodnou osobou doma
(domluvte si heslo pro případ krizové situace).
—
Nechte doma kopii všech dokladů, letenek nebo jízdenek a aktuální fotograﬁi.
—
Založte si v české bance účet a nechávejte si tam posílat mzdu. V zahraničí
můžete využívat platební kartu. Vezměte si s sebou peníze (příp. cestovní šeky).
—
Nepřijímejte od zprostředkovatele (zaměstnavatele) žádné dárky nebo půjčky.
—
Pozorujte změny v chování zprostředkovatele (zaměstnavatele) – např. náhlou
změnu dat odjezdu, odkládání formalit na neurčito, nátlak na přijetí dalších
změn apod.
—
Vezměte si s sebou kontakty na českou ambasádu, na krizové linky
a pomáhající organizace v dané zemi.

Pojištění
Velmi důležité je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně
se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace vám sdělí na Ministerstvu zdravotnictví, www.mzcr.cz
I přes všechna opatření se může stát, že se člověk dostane do potíží. Pokud zaměstnavatel neplní
podmínky, ke kterým se v pracovní smlouvě zavázal, nutí vás k něčemu, s čím nesouhlasíte, nebo
pracujete za nepřijatelných okolností, nenechte si nic takového líbit a snažte se bránit. Máte právo
se ohradit a žádat nápravu. Pokud máte pocit, že na to sám/sama nestačíte, požádejte o radu
nebo pomoc své okolí.
Jak se chovat v případě, že vás někde drží proti vaší vůli?
—
Pokuste se zjistit co nejvíce podrobností o místě, kde vás drží.
—
Pokud se naskytne vhodný okamžik, pokuste se uniknout.
—
Jestliže nelze uniknout, v případě nucené prostituce zkuste požádat
o pomoc zákazníka.
Pokuste se volat tísňové volání (policii). Sdělte, že jste se stal/a obětí trestného činu.
Pokud jste unikl/a a policii nedůvěřujete, obraťte se na instituce označené křížem
(zdravotnické organizace, Červený kříž, kostely, charity,…)
—
—

—

Pokud v okolí nejsou takové instituce, hledejte pomoc u důvěryhodné skupiny lidí,
na jednotlivce spoléhejte až v poslední řadě (např. pokud jste nucen/a stopovat).
Pamatujte, že každá situace má řešení!

Za trestný čin nese zodpovědnost vždy pachatel, nikoli oběť, proto se nikdy neobviňujte!
Máte právo na ochranu a nezasloužíte si odsuzování za to, co se stalo.

Práce v sexbyznysu

Bezpečnostní tipy pro práci v sexbyznysu obsahuje publikace S tebou NE organizace ROZKOŠ
bez RIZIKA, je dostupná na internetových stránkách www.rozkosbezrizika.cz. ROZKOŠ bez
RIZIKA je nevládní nezisková organizace, která poskytuje pomoc (nejen) ženám, které v sexbyznysu pracují.

Pro příklad citujeme některé tipy:
—
Když pracujete, snažte se nepít alkohol a neužívejte drogy. Jinak zvyšujete riziko,
že ztratíte kontrolu nad situací.
—
S klientem si předem dohodněte cenu, dobu a druh služby – jinými slovy, předem
musíte vy i on vědět, co budete dělat a za jakou odměnu.
—
Pamatujte si, že o tom, co budete s klientem dělat, rozhodujete vy, nikoliv klient!
Kupuje si službu, ne vás.
—
Buďte obezřetná, pokud vám zákazník nabízí příliš vysokou odměnu za vaše služby.
—
Buďte si vědoma svých práv, např. máte právo odmítnout zákazníka a dobrovolně
odejít z klubu, nikdo vás nesmí urážet a ponižovat, nutit k poskytování služeb.
Nesdělujte svoje osobní údaje, telefonní číslo a podrobnosti ze soukromí, jinak se
vystavujete riziku nebezpečí vydírání a zneužití.
—

Pracujete-li v klubu (případně na privátu):
—
Než začnete pracovat v klubu, zkuste si o něm předem zjistit co nejvíce informací
(diskuzní fóra apod.).
—
Informujte někoho mimo klub o tom, kdy a kde budete pracovat, domluvte si s ním
poplašné signály v případě ohrožení.
—
Své osobní doklady mějte uložené na bezpečném místě.
—
Předem se domluvte na pracovních podmínkách, způsobu a výši výplaty peněz.
Pokud nejste spokojena s pracovními podmínkami, najděte si podnik, který vám
bude více vyhovovat.
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Když Vám práci zprostředkovává agentura, zajímejte se o:
—
registraci agentury
—
přesný popis pracovní náplně (trvejte na tom, aby byl uveden v pracovní smlouvě)
—
dobu, na jakou bude pracovní smlouva podepsána
—
podmínky odstoupení od smlouvy
—
zajištění pracovního povolení a zdravotního pojištění při práci v zahraničí
—
přesné adresy pracoviště a ubytování
—
délku a rozvrh pracovní doby, výši odměny, způsob a termíny vyplácení

Když hledáte práci přes inzerát, dejte přednost těm, které obsahují:
—
Přesný název agentury nebo ﬁrmy, která práci nabízí.
—
Jasný popis náplně práce.
—
Co nejpodrobnější informace o práci
(např. adresa a telefon do zaměstnání, platové podmínky, pracovní doba atd.).

Když se chystáte využít nabídky někoho z okolí:
—
Ověřte si vše, co je vám nabízeno.
—
Neberte žádnou práci jen na základě ústní dohody.
—
Chtějte písemné záruky i od člověka, kterého dobře znáte.
Pokud to není možné, snažte se, aby u vaší dohody byli svědci.
—
Zajímejte se o další podmínky svého pobytu mimo domov
(ubytování – adresa, cena, způsob hrazení, volný čas apod.).
—
Informujte své okolí, kdy a kam odjíždíte.

Hledání práce (v zahraničí, ale i v rámci ČR)

V následujícím textu jsou uvedeny stručné informace o pracovní problematice,
vybrané kontakty a bezpečnostní tipy, pokud hledáte práci nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Na závěr je uvedeno i několik bezpečnostní tipů pro práci v sexbyznysu.

Možnosti prevence - Bezpečnostní tipy

- - - - - - - Bezpečnostní tipy pro klientky - zde odtrhněte

Hrubá minimální mzda je 9 200 Kč za měsíc, tj. 55 Kč za hodinu (v roce 2015).
Mzda by vám měla být vyplacena nejpozději do konce
následujícího kalendářního měsíce.
Běžná pracovní doba je 40 hodin týdně.
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Informace o možnostech a pravidlech zaměstnávání lze zjistit na stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí – www.portal.mpsv.cz. Se stížností na zaměstnavatele se můžete obrátit na Státní
úřad inspekce práce – www.suip.cz

—

—
—

O čem má zaměstnavatel povinnost informovat vás před nástupem do práce?
—
O výši vaší mzdy (písemně, tzv. platovým výměrem) a kdy a jak se mzda vyplácí.
—
O délce zkušební doby, která může být maximálně 3 měsíce, a délce pracovního
poměru, tj. zda je na dobu neurčitou nebo určitou.
—
O bezpečnosti práce.

Uzavřete-li pracovní smlouvu, pracujete jako zaměstnankyně či zaměstnanec v pracovním
poměru, ovšem pokud uzavřete dohodu, pracujete mimo pracovní poměr.
Dohodou může být DPČ (dohoda o pracovní činnosti) a DPP (dohoda o provedení práce). Podle
toho, jakou smlouvu jste uzavřeli, se mohou odlišovat některá vaše práva (např. na nemocenskou
a placení zdravotního a sociálního pojištění máte u DPP nárok jen, vyděláváte-li alespoň 10 tisíc
měsíčně).

Práce v ČR

Kvalitní pracovní smlouva má obsahovat:
—
Přesný popis práce, kterou budete vykonávat. Pokud je funkcí víc, mají být
uvedeny všechny.
—
Místo výkonu práce (nejlépe přesná adresa podniku), výše mzdy, pojištění,
podmínky ubytování atd.
—
Datum nástupu do zaměstnání, případně datum ukončení pracovního poměru.
—
Další podmínky, na kterých se dohodnete se zaměstnavatelem.
Pracovní smlouva má být uzavřena písemně ve dvou vyhotoveních – jedno náleží zaměstnavateli, druhé vám. Nikdy nepodepisujte smlouvu, které nerozumíte! U české agentury máte
právo požádat o překlad.

Pracovní smlouva

- - - - - - - Bezpečnostní tipy pro klientky - zde odtrhněte

Práce v zahraničí
Co je důležité udělat před odjezdem?
—
Před odjezdem si zjistěte co nejvíc informací o podmínkách pobytu a práce
v konkrétní zemi.
—
Zanechte doma kopii pracovní smlouvy a kontakty do zaměstnání i ubytování.
—
Domluvte si a pak udržujte pravidelný kontakt s důvěryhodnou osobou doma
(domluvte si heslo pro případ krizové situace).
—
Nechte doma kopii všech dokladů, letenek nebo jízdenek a aktuální fotograﬁi.
—
Založte si v české bance účet a nechávejte si tam posílat mzdu. V zahraničí
můžete využívat platební kartu. Vezměte si s sebou peníze (příp. cestovní šeky).
—
Nepřijímejte od zprostředkovatele (zaměstnavatele) žádné dárky nebo půjčky.
—
Pozorujte změny v chování zprostředkovatele (zaměstnavatele) – např. náhlou
změnu dat odjezdu, odkládání formalit na neurčito, nátlak na přijetí dalších
změn apod.
—
Vezměte si s sebou kontakty na českou ambasádu, na krizové linky
a pomáhající organizace v dané zemi.

Pojištění
Velmi důležité je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně
se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace vám sdělí na Ministerstvu zdravotnictví, www.mzcr.cz
I přes všechna opatření se může stát, že se člověk dostane do potíží. Pokud zaměstnavatel neplní
podmínky, ke kterým se v pracovní smlouvě zavázal, nutí vás k něčemu, s čím nesouhlasíte, nebo
pracujete za nepřijatelných okolností, nenechte si nic takového líbit a snažte se bránit. Máte právo
se ohradit a žádat nápravu. Pokud máte pocit, že na to sám/sama nestačíte, požádejte o radu
nebo pomoc své okolí.
Jak se chovat v případě, že vás někde drží proti vaší vůli?
—
Pokuste se zjistit co nejvíce podrobností o místě, kde vás drží.
—
Pokud se naskytne vhodný okamžik, pokuste se uniknout.
—
Jestliže nelze uniknout, v případě nucené prostituce zkuste požádat
o pomoc zákazníka.
Pokuste se volat tísňové volání (policii). Sdělte, že jste se stal/a obětí trestného činu.
Pokud jste unikl/a a policii nedůvěřujete, obraťte se na instituce označené křížem
(zdravotnické organizace, Červený kříž, kostely, charity,…)
—
—

—

Pokud v okolí nejsou takové instituce, hledejte pomoc u důvěryhodné skupiny lidí,
na jednotlivce spoléhejte až v poslední řadě (např. pokud jste nucen/a stopovat).
Pamatujte, že každá situace má řešení!

Za trestný čin nese zodpovědnost vždy pachatel, nikoli oběť, proto se nikdy neobviňujte!
Máte právo na ochranu a nezasloužíte si odsuzování za to, co se stalo.

Práce v sexbyznysu

Bezpečnostní tipy pro práci v sexbyznysu obsahuje publikace S tebou NE organizace ROZKOŠ
bez RIZIKA, je dostupná na internetových stránkách www.rozkosbezrizika.cz. ROZKOŠ bez
RIZIKA je nevládní nezisková organizace, která poskytuje pomoc (nejen) ženám, které v sexbyznysu pracují.

Pro příklad citujeme některé tipy:
—
Když pracujete, snažte se nepít alkohol a neužívejte drogy. Jinak zvyšujete riziko,
že ztratíte kontrolu nad situací.
—
S klientem si předem dohodněte cenu, dobu a druh služby – jinými slovy, předem
musíte vy i on vědět, co budete dělat a za jakou odměnu.
—
Pamatujte si, že o tom, co budete s klientem dělat, rozhodujete vy, nikoliv klient!
Kupuje si službu, ne vás.
—
Buďte obezřetná, pokud vám zákazník nabízí příliš vysokou odměnu za vaše služby.
—
Buďte si vědoma svých práv, např. máte právo odmítnout zákazníka a dobrovolně
odejít z klubu, nikdo vás nesmí urážet a ponižovat, nutit k poskytování služeb.
Nesdělujte svoje osobní údaje, telefonní číslo a podrobnosti ze soukromí, jinak se
vystavujete riziku nebezpečí vydírání a zneužití.
—

Pracujete-li v klubu (případně na privátu):
—
Než začnete pracovat v klubu, zkuste si o něm předem zjistit co nejvíce informací
(diskuzní fóra apod.).
—
Informujte někoho mimo klub o tom, kdy a kde budete pracovat, domluvte si s ním
poplašné signály v případě ohrožení.
—
Své osobní doklady mějte uložené na bezpečném místě.
—
Předem se domluvte na pracovních podmínkách, způsobu a výši výplaty peněz.
Pokud nejste spokojena s pracovními podmínkami, najděte si podnik, který vám
bude více vyhovovat.
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—
Když pracujete, snažte se nepít alkohol a neužívejte drogy. Jinak zvyšujete riziko,
že ztratíte kontrolu nad situací.
—
S klientem si předem dohodněte cenu, dobu a druh služby – jinými slovy, předem
musíte vy i on vědět, co budete dělat a za jakou odměnu.
—
Pamatujte si, že o tom, co budete s klientem dělat, rozhodujete vy, nikoliv klient!
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poplašné signály v případě ohrožení.
—
Své osobní doklady mějte uložené na bezpečném místě.
—
Předem se domluvte na pracovních podmínkách, způsobu a výši výplaty peněz.
Pokud nejste spokojena s pracovními podmínkami, najděte si podnik, který vám
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zajištění pracovního povolení a zdravotního pojištění při práci v zahraničí
—
přesné adresy pracoviště a ubytování
—
délku a rozvrh pracovní doby, výši odměny, způsob a termíny vyplácení

Když hledáte práci přes inzerát, dejte přednost těm, které obsahují:
—
Přesný název agentury nebo ﬁrmy, která práci nabízí.
—
Jasný popis náplně práce.
—
Co nejpodrobnější informace o práci
(např. adresa a telefon do zaměstnání, platové podmínky, pracovní doba atd.).

Když se chystáte využít nabídky někoho z okolí:
—
Ověřte si vše, co je vám nabízeno.
—
Neberte žádnou práci jen na základě ústní dohody.
—
Chtějte písemné záruky i od člověka, kterého dobře znáte.
Pokud to není možné, snažte se, aby u vaší dohody byli svědci.
—
Zajímejte se o další podmínky svého pobytu mimo domov
(ubytování – adresa, cena, způsob hrazení, volný čas apod.).
—
Informujte své okolí, kdy a kam odjíždíte.

Hledání práce (v zahraničí, ale i v rámci ČR)

V následujícím textu jsou uvedeny stručné informace o pracovní problematice,
vybrané kontakty a bezpečnostní tipy, pokud hledáte práci nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Na závěr je uvedeno i několik bezpečnostní tipů pro práci v sexbyznysu.

Možnosti prevence - Bezpečnostní tipy

- - - - - - - Bezpečnostní tipy pro klientky - zde odtrhněte

Hrubá minimální mzda je 9 200 Kč za měsíc, tj. 55 Kč za hodinu (v roce 2015).
Mzda by vám měla být vyplacena nejpozději do konce
následujícího kalendářního měsíce.
Běžná pracovní doba je 40 hodin týdně.
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Informace o možnostech a pravidlech zaměstnávání lze zjistit na stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí – www.portal.mpsv.cz. Se stížností na zaměstnavatele se můžete obrátit na Státní
úřad inspekce práce – www.suip.cz

—

—
—

O čem má zaměstnavatel povinnost informovat vás před nástupem do práce?
—
O výši vaší mzdy (písemně, tzv. platovým výměrem) a kdy a jak se mzda vyplácí.
—
O délce zkušební doby, která může být maximálně 3 měsíce, a délce pracovního
poměru, tj. zda je na dobu neurčitou nebo určitou.
—
O bezpečnosti práce.

Uzavřete-li pracovní smlouvu, pracujete jako zaměstnankyně či zaměstnanec v pracovním
poměru, ovšem pokud uzavřete dohodu, pracujete mimo pracovní poměr.
Dohodou může být DPČ (dohoda o pracovní činnosti) a DPP (dohoda o provedení práce). Podle
toho, jakou smlouvu jste uzavřeli, se mohou odlišovat některá vaše práva (např. na nemocenskou
a placení zdravotního a sociálního pojištění máte u DPP nárok jen, vyděláváte-li alespoň 10 tisíc
měsíčně).

Práce v ČR

Kvalitní pracovní smlouva má obsahovat:
—
Přesný popis práce, kterou budete vykonávat. Pokud je funkcí víc, mají být
uvedeny všechny.
—
Místo výkonu práce (nejlépe přesná adresa podniku), výše mzdy, pojištění,
podmínky ubytování atd.
—
Datum nástupu do zaměstnání, případně datum ukončení pracovního poměru.
—
Další podmínky, na kterých se dohodnete se zaměstnavatelem.
Pracovní smlouva má být uzavřena písemně ve dvou vyhotoveních – jedno náleží zaměstnavateli, druhé vám. Nikdy nepodepisujte smlouvu, které nerozumíte! U české agentury máte
právo požádat o překlad.

Pracovní smlouva

- - - - - - - Bezpečnostní tipy pro klientky - zde odtrhněte

Práce v zahraničí
Co je důležité udělat před odjezdem?
—
Před odjezdem si zjistěte co nejvíc informací o podmínkách pobytu a práce
v konkrétní zemi.
—
Zanechte doma kopii pracovní smlouvy a kontakty do zaměstnání i ubytování.
—
Domluvte si a pak udržujte pravidelný kontakt s důvěryhodnou osobou doma
(domluvte si heslo pro případ krizové situace).
—
Nechte doma kopii všech dokladů, letenek nebo jízdenek a aktuální fotograﬁi.
—
Založte si v české bance účet a nechávejte si tam posílat mzdu. V zahraničí
můžete využívat platební kartu. Vezměte si s sebou peníze (příp. cestovní šeky).
—
Nepřijímejte od zprostředkovatele (zaměstnavatele) žádné dárky nebo půjčky.
—
Pozorujte změny v chování zprostředkovatele (zaměstnavatele) – např. náhlou
změnu dat odjezdu, odkládání formalit na neurčito, nátlak na přijetí dalších
změn apod.
—
Vezměte si s sebou kontakty na českou ambasádu, na krizové linky
a pomáhající organizace v dané zemi.

Pojištění
Velmi důležité je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně
se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace vám sdělí na Ministerstvu zdravotnictví, www.mzcr.cz
I přes všechna opatření se může stát, že se člověk dostane do potíží. Pokud zaměstnavatel neplní
podmínky, ke kterým se v pracovní smlouvě zavázal, nutí vás k něčemu, s čím nesouhlasíte, nebo
pracujete za nepřijatelných okolností, nenechte si nic takového líbit a snažte se bránit. Máte právo
se ohradit a žádat nápravu. Pokud máte pocit, že na to sám/sama nestačíte, požádejte o radu
nebo pomoc své okolí.
Jak se chovat v případě, že vás někde drží proti vaší vůli?
—
Pokuste se zjistit co nejvíce podrobností o místě, kde vás drží.
—
Pokud se naskytne vhodný okamžik, pokuste se uniknout.
—
Jestliže nelze uniknout, v případě nucené prostituce zkuste požádat
o pomoc zákazníka.
Pokuste se volat tísňové volání (policii). Sdělte, že jste se stal/a obětí trestného činu.
Pokud jste unikl/a a policii nedůvěřujete, obraťte se na instituce označené křížem
(zdravotnické organizace, Červený kříž, kostely, charity,…)
—
—

—

Pokud v okolí nejsou takové instituce, hledejte pomoc u důvěryhodné skupiny lidí,
na jednotlivce spoléhejte až v poslední řadě (např. pokud jste nucen/a stopovat).
Pamatujte, že každá situace má řešení!

Za trestný čin nese zodpovědnost vždy pachatel, nikoli oběť, proto se nikdy neobviňujte!
Máte právo na ochranu a nezasloužíte si odsuzování za to, co se stalo.

Práce v sexbyznysu

Bezpečnostní tipy pro práci v sexbyznysu obsahuje publikace S tebou NE organizace ROZKOŠ
bez RIZIKA, je dostupná na internetových stránkách www.rozkosbezrizika.cz. ROZKOŠ bez
RIZIKA je nevládní nezisková organizace, která poskytuje pomoc (nejen) ženám, které v sexbyznysu pracují.

Pro příklad citujeme některé tipy:
—
Když pracujete, snažte se nepít alkohol a neužívejte drogy. Jinak zvyšujete riziko,
že ztratíte kontrolu nad situací.
—
S klientem si předem dohodněte cenu, dobu a druh služby – jinými slovy, předem
musíte vy i on vědět, co budete dělat a za jakou odměnu.
—
Pamatujte si, že o tom, co budete s klientem dělat, rozhodujete vy, nikoliv klient!
Kupuje si službu, ne vás.
—
Buďte obezřetná, pokud vám zákazník nabízí příliš vysokou odměnu za vaše služby.
—
Buďte si vědoma svých práv, např. máte právo odmítnout zákazníka a dobrovolně
odejít z klubu, nikdo vás nesmí urážet a ponižovat, nutit k poskytování služeb.
Nesdělujte svoje osobní údaje, telefonní číslo a podrobnosti ze soukromí, jinak se
vystavujete riziku nebezpečí vydírání a zneužití.
—

Pracujete-li v klubu (případně na privátu):
—
Než začnete pracovat v klubu, zkuste si o něm předem zjistit co nejvíce informací
(diskuzní fóra apod.).
—
Informujte někoho mimo klub o tom, kdy a kde budete pracovat, domluvte si s ním
poplašné signály v případě ohrožení.
—
Své osobní doklady mějte uložené na bezpečném místě.
—
Předem se domluvte na pracovních podmínkách, způsobu a výši výplaty peněz.
Pokud nejste spokojena s pracovními podmínkami, najděte si podnik, který vám
bude více vyhovovat.
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Obchodování s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.

