La Strada Česká republika, o. p. s. – prevence obchodu
s lidmi a pomoc obchodovaným osobám
Výroční zpráva 2003

„Obchodem s lidmi se rozumí najímání, přepravování, převádění, přechovávání nebo přijímání osob na základě vyhrožování, použití síly či jiných forem nátlaku, pomocí únosu,
podvodu, lži či zneužití moci nebo bezmocnosti osoby, případně poskytování či přijímání ﬁnančních prostředků či jiných výhod k získání souhlasu osoby, která má v moci jinou
osobu, s úmyslem tuto osobu zneužívat.
Zneužíváním se mimo jiné rozumí využívání jiných osob
k prostituci či jiným formám sexuálního zneužívání, nucená
práce či služby, otroctví či praktiky podobné otroctví, útisk
nebo odjímání orgánů.“
(Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodu s lidmi, zejména ženami a dětmi doplňující Úmluvu o potlačování mezinárodního organizovaného zločinu, který Česká republika podepsala
dne 10. prosince 2002)
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Základní činnost organizace
Program La Strada – prevence obchodu s lidmi uplatňuje ve své činnosti multidisciplinární přístup. Základní činnosti všech organizací zúčastněných v mezinárodním programu jsou soustředěny do tří oblastí:
1. rozšiřování informací a lobbying,
2. prevence a vzdělávání,
3. sociální pomoc a poradenství.

1. Rozšiřování informací a lobbying
A. Rozšiřování informací
V rámci informační činnosti poskytla La Strada Česká
republika v roce 2003 více než 40 rozhovorů nebo samostatných příspěvků různým médiím (viz tabulka
č. 1). Čtvrtletně vydává také tiskové zprávy, které obsahují aktuální informace o problematice obchodu
s lidmi v České republice i na mezinárodní úrovni.
V roce 2003 pokračovala La Strada v aktualizování
a rozšiřování elektronické databáze informací o obchodování s lidmi, prostituci a komerčním sexuálním zneužívání dětí v České republice a o obchodování s lidmi
v Evropě i ve světě. V současné době lze v této databázi
nalézt téměř 400 dokumentů. Databáze je přístupna
v prostorách organizace La Strada. Kromě databáze
mohou zájemci prezenčně studovat i knihy a publikace
z odborné knihovny La Strady, která obsahuje více než
400 výtisků v českém a anglickém jazyce. Knihovna
i databáze se průběžně aktualizují a rozšiřují.

Tabulka č. 1:
Měsíc / 2003
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Celkem
1
6
4
5
2
2
5
3
8
9
3
0
48

Zdroj: STV report, statistické údaje LS

B. Pilotní fáze Modelu ochrany a podpory obětí obchodu s lidmi
za účelem sexuálního v ykořisťování
V roce 2003 se La Strada Česká republika stala jedním z partnerů pilotní fáze
Modelu ochrany a podpory obětí obchodu s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování (dále jen Model). Model je součástí Národní strategie boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České republice schválené usnesením vlády ČR č. 849 ze dne 3. září 2003. Cílem Modelu je vytvoření
koordinovaného systému pomoci obětem a přesné rozdělení kompetencí všech
vládních i nevládních subjektů zapojených do tohoto modelu. V roce 2003 se
modelu účastnily následující subjekty: La Strada ČR, Mezinárodní organizace
pro migraci, Česká katolická charita a Útvar pro odhalování organizovaného
zločinu Policie ČR.
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Do Modelu mohou vstupovat jak obchodované osoby české státní příslušnosti,
které byly obchodovány do zahraničí, tak i cizinky, které byly obchodovány
do České republiky. V prvním případě se skládá ze dvou fází, v druhém ze tří.
V první fázi je obchodovaným osobám poskytnuta 30 denní lhůta na základní
krizovou intervenci a psychosociální pomoc. V tomto období je obchodovaná
osoba výhradně v péči La Strady a měla by se během této lhůty rozhodnout,
zda bude spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Ubytována je v azylovém bytě organizace. V případě obchodované osoby-cizinky, požádá tato za
pomoci pracovnic La Strady o výjezdní vízum na 40 dní. Pokud se obchodovaná osoba – cizinka rozhodne nespolupracovat s orgány činnými v trestním
řízení, bude jí umožněn dobrovolný návrat do země původu za pomoci Mezinárodní organizace pro migraci. Druhá a třetí fáze modelu se týká pouze obchodovaných osob, které se rozhodnou spolupracovat s orgány činnými v trestním
řízení a disponují relevantními informacemi pro odhalení a dopadení pachatelů trestné činnosti. Obchodovaným osobám – cizinkám bude uděleno vízum
za účelem strpění pobytu a mohou být nadále v péči La Strady. Ubytování
v azylovém bytě by nemělo přesáhnout tři měsíce, v závažných případech šest
měsíců. U obchodovaných osob české národnosti se jedná o měsíční ubytování.
Poté jsou obě skupiny klientek předány do péče České katolické charity, která
s nimi pracuje na jejich sociální reintegraci, to jest pomáhá jim najít vhodné
ubytování a pracovní uplatnění tak, aby se mohly postupně sociálně i ekonomicky osamostatnit. Třetí fáze modelu ochrany se týká těch cizinek, které spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, jejich sociální reintegrace probíhá úspěšně a které se ze závažných důvodů nechtějí nebo nemohou vrátit do
země původu. V tomto případě jim může udělit cizinecká policie po skončení
soudního řízení povolení k pobytu v České republice z humanitárních důvodů.
V průběhu roku 2003 vstoupilo do první fáze modelu pět obchodovaných osob
cizí státní příslušnosti, z nichž se po uplynutí lhůty čtyři rozhodly spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a tři z nich pro dobrovolný návrat.
V žádném případě, kde se obchodované osoby rozhodly svědčit, nebylo soudní
řízení v roce 2003 pravomocně ukončeno.
C. Pracovní setkání nevládních organizací z cílov ých zemí a kulatý stůl
na téma „Obchod s lidmi v České republice“
V prosinci 2003 uspořádala La Strada ČR pracovní setkání nevládních organizací z cílových zemí obchodu s lidmi. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci a zástupkyně NNO z Rakouska, Německa, Holandska, Polska, Slovenska a Itálie. Cílem setkání byla výměna zkušeností a informací tzv. „starých“ cílových zemí (Západní Evropa) a zemí, které se staly
cílovými teprve nedávno. Pracovní setkání probíhalo dva dny a bylo rozděleno do tří sekcí.
Jednalo se o prevenci obchodu s lidmi, pomoc a podporu obchodovaných osob a o právní
úpravu obchodu s lidmi. Zvláštní důraz byl kladen na témata týkající se obchodu s lidmi
za jiným účelem než je sexuální vykořisťování a na obchod s lidmi ze speciﬁckých komunit či etnik. Závěry z každé jednotlivé sekce přispěly k vypracování doporučení vládě ČR
týkající se obchodu s lidmi.
Na pracovní setkání zástupců NNO navazoval kulatý stůl na téma „Obchod s lidmi
v České republice“, kterého se zúčastnili zástupci a zástupkyně státních a nestátních subjektů (například zástupci/kyně Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Velvyslanectví Spojených států amerických, britské policie, Ministerstva
vnitra ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, Policie ČR, Nejvyššího státního zastupitelství, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, UNHCR). Na tomto kulatém
stole byla prezentována doporučení vycházející mimo jiné ze závěrů předcházejícího pracovního setkání NNO. Cílem kulatého stolu bylo upoutat pozornost všech relevantních
subjektů k tématu obchodu s lidmi a otevřít diskusi o metodách, jež by mohly být úspěšně
aplikovány při potírání obchodu s lidmi v České republice.
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D. Doporučení Vládě ČR týkající se problematiky obchodování s lidmi
V rámci své informační a lobbyingové práce vypracovala La Strada ČR soubor Doporučení Vládě ČR k problematice obchodu s lidmi (dále jen Doporučení). Představují
shrnutí zkušeností a znalostí pracovnic a pracovníků organizace za její téměř desetiletou existenci, poznatky kolegyň a kolegů ze zahraničí a společných závěrů z pracovního setkání zástupců NNO pracujících s obchodovanými osobami.
Soubor doporučení je členěn do šesti tématických částí. V první části jsou zformulována východiska, která jsou ﬁlosoﬁckým základem pro práci organizace i pro koncepci
doporučení. Druhá část představuje doporučení vztahující se k legislativě týkající se
obchodu s lidmi, a to jak z pohledu de lege lata, tak i de lege ferenda. Třetí blok doporučení se týká prevence a vzdělávání. Prezentuje možnosti účinného předcházení
a snižování rizika obchodu s lidmi u různých cílových skupin, a dále soustřeďuje pozornost na nezbytnost cíleného vzdělávání pracovnic a pracovníků, kteří se setkávají
s rizikovými skupinami. Čtvrtá část řešící sociální pomoc patří mezi stěžejní části
těchto doporučení, jelikož se dotýká mnoha oblastí praktického i právního postavení
obchodovaných osob (např. sociální reintegrace, ochrana osobních údajů, standardy
sociálních služeb, právní postavení migrantek a migrantů). Pátá část doporučení se
týká spolupráce v rámci potírání obchodu s lidmi a pomoci jeho obětem na několika
úrovních. Jedná se o efektivní spolupráci nevládních neziskových organizací se státními orgány, o spolupráci mezi cílovými zeměmi a zeměmi původu a na mezinárodní
úrovni o spolupráci na výměně informací v rámci trestního stíhání pachatelů. V poslední části jsou formulována doporučení, která vycházejí ponejvíce z postupů, jež se
osvědčily v zahraničí, a nabízejí alternativy a možnosti pro práci především státních
institucí.
Tento soubor Doporučení je unikátní vzhledem k tomu, že se nedotýká úzce pouze
jedné z oblastí legislativy či praktického aspektu postavení obchodovaných osob, ale
naopak postihuje celou škálu zákonných a podzákonných předpisů a úprav tak, aby
komplexně pokryl praktické i právní aspekty obchodu s lidmi v České republice.
Doporučení budou na počátku roku 2004 vydána v českém a anglickém jazyce a distribuována všem relevantním státním i nestátním subjektům.

E. Spolupráce s televizním kanálem MTV na kampani
zaměřené na prevenci obchodu s lidmi
V roce 2003 byla La Strada jako mezinárodní program vyzvána
ke spolupráci ze strany televizní hudební stanice MTV. Z několika návrhů byl vybrán projekt La Strady ČR, který se týká
vytvoření poradenského a terapeutického centra pro obchodované osoby obchodu se ženami a na zařízení nového utajeného
azylového bytu.
MTV bude zároveň realizovat v roce 2004, ve spolupráci s mezinárodním programem La Strada, mezinárodní mediální kampaň na podporu prevence obchodu s lidmi.
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2. Prevence a vzdělávání

A. Přednášková a vzdělávací činnost
Prevenční činnost realizuje La Strada
Česká republika prostřednictvím přednášek a seminářů určených zejména žákyním
základních a středních škol či odborných
učilišť. Cílem prevenčních setkání je zvyšování povědomí o problematice obchodování s lidmi a možnostech předcházení
rizikům spojeným zejména s hledáním
práce v zahraničí.
V rámci vzdělávací činnosti La Strada
školí odborníky a odbornice, kteří se ve
své práci mohou setkávat s obchodovanými osobami nebo jsou v pravidelném
kontaktu s rizikovými skupinami. Vzdělávací semináře jsou také pravidelně realizovány pro studentky a studenty vyšších odborných a vysokých škol, kteří budou pracovat v pomáhajících profesích.

Základními tématy vzdělávacích aktivit La
Strady jsou:
— obecná senzitivizace a základní informace
o problematice obchodu s lidmi,
— networking v oblasti sociální pomoci a rozšiřování informací,
— sociální práce a pomoc obchodovaným osobám,
— provoz telefonické informační a SOS linky,
— bezpečnostní tipy a prevence.
V roce 2003 se uskutečnilo celkem 26 vzdělávacích akcí s celkovým počtem 551 účastníků
(viz tabulka č. 2).

Tabulka č. 2:
Měsíc

Počet přednášek

Počet účastnic / účastníků

leden

0

0

únor

0

0

březen

4

90

duben

5

102

květen

2

40

červen

4

70

červenec

0

0

srpen

1

17

září

4

64

říjen

0

0

listopad

5

143

prosinec

1

25

Celkem

26

551
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B. Informační a SOS linka
V rámci preventivních aktivit provozuje organizace fungování telefonické informační a SOS linky, která je určená jak obchodovaným osobám, tak i široké laické i odborné veřejnosti. Linka je v provozu tři dny
v týdnu a její obsluhu zabezpečuje tým kvaliﬁkovaných pracovnic, které
poskytují kontakty na pomáhající organizace a jiné relevantní instituce v zahraničí, informace o bezpečnostních rizicích práce v zahraničí
a způsobech, jak tato rizika omezit, a v akutních případech zajišťují také
krizovou intervenci. V roce 2003 bylo na lince přijato celkem 231 hovorů
(viz tabulka č. 3).

Tabulka č. 3:
Měsíc

Prevence

Poradenství

Ostatní

Ž

M

O

Celkem

Leden

6

5

3

6

2

6

14

Únor

5

8

3

6

1

9

16

Březen

5

3

4

3

2

7

12

Duben

18

3

13

14

5

15

34

Květen

9

10

5

13

6

5

24

Červen

8

4

3

10

2

3

15

Červenec

10

13

9

13

8

11

32

Srpen

3

4

4

7

1

3

11

Září

17

11

13

16

4

21

41

Říjen

3

5

6

11

1

2

14

Listopad

2

6

6

10

4

0

14

Prosinec

0

0

4

1

3

0

4

Celkem

86

72

73

110

39

82

231

Legenda:
Ž – žena, která žádá preventivní informace nebo se stala obětí obchodu s lidmi
M – muž, který žádá preventivní informace nebo ví o ženě, která se stala obětí obchodu s lidmi
O – ostatní (rusky hovořící, příbuzní, odborná veřejnost)
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Mezi volajícími na linku stále mírně převládají žádosti o preventivní informace. Volající žádají informace obecné (charakteristika cílové země,
hledání zaměstnavatele, obsah pracovní smlouvy, pracovní povolení,
bezpečnostní tipy) i konkrétní (kontakty na ambasády a help centra,
bezpečné chování, ověření agentury). O tyto informace si volají dívky
a ženy, muži a příbuzní.
Za rok 2003 se výrazně zvýšil počet poradenských hovorů a téměř se
vyrovnal počtu hovorů preventivních. V rámci poradenských hovorů se
na nás obrací jak přímo obchodované osoby, tak jejich příbuzní a známí.
La Strada zaznamenala nárůst hovorů se zaměstnanci státního sektoru,
zvláště pak s příslušníky Policie ČR. Další skupinu poradenských hovorů tvoří hovory se zástupci nestátních neziskových organizací, kteří
mají podezření z obchodování u své klientely.
Poslední skupinou volajících, kterou jsme během roku 2003 zaznamenali, jsou lidé, kteří žádají obecné informace o organizaci, o možnosti
preventivních přednášek, o kontakty na další pomáhající organizace.
Velkou skupinou volajících byly ženy (Češky i cizinky), kterým jsme poskytli krizovou intervenci a vybavili je kontakty na relevantní pomáhající
organizace (krizová centra, organizace zabývající se problematikou domácího násilí apod.)

C. Prevenční materiály
Nedílnou součástí preventivního působení
jsou prevenční materiály organizace, které
jsou určeny široké laické i odborné veřejnosti, rizikovým skupinám dívek a žen a obchodovaným osobám.

Během roku 2003 vytvořila organizace La Strada
nové plakátky s bezpečnostními tipy před vycestováním, které jsou určené k distribuci na úřady
práce, poradenských center, škol apod. Dalšími
novými prevenčními materiály v roce 2003 byly
zrcátka a taštičky určené pro preventivní aktivity v romských komunitách.

Organizace La Strada disponuje těmito prevenčními materiály:
— obecný leták o organizaci La Strada ČR (ČJ)
— obecný leták o mezinárodním programu La Strada (AJ)
— letáky pro obchodované osoby s nabídkou služeb v různých jazykových mutacích (ruština, bulharština, rumunština, vietnamština,
čínština)
— prevenční brožura „Tvé tělo patří jen tobě“, která je určena rizikovým skupinám dívek a žen (ČJ)
— samolepky s nabídkou služeb La Strady (ČJ)
— vizitky s nabídkou služeb La Strady určené k distribuci na ulici
(ČJ, RJ)
— plakáty s bezpečnostními tipy
— prevenční kosmetická zrcátka
— prevenční kosmetické taštičky
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3. Sociální pomoc a poradenství
V rámci sociální pomoci a poradenství poskytuje La Strada Česká republika klientkám – obchodovaným osobám krizovou intervenci, dlouhodobou sociální pomoc a poradenství. Tyto
služby zahrnují anonymní azylové ubytování ve
vlastním azylovém zařízení, ﬁnanční podporu,
sociální poradenství, doprovodnou sociální
práci, pomoc při návratu do země původu, pomoc při vyhledávání zaměstnání, rekvaliﬁkace
či vzdělávání, zajištění lékařského ošetření nebo
péče, psychologické a psychoterapeutické pomoci a právního poradenství.
Poskytování služeb je založeno na principu plné
kontroly klientky nad úkony, které sociální pracovnice vykoná v její prospěch. Stabilní úroveň
kvality sociálních služeb zabezpečuje organizace
prostřednictvím jasně deﬁnovaného systému vyřizování stížností klientely a stanovení pravidel
poskytování sociálních služeb jako vnitřního
předpisu organizace1.
V roce 2003 byla sociální pomoc poskytnuta
29 klientkám z toho 9 Češkám a 20 cizinkám.
Sociální poradenství bylo poskytnuto 147 klientkám, klientům, rodinným příslušníkům a široké
laické i odborné veřejnosti.
1

Manuál pro sociální práci, La Strada ČR, 2003

Z celkového počtu klientek v přímé sociální
pomoci se rozhodlo spolupracovat s policií
12 klientek.
Klientky cizí státní příslušnosti pocházely
převážně ze zemí bývalého Sovětského
svazu (Ukrajina, Moldávie, Rusko, Bělorusko), významně se zvýšil počet klientek
slovenské státní příslušnosti, objevily se klientky z Bulharska a Turecka a organizace
měla poprvé možnost řešit případy klientek
z Vietnamu a z Číny.
Zdravotní stav klientek byl jimi samotnými
hodnocen většinou jako dobrý. U několika
klientek se však vyskytly záněty různého
typu, pohlavně přenosná onemocnění, klientky často trpěly různými bolestmi břicha
a hlavy, u několika se vyskytly problémy
s příjmem potravy.
Psychický stav klientek byl často problematický a v převážné většině případů byla doporučována psychologická péče. Klientky
trpěly různými druhy psycho somatických
problémů, zaznamenali jsme též časté neurotické příznaky a u několika klientek se projevily posttraumatické příznaky. U dvou případů klientek se vyskytly sebevražedné tendence, dvě klientky byly léčeny na depresi.
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Další činnost organizace
1. Spolupráce s regiony
Za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických začala La Strada ČR, o.p.s.
v září 2003 s realizací projektu zaměřeného na zmapování situace obchodu s lidmi
v šesti krajích České republiky - jihočeském, ústeckém, karlovarském, libereckém,
jihomoravském a olomouckém. Dalším důležitým cílem projektu bylo vytvoření
sítě regionálních spolupracovnic, které se do budoucna budou podílet jak na preventivních aktivitách, tak na poskytování přímé sociální pomoci obchodovaným
osobám přímo v regionu. Ukončení projektu je naplánováno na únor 2004.
Kraje byly zařazeny do sledování především na základě předchozích zkušeností
La Strady, které naznačovaly, že tyto oblasti jsou rizikové z hlediska obchodu
s lidmi. Zpočátku však chyběly konkrétní a komplexní informace a údaje o situaci
obchodu s lidmi, jeho projevech a speciﬁkách v daných regionech. Stejně nedostatečné nebo zcela chybějící byly také poznatky o obecné informovanosti relevantních aktérů či připravenosti místní sociální sítě reagovat v případě, že se setká
s obchodovanou osobou.
S cílem získat potřebné informace byla v rámci projektu ve zmíněných regionech
provedena šetření zaměřená nejen na obecnou situaci obchodu s lidmi v regionech, ale také na indikátory rizikovosti (např. míru nezaměstnanosti), možnosti
a potřeby prevence obchodu s lidmi, výskyt speciﬁckých cílových skupin, informovanost relevantních organizací, institucí a aktérů sociální sítě a jejich potenciální
připravenost poskytnout sociální pomoc obchodovaným osobám.
V první fázi projektu proběhl výběr vhodných kandidátek z jednotlivých krajů,
které se účastnily dvoudenního školení, kde získaly konkrétní informace o průběhu projektu a o obsahu závěrečné zprávy. Ve druhé fázi projektu pak probíhalo
samotné šetření v terénu, rozhovory se zástupci relevantních organizací a institucí
a sepsání závěrečné zprávy z regionu.
Projekt bude ukončen závěrečným setkáním, na němž budou regionální spolupracovnice prezentovat výstupy svých šetření. Písemným výstupem projektu bude
závěrečná zpráva o obchodu s lidmi v šesti vybraných regionech.
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2. Prevence obchodu s lidmi v romských komunitách
Díky podpoře Open Society Fund Praha a Open Society Institute Budapešť zahájila La Strada ČR v březnu 2003 jednoroční projekt Lidská práva v praxi – prevence obchodu se ženami v romské komunitě. Pro realizaci speciﬁcky zaměřeného
projektu jsme se rozhodli především ze dvou důvodů, kterými jsou opakovaná přítomnost romských klientek mezi klientkami La Strady a kumulace rizikových faktorů pro obchod s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách, jež obývají především
Romové.
Jedním z cílů projektu je hledat a testovat další možné efektivní způsoby k předávání informací o rizicích obchodování a možnostech pomoci obchodovaným
osobám. Projekt je rovněž veden snahou v maximální míře respektovat kulturní
a sociální speciﬁka romských komunit.
V rámci problematiky obchodování s lidmi jsme se zaměřili primárně na situaci
žen.
Projekt byl pilotně realizován ve dvou regionech (Ostravsko, Ústecký kraj) a v roce
2004 bude projekt realizován též v Praze.
V rámci projektu jsou získávány informace týkající se rizikových faktorů a případů
obchodování romských žen, na základě kterých bude napsána závěrečná zpráva.
Jedná se zejména o informace zjištěné během mapování situace v jednotlivých lokalitách; tyto informace budou doplněny o analýzu případů romských klientek La
Strady a o údaje z dalších zdrojů.
Vzhledem k tomu, že se problematika obchodování s lidmi v romských komunitách jeví jako relevantní téma pro práci La Strady, bude La Strada i v roce 2004
pokračovat v realizaci prevenčních setkání s romskými ženami a dívkami, výjezdech do lokalit a setkávání s pracovníky a pracovnicemi, kteří pracují v sociálně
vyloučených lokalitách.
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Finanční zpráva za rok 2003
1. Roční účetní závěrka

14 Finanční zpráva za rok 2003 / Roční účetní závěrka

Finanční zpráva za rok 2003 / Roční účetní závěrka 15

16 Finanční zpráva za rok 2003 / Roční účetní závěrka

Finanční zpráva za rok 2003 / Roční účetní závěrka 17

18 Finanční zpráva za rok 2003 / Roční účetní závěrka

2. Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Náklady

Částka v tis. Kč

Mzdové náklady

2 167

Zákonné soc. a zdr. pojištění

676

Spotřeba materiálu

161

Spotřeba energie

37

Opravy a udržování

14

Cestovné

293

Náklady na reprezentaci

64

Ostatní služby

1 110

Ostatní daně a poplatky

1

Kurzové ztráty

27

Ostatní náklady

16

Odpisy HM

0

Celkem

4 566

Výnosy

Částka v tis. Kč

Tržby z prodeje služeb

62

Úroky

1

Kurzové zisky

2

Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Celkem

Hospodářský výsledek – zisk

4 524
1
4 590

24
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3. Přehled výnosů a členění podle zdrojů

Název grantu

Částka

STV – Foundation against Traﬃcking in Women
(Stichting tegen Vrouwenhandel)

112 830,00

Euro

7 853,00

USD

�e British Embassy in Prague

153 525,00

CZK

�e Oﬃce of UNHCR in Prague

40 000,00

CZK

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí – přidělená dotace

609 000,00

CZK

Open Society Fund Praha2

377 140,00

CZK

UNOPS3

4 333,00

USD

MVČR – Správa uprchlických zařízení

45 200,00

CZK

MVČR – Odbor prevence a kriminality

46 550,00

CZK

USA – Embassy of the United States of America – Oﬃce of
Public Aﬀairs – SEED1

Měna

1

Jedná se o grant, který začal v průběhu roku 2003 a bude ukončen v průběhu roku 2004, tzn. že v roce
2003 byla vyčerpána pouze poměrná část z uvedené částky, a to 89 858,40 Kč. Dočerpání zbývající částky
proběhne v roce 2004.

2

Jedná se o grant, který začal v průběhu roku 2003 a bude ukončen v průběhu roku 2004, tzn. že v roce
2003 byla vyčerpána pouze poměrná část z uvedené částky, a to 314 680,60 Kč. Dočerpání zbývající
částky proběhne v roce 2004.

3

Jedná se o grant, který začal v průběhu roku 2003 a bude ukončen v průběhu roku 2004, tzn. že v roce
2003 byla vyčerpána pouze poměrná část z uvedené částky, a to 16 463,61 Kč. Dočerpání zbývající částky
proběhne v roce 2004.
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