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La Stra ráci
dy hrdí.
Vážení přátelé,
držíte právě v rukou výroční zprávu organizace La Strada Česká republika, o.p.s., jejímž
prostřednictvím vám chceme sdělit, jak La Strada v roce 2014 pracovala, o co usilovala, komu se věnovala, zač bojovala. Bývá obvyklé, že úvodní slovo čtenářům tvoří celý tým. Tentokrát bych ale chtěla udělat
výjimku a tento prostor si přivlastnit.
Chtěla bych zde vyjádřit to, na co většinou ve shonu všedních dnů a návalu práce nebývá čas. Poděkování.
Poděkování všem, díky nimž můžeme být na práci La Strady hrdí.
Děkuji celému týmu, obětavým, profesionálním a skvělým lidem, kteří La Stradu tvoří a kteří stojí za všemi
výsledky celoroční práce, kterou vám zde prezentujeme.
Rok 2014 byl můj první rok v pozici ředitelky La Strady Česká republika. Je mi velkou ctí s tímto týmem
pracovat, a podílet se tak na nikdy neutuchající snaze potlačit a snad jednou i vymýtit obchod s lidmi.
Děkuji všem pracovnicím a pracovníkům, dobrovolnicím a dobrovolníkům, všem těm, kteří
se na práci La Strady podíleli, za báječný rok ve skvělém týmu, a těším se na další.
Markéta Hronková
ředitelka
jedna
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Každý člověk vnímá věci po svém. Možnost rozhodovat o vlastním životě a nést za tato rozhodnutí odpovědnost
je výrazem svobody. Člověk dokáže o podstatných otázkách svého života rozhodnout sám za sebe, když k tomu
má přiměřené podmínky a informace. La Strada ctí taková rozhodnutí a snaží se jim napomáhat vytvářením
rovných šancí a překonáváním předsudků a genderových stereotypů.
lidská práva
Lidská práva nejsou pouze abstraktní myšlenkou na papíře. Dodržování lidských práv je podmínkou důstojného
života ve společnosti, nikoliv jeho nadstavbou. Při své práci se snažíme lidsko-právním hodnotám dávat konkrétní
podobu a zasazovat se o práva obchodovaných osob a ohrožených skupin.
rovné příležitosti
Někteří lidé se nachází ve znevýhodněné situaci a mají zcela jinou startovní pozici než většina ostatních. Vědomí
existence znevýhodnění určitých skupin a jednotlivců pomáhá cíleně odstraňovat konkrétní překážky, které těmto
osobám brání v účasti na politickém, sociálním a ekonomickém životě.
feminismus
Feminismus je schopnost a ochota přijmout i jiné interpretace a vidění reality, než na jakou jsme byli až doposud
zvyklí. Je to ﬁlozoﬁcký směr zdůrazňující právo, nárok na přijetí jinakosti pohledu a přístupu druhého člověka,
právo a nárok interpretovat skutečnost i jinak, než jak to odpovídá současnému kánonu.
empowerement
Empowerement se do češtiny překládá jako posilování či zplnomocňování. Hlavní myšlenkou empowerementu
je podporovat člověka při směřování k vlastní samostatnosti a převzetí moci nad svým životem. S lidmi, s kterými
spolupracujeme, jednáme na bázi rovnosti a respektu a zároveň usilujeme o to, aby získali znalosti, které jim
v budoucnu umožní informovaně se rozhodovat.
neabolicionismus
Poskytování sexuálních služeb se souhlasem dotyčné/ho chápeme jako legitimní zdroj obživy. Odmítáme abolicionistický přístup, který nerozlišuje mezi poskytováním sexuálních služeb se souhlasem a prostitucí, ke které
je dotyčný/á nucen/a.
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Organizace La Strada Česká republika, o.p.s. se zabývá komplexním řešením problematiky obchodování
s lidmi, a to jak v rámci přímé péče našich sociálních pracovnic a pracovníků, pracovnic a pracovníků v
sociálních službách a právniček a právníků, tak v rámci kampaní, školení nebo řešení legislativy, která se
dotýká postavení obchodovaných a vykořisťovaných osob. Aktivity organizace jsou rozděleny především
do těchto okruhů:

4

–

sociální služby, o jejichž náplni a zaměření se dozvíte více na straně

–

prevenční a vzdělávací aktivity, které jsou blíže speciﬁkovány na straně

13

–

advocacy a lobbying, o kterých se můžete dočíst na straně

16

–

s kým spolupracujeme na regionální, národní a mezinárodní úrovni, se dozvíte na straně

18

–

o tom, jaké projekty realizujeme a jaké máme personální zajištění, se dočtete na straně

19

–

seznam těch, kdo nás podporují, naleznete na straně

20

–

ﬁnanční zpráva a výrok auditora jsou pak na straně

21
tři

Sociální služby
La Strada ČR, o.p.s. poskytuje sociální služby obchodovaným a vykořisťovaným osobám, tedy lidem, kteří byli
podvedeni a/nebo nuceni vykonávat práci či poskytovat služby včetně prostituce, a z jejichž práce jiní kořistili.
Organizace La Strada ČR poskytuje, v souladu se Zákonem 108/2006 Sb.
o sociálních službách, čtyři sociální služby.
–
–
–
–

krizová pomoc - § 60 zákona o sociálních službách
azylové domy - § 57 zákona o sociálních službách
odborné sociální poradenství - § 37 zákona o sociálních službách
telefonická krizová pomoc - § 55 zákona o sociálních službách

Při spolupráci s uživatelkami / uživateli vycházíme z jejich individuálních potřeb a klademe důraz
na dodržování jejich soukromí a práv. K životním rozhodnutím uživatelek / uživatelů přistupujeme
bez předsudků a morální soudů.
Posláním sociálních služeb je vytvářet bezpečný a důstojný prostor, kde mohou uživatelky a uživatelé
konzultovat své potřeby a sdílet své zkušenosti ve vztahu k prožitému vykořisťování či obchodování s lidmi.
Služby

Celkem osob

Krizová pomoc
Azylové domy
Odborné sociální poradenství
Telefonická krizová intervence

52
22
225
172

Počet celkem

471

Pozn.: v tabulce jsou uvedeny počty uživatelů/uživatelek za rok 2014

čt yři

Státní příslušnost klientely
Česká republika
Země Evropské unie
Země mimo EU
Počet celkem

Nucená práce

Nucená prostituce

Celkem

Žena
18
-

Muž
6
34
-

Žena
12
3
-

Muž
-

18
55
11

18

40

18

-

76

Pozn.: v tabulce jsou uvedeny počty uživatelek/uživatelů v komplexu sociálních služeb za rok 2014

Nejčastějšími znaky obchodování s lidmi jsou:
–
psychický nátlak
–
vyhrožování
–
kontrola pohybu
–
nedostatek jídla a pití
–
vyhrožování fyzickým násilím
–
fyzické násilí
–
znásilnění
–
zadržování dokladů

V roce 201
4
La Strady prošlo službami
ce
z čehož 16 lkově 471 osob,
%
komplexem prošlo
sociálních
služeb.

V roce 2014 se na organizaci obrátilo několik skupin občanů a občanek pocházejících z Rumunska.
Jednalo se o pracovní vykořisťování v rámci sezónních prací.
Charakteristika skupin:
–
nábor probíhal v zemi původu v sociálně vyloučených lokalitách
–
byla zajištěna doprava do ČR
–
výplata byla vyplácena v zálohách nebo nebyla vyplácena vůbec
–
po několika měsících práce, kdy nedostali zaplaceno za svou práci, byli vyhozeni
na ulici bez prostředků
–
nízká úroveň gramotnosti, neznalost jazyka a prostředí
–
pro přežití často zastavovali mobilní telefony a doklady výměnou za peníze či jídlo
pět

Krizová pomoc

V rámci slu
ž
bylo 73 % by krizová pomoc
osob mlad
ších 36 let.

Služba je poskytovaná osobám, které se nacházejí v ohrožení zdraví nebo života, jsou starší 18 let a jsou české
i cizí státní příslušnosti bez ohledu na jejich pobytový status.
Služba krizová pomoc je poskytována v pobytové formě (ubytování na maximálně sedm dní), či ambulantní
formě. Ambulantní forma může být poskytovaná anonymně.
cílová skupina
–
Obchodované a vykořisťované osoby, tedy lidé, kteří byli podvedeni a/nebo nuceni vykonávat
práci či poskytovat služby vč. prostituce a z jejichž práce jiní kořistili.
–
Osoby, které prožily či se nacházejí v situaci blízké obchodování či vykořisťování.
hlavní cíle
–
stabilizovat krizovou situaci uživatelek a uživatelů a minimalizovat ohrožení jejich života či zdraví
–
poskytnout krizovou intervenci
Prostřednictvím sociální práce a poskytnutím dočasného bezplatného ubytování se snažíme o to, aby uživatelky
a uživatelé mohli vést samostatný život.
Poskytováním krizové intervence, předáváním odborných informací a podporou uživatelek a uživatelů přispíváme
k řešení jejich stávající krize.

Věk
18 – 35 let
36 – 60 let
61 let a více

šes t

Ženy

Muži

Celkem

16
4
-

22
10
-

38
14
-

lastní
posilovat v při
je
u
o
h
a
n
s
Naší
ivatelů
atelek a už
zdroje uživ btížných životních
ho
řešení jejic
situací.

Služba je poskytovaná osobám starším 18 let české i cizí státní příslušnosti bez ohledu na jejich pobytový
status.
Služba azylové domy je poskytována v pobytové formě (ubytování na maximálně jeden rok).

hlavní
–
–
–
–
–
–

cíle
zajistit bezpečné ubytování
zabezpečit materiální a ﬁnanční podporu
zajistit bezpečnost uživatelek/uživatelů
vytvářet podmínky pro běžné i aktivní trávení volného času uživatelek/uživatelů
podporovat uplatňování práv uživatelek a uživatelů a obnovení jejich kontroly nad svým životem
minimalizovat následky trestné činnosti spojené s obchodováním s lidmi a vykořisťováním

Při spolupráci respektujeme zkušenosti osob, které služby čerpají.
V rámci služby uživatelky a uživatele podporujeme a motivujeme je k řešení jejich obtížných životních
situací.
Uživatelkám a uživatelům se snažíme vytvářet takové podmínky, které napomáhají ke stabilizaci jejich
celkové situace.

Věk
18 – 35 let
36 – 60 let
61 let a více

Ženy

Muži

Celkem

8
5
-

2
7
-

10
12
-

Azylové domy

cílová skupina
–
Obchodované a vykořisťované osoby, tedy lidé, kteří byli podvedeni a/nebo nuceni vykonávat
práci či poskytovat služby vč. prostituce a z jejichž práce jiní kořistili.

V rámci s
luž
bylo naopa by azylové domy
k
36 let, celk více osob starších
em 55 %.
s edm

Odborné sociální
poradenství

Služba je poskytovaná osobně či telefonicky osobám české i cizí státní příslušnosti bez ohledu na jejich pobytový
status. Služba může být poskytována anonymně.
cílová skupina
–
Obchodované a vykořisťované osoby, tedy lidé, kteří byli podvedeni a/nebo nuceni vykonávat práci
či poskytovat služby vč. prostituce a z jejichž práce jiní kořistili.
–
Osoby, které jsou v blízkém vztahu k lidem, kteří byli nebo jsou obchodováni či vykořisťováni.
–
Osoby, které hledají práci či cestují do zahraničí.
–
Osoby, které mají zájem o informace, jak rizikům obchodování s lidmi a vykořisťování předcházet.
hlavní
–
–
–
–

cíle
rozšiřovat možnosti řešení obtížné životní situace a zabránit tak sociálnímu vyloučení
minimalizovat následky trestné činnosti spojené s obchodováním s lidmi a vykořisťováním
prostřednictvím předávání informací umožňovat uživatelkám a uživatelům minimalizovat
znevýhodnění vyplývající z jejich situace a současně snižovat rizika spojená s výkonem práce
umožňovat uplatňování práv a oprávněných zájmů

S uživatelkami a uživateli spolupracujeme na zlepšení jejich životní situace tak, aby v budoucnu již nepotřebovali naše služby.
Předáváním odborných informací a podporou uživatelek a uživatelů směřujeme k posilování jejich vlastních
zdrojů při řešení obtížných životních situací.

Rozdělení OSP
Komplexní služby
Kontaktní sociální poradenství
Terénní forma
INFO a SOS linka

osm

Počet osob
Ženy
16
11
8
61

Muži
10
28
19
72

Celkem
26
39
27
133

Službu odb
orn
poradenstv é sociální
í využilo
57 % mužů
a 43 % žen
.

ce
ká
nic terven
efo
Tel ová in
kriz

Služba SOS a INFO linka La Strada ČR, o.p.s. je poskytovaná prostřednictvím e-mailu a telefonicky osobám
české i cizí státní příslušnosti bez ohledu na jejich pobytový status.
cílová skupina
–
Obchodované a vykořisťované osoby, tedy lidé, kteří byli podvedeni a/nebo nuceni vykonávat
práci či poskytovat služby vč. prostituce a z jejichž práce jiní kořistili.
–
Osoby, které prožily či se nacházejí v situaci blízké obchodování či vykořisťování.
–
Osoby, které jsou v blízkém vztahu k lidem, kteří byli nebo jsou obchodováni či vykořisťováni,
a jejich aktuální situace vyžaduje krizovou intervenci.
–
Osoby, které hledají práci či cestují do zahraničí.
–
Osoby, které mají zájem o informace, jak rizikům obchodování s lidmi a vykořisťování předcházet.
hlavní cíle
–
stabilizovat krizovou situaci a minimalizovat ohrožení života či zdraví prostřednictvím
souboru bezpečnostních typů
–
poskytnout telefonickou krizovou intervenci
–
minimalizovat následky trestné činnosti spojené s obchodováním s lidmi a vykořisťováním
–
umožňovat uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelek a uživatelů

Uživatelkám a uživatelům volajícím na linku předáváme informace srozumitelnou formou a v jazyce, kterému
rozumí. Rozšiřujeme jejich možnosti, jak řešit obtížné životní situace, a snažíme se minimalizovat sociální
vyloučení.
Poskytováním sociální práce umožňujeme uživatelkám a uživatelům minimalizovat znevýhodnění vyplývající z
jejich situace.
Naší snahou je v neposlední řadě také snižovat rizika spojená s výkonem práce.

Služby

Počet úkonů

Počet osob

Odborné sociální poradenství
Telefonická krizová intervence

296
339

133
172

Počet celkem

635

305

řily
emí EU tvo
Osoby ze z olajících.
v
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Práce v terénu

Práce v terénu se zaměřuje primárně na oblast pracovního vykořisťování mimo oblast nucené prostituce.
Navštěvují se lokality, kde mohou být osoby z cílové skupiny
–
–
–

zaměstnány (např. jako pomocný personál v gastronomii, hotelech, nemocnicích atd.,
nebo na pracovních pozicích v zemědělství, průmyslu či ve stavebnictví)
ubytovány (levné ubytovny, ale i neoﬁciální ubytovací objekty)
kde se mohou tyto osoby z jiného důvodu vyskytovat (tzv. černé burzy práce, dopravní uzly, atd.)

cílová skupina
primární
–
Obchodované a vykořisťované osoby, tedy lidé, kteří byli podvedeni a/nebo nuceni vykonávat
práci či poskytovat služby vč. prostituce a z jejichž práce jiní kořistili.
–
Osoby, které prožily či se nacházejí v situaci blízké obchodování či vykořisťování.
–
Osoby blízké obchodovaným a vykořisťovaným osobám.
sekundární
–
Osoby, jež se mohou setkávat s osobami obchodovanými či vykořisťovanými a které k těmto
osobám nejsou ve vztahu blízkém (osoby z prostředí cílové skupiny a osoby v pracovním
či obdobném vztahu k osobám z cílové skupiny).
deset

Vytištěno
by
materiálů, lo 6600 kusů preve
45
nč
bylo předá % bylo distribuová ních a informačníc
no v terén
no dalším
h
ua
organizacím
a institucím 15 % jich
.

hlavní cíle
–
kontaktovat cílovou skupinu a předat informace o službách La Strady ČR o.p.s. a kontaktu
na SOS a INFO linku, jež tvoří tzv. vstupní bránu do služeb organizace
–
poskytnout odborné poradenství osobám, jež spadají do cílové skupiny La Strady ČR o.p.s.
–
poskytnout základní poradenství v problematice, na niž není La Strada ČR o.p.s. specializována,
a předat kontakty na příslušné organizace či instituce
–
monitorovat lokality, mechanismy a trendy
Kontaktované osoby
Primární cílová skupina
Sekundární cílová skupina

Počet osob
Ženy
153
50

Muži
369

Celkem
522
50

Práce v terénu

Při práci v terénu byla v roce 2014 řešena především problematika nevyplacených mezd/odměn za práci;
bylo však kontaktováno i několik obchodovaných osob, které využily komplexu služeb organizace.
Nejvíce kontaktovaných osob bylo z členských zemí EU. Nejčastěji byly v terénu kontaktovány osoby z Bulharska, Ukrajiny, Rumunska, Slovenska a České republiky. Dále byly kontaktovány osoby pocházející
z Mongolska, Moldavska, Polska, Maďarska, Vietnamu, Uzbekistánu, Litvy, Lotyšska, atd. Byl zaznamenán
nárůst počtu osob z jihovýchodní Evropy, zejména Srbska, Chorvatska či Makedonie.
jedenác t

Nízk
pora opraho
vá
dna

výše nevyplaV jednom případě, v němž
tisíc Kč, byla
cené mzdy přesahovala 100
dlužná částka,
uživatelce soudem přiznána
kon soudního
a po podání návrhu na vý
a vymožena
rozhodnutí byla tato částk
včetně úroků z prodlení.
V tzv. nízkoprahové poradně organizace La Strada ČR o.p.s. je poskytováno především pracovně-právní poradenství a odborné sociální poradenství (dle § 37 zákona o sociálních službách), a v případě potřeby i krizová
pomoc ambulantní (dle § 60 zákona o sociálních službách). Služba je zajišťována sociálním pracovníkem/pracovnicí a právníkem/právničkou.
cílová skupina
–
Osoby, které se pohybují na hraně pracovního vykořisťování a obchodování nebo jsou
tímto jevem ohroženy.
hlavní cíle
–
umožnit přístup k bezplatnému právnímu poradenství především v pracovně-právní oblasti
–
umožňovat uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelek/uživatelů nejen vůči
zaměstnavatelům, ale i institucím (inspektoráty práce, státní zastupitelství)
–
rozšiřovat možnosti řešení obtížné životní situace a zabránit tak sociálnímu vyloučení
–
prostřednictvím předávání informací umožňovat uživatelkám/uživatelům minimalizovat
znevýhodnění vyplývající z jejich situace a případná rizika spojená s výkonem práce
V poradně byly sepisovány především výzvy zaměstnavatelům, okamžité zrušení pracovního poměru, výzvy
k vydání zápočtového listu, podněty k prošetření na inspektorát práce, ﬁnanční úřad, ČSSZ, VZP a další.
Bylo podáno i několik žalob na zaplacení dlužné mzdy a trestní oznámení pro podezření na trestný čin podvodu.
Mezi uživatelkami a uživateli převažovaly osoby ze zemí EU – zejména Bulharska (16) a Rumunska (12). Dále
bylo poskytnuto poradenství osobám z Ukrajiny, České republiky, Moldavska, Thajska, Uzbekistánu a Nigérie.
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Prevence
školení profesní
–
školení městských strážníků a strážnic (v rámci projektu Respektuj práva, neakceptuj násilí II
za podpory Magistrátu hl. města Prahy – programu Prevence kriminality)
–
seminář pro sociální a terénní pracovníky a pracovnice v Ústí nad Labem / Krajský úřad
Ústeckého kraje
–
školení sociálních pracovníků a pracovnic ve všech regionech kromě hlavního města Prahy
v identiﬁkaci obchodovaných osob a možnostech prevence (v rámci projektu Zvyšování
bezpečnosti osob ohrožených obchodováním s lidmi při zapojování na trh práce za podpory
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
školení studentů
–
individuální schůzky se studenty z České republiky i ze zahraničí
–
konzultace diplomových a dizertačních prací, které se zabývaly tématem obchodování s lidmi
–
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
– přednáška pro cca 80 studentů v rámci bloku expertů na téma obchodování s lidmi – v Olomouci
– workshop na téma obchodování s lidmi pro studenty ve Vizovicích
–
Policejní akademie – kriminologie
–
přednášky o obchodování s lidmi pro studenty z USA organizované
ve spolupráci s ECCE Prague

poskytovatelů registrovaných
Sociálních pracovnic a pracovníků z řad
školení proškoleno celkem 80.
služeb bylo v rámci akreditovaných
města Prahy bylo proškoleno 9.
Zaměstnanců Městské policie hlavního
t ř inác t

Prezentace na setkáních,
konferencích a seminářích
čt r náct

V rámci našich aktivit se La Strada účastní mnoha odborných setkání a konferencí v rámci České republiky
i Evropy. Na těchto setkáních se nejedná jen o představení práce naší organizace, ale hlavně o hledání
společných postupů při řešení problémů obchodování s lidmi, a s tím spojenými dalšími oblastmi. V roce 2014
mezi nejvýznamnější patřila tato setkání:
–

Setkání v Praze a Soﬁi všech členských organizací La Strada International a platformy nevládních
organizací, věnujících se obchodování s lidmi v Evropě.

–

Dvě odborná setkání členských organizací asociace PICUM – Platformy pro spolupráci na poli
neregulérní migrace.

–

Účast na dvou konferencích EU THB Civil Society Platform – Platforma občanské
společnosti proti obchodování s lidmi při Evropské unii.

–

Pravidelná účast na setkáních konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

–

Pravidelná účast na zasedáních Meziresortní koordinační skupiny pro oblast boje proti
obchodování s lidmi při Ministerstvu vnitra ČR.

–

Pravidelná účast na setkáních týmů pro oběti trestných činů organizovaných probační
a mediační službou
pat nác t

Lobbyingové a advokační aktivity La Strady v roce 2014
a. Legislativa
La Strada jako subjekt poskytující právní informace obětem trestných činů
Rok 2014 byl prvním rokem, kdy La Strada působila jako akreditované místo pro poskytování právních informací
pro oběti trestných činů. Tuto akreditaci La Strada získala podle Zákona o obětech trestných činů (č. 45/2013
Sb.). V souladu se svým posláním La Strada poskytuje právní informace obětem trestných činů obchodování
s lidmi a trestných činů souvisejících – kuplířství, zbavení a omezování osobní svobody, vydírání, útisk a sexuální
nátlak. Poradenství je poskytováno také osobám ohroženým obchodováním s lidmi a trestnými činy souvisejícími.
Poskytování právních informací se řídí příslušnými standardy kvality, které byly v organizaci zpracovány ve formě
metodiky.1
V roce 2014 jsme poskytli právní informace celkem 405 osobám. Největší počet klientů a klientek byl poučen
v rámci terénní práce (186 osob). Prostřednictvím telefonické linky jsme informovali o právech obětí trestných
činů celkem 153 osob. Dlouhodobější spolupráce s klientelou v oblasti poskytování právních informací probíhá
v komplexních sociálních službách a v nízkoprahové poradně. Ač zde jsou čísla nižší (45 a 21 osob), práce
s osobami, které se na naši organizaci obracejí, je detailnější a zpravidla zahrnuje více kontaktů.
b. Účast v orgánech
La Strada se pravidelně účastní zasedání Meziresortní koordinační skupiny pro boj s obchodováním s lidmi.
V rámci této skupiny probíhá výměna informací a příkladů dobré praxe mezi jednotlivými aktéry v oblasti obchodování s lidmi.
c. Strategické zastupování: kauza „stromkaři“
V roce 2014 La Strada ukončila projekt, v rámci něhož probíhala spolupráce s advokáty zastupující poškozené
v kauze „stromkaři“. Vzhledem k tomu, že o kauze stále ještě nerozhodl Ústavní soud (ústavní stížnost ve věci
slovenských a rumunských dělníků byla podána v roce 2013, druhá stížnost, týkající se vietnamských dělníků,
v roce 2014), připravila La Strada novou projektovou žádost, která by měla zajistit pokračování spolupráce až do
vyčerpání všech právních prostředků řešení této kauzy.
1
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Vyhláška č. 119/2013 Sb. Ministerstva spravedlnosti, o standardech kvality služeb podle zákona o obětech trestných činů.
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d. Monitoring soudů a vyhodnocování definice trestného činu obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování
La Strada se dlouhodobě věnuje monitoringu soudních případů obchodování s lidmi. V roce 2014 byly sledovány 2 případy, přičemž jeden se týkal tzv. sexbyznysu a druhý pracovního vykořisťování. Pražská kauza
homosexuální prostituce ukázala na problém zneužívání nezletilých chlapců, případ jednoho z poškozených
dokonce skončil tragicky. Kauza se přitom odehrávala takřka na očích veřejnosti, v oblasti okolo Hlavního nádraží
v Praze . 2 Sledováním soudní praxe získává organizace důležité podněty týkající se aplikace zločinu obchodování s lidmi. Tyto podněty jsou pak následně využívány nejen v analytické činnosti organizace, ale také v přímé
práci s klientelou v rámci sociálního i právního poradenství.
e. Nízkoprahová poradna: poradenství osobám v situaci blízké pracovnímu vykořisťování
La Strada dlouhodobě poskytuje sociálně-právní poradenství osobám, které se ocitly v situaci blízké pracovně-právnímu vykořisťování, avšak nenaplňují identiﬁkátory trestného činu obchodování s lidmi. Právní poradenství v této oblasti se zaměřuje na získání nevyplacené mzdy a případně upozornění příslušným úřadům na
porušování veřejnoprávních předpisů. V poradně se podařilo započít dlouhodobější práci s některými klienty,
která v minulých letech již vyústila v úspěšné podání občanskoprávní žaloby o zaplacení dlužné mzdy. Klíčová je
v tomto směru spolupráce s advokáty a advokátkami, kteří jsou ochotni nabídnout zastoupení v soudním sporu
pro bono, tedy bez nároku na odměnu. Přes dílčí úspěchy v této oblasti nicméně La Strada nemůže pomoci
klientům a klientkám v případě, že zaměstnavatel formálně nedisponuje žádným majetkem.
2

Viz: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/soud-poslal-na-10-let-za-mrize-kuplire-ktery-v-praze-nabizel-cizincum-nezletile-

chlapce--1507153.
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Členství v expertních sítích a pracovních skupinách:
–
La Strada International
–
Global Alliance Against Trafﬁcking in Women (GAATW)
–
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
–
Mezirezortní koordinační skupina pro oblast boje proti obchodování s lidmi
–
NGO The Medaille Trust

Spolupráce s neziskovým a státním sektorem
–
La Strada International
–
International Centre for Migration Policy Development
–
Návratové centrum IOM
–
Velvyslanectví Spojených států amerických
–
Městská policie hlavního města Prahy
–
Diakonie ČCE
–
Charita Česká republika
–
Rozkoš bez Rizika
–
CARITAS-VOŠs Olomouc
–
Farní charita pro Prahu 1 – Program Máří
–
Naděje, o.s.
–
Bílý kruh bezpečí, z.s.
–
Člověk v tísni, o.p.s.
–
Ban Ying Koordinations- und Beratungsstelle gegen Menschenhandel e.V.
–
LEFÖ-IBF
–
Krizové centrum Ústí nad Labem
–
Charita – Plzeň
–
Organizace pro pomoc uprchlíkům
–
Sdružení pro integraci a migraci
–
Krajský úřad Ústeckého kraje
–
Policie ve Velké Británii
osm náct

Seznam projektů, realizovaných během
roku 2014, a poskytnutých dotací
– Podpora registrovaných sociálních služeb z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
1/2014 – 12/2014
– „Poskytování právních informací pro oběti trestného
činu obchodování s lidmi“, podpořený Ministerstvem
spravedlnosti České republiky
7/2014 – 12/2014
– Ministerstvo vnitra České republiky
1/2014-12/2014
– „Zvyšování bezpečnosti osob ohrožených obchodováním s lidmi při zapojování na trh práce“, podpořený
operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost z
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
1/2014 – 12/2014
– „Respektuj práva, neakceptuj násilí II“, podpořený
Magistrátem hlavního města Prahy v rámci programu Prevence kriminality
5/2014 - 12/2014
– „Případ „stromkaři“ – strategie soudních sporů“, podpořený Kanceláří pro drogy a kriminalitu OSN
1/2014 – 12/2014
– „Spolupráce neziskového a soukromého sektoru“, podpořený programem Evropské komise ISEC
1/2014 – 12/2014
– „FINE TUNE“, podpořený programem Evropské komise
ISEC
1/2014 - 12/2014
– „RACE“, podpořený programem Evropské komise ISEC
1/2014 - 10/2014
– „Zvyšování informovanosti migrantek ohrožených
vykořisťováním či obchodováním s lidmi“, podpořený programem Daphne Evropské komise
12/2014 – 12/2014

– „Výzkum dopadů opatření ke snižování poptávky po
obchodování s lidmi“, podpořený Sedmým rámcovým programem Evropské komise
1/2014 – 12/2014
– „Snížení rizika obchodování s lidmi u žen bez domova“,
podpořený Nadací Open Society Fund z programu Dejme
(že)nám šanci, který je ﬁnancován z Norských fondů
9/2014 – 12/2014
– „Optimalizace mezioborové spolupráce v oblasti
ochrany obchodovaných osob a prevence“, podpořený
Nadací Open Society Fund z programu Dejme (že)nám
šanci, který je ﬁnancován z Norských fondů
9/2014 – 12/2014
– „Evaluace zákona o obětech a zpracování návrhů na
dílčí opatření“, podpořený Fondem pro nestátní neziskové
organizace. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
9/2014 – 12/2014
– „Občanský monitoring spolupráce veřejných institucí v
oblasti identiﬁkace obětí obchodování s lidmi a dodržování
jejich práv“, podpořený Programem švýcarské spolupráce
1/2014 - 4/2014
– „Síť linek proti obchodování s lidmi“ společně s La Stradou International
1/2014-12/2014
– Obecná podpora od GlobalFundforWomen
5/2014 - 12/2014
– „Kampaň na podporu linek pro obchodované osoby ve
zranitelných regionech slovenské, české a polské republiky“, podpořený Mezinárodním visegrádským fondem.
8/2014 – 12/2014
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Podpořili nás
Srdečně a s úctou děkujeme všem organizacím, institucím i jednotlivcům za věcné a ﬁnanční dary i za dobrovolnickou práci. Velmi si vážíme, že svým časem, penězi a energií podporují činnost organizace a pomáhají
realizovat její cíle. Rovněž děkujeme anonymním dárcům a dárkyním, kteří nás podpořili.
Arie Gort, Elizabeth Bastock, Ivan Vlasyuk, Jiří Škvor, Zuzana Ramajzlová, Petra Kubálková, Alena Bernau,
Brona Law, Tereza Beck, Adam Janováč, Vladimír Illetschko, Josef Voltr, Zuzana Vránová, Jan Červenka.
Budeme velmi rádi, když se rovněž rozhodnete podpořit činnost naší organizace prostřednictvím věcného
či ﬁnančního daru nebo prostřednictvím svých profesních znalostí a zkušeností. Kontaktní a bankovní
údaje najdete na poslední stránce naší výroční zprávy.
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1. výrok auditora
Přílohy:
–
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12. 2013
–
Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31.12. 2013
–
Příloha k účetním výkazům za rok 2014
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dvacet šest

2. Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Výdaje
Mzdové náklady
Zákonné soc. a zdr. pojištění
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Ostatní daně a poplatky
Kurzové ztráty
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Celkem

Příjmy
Tržby z prodeje služeb
Kurzové zisky
Zúčtování fondů
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace
Celkem
Hospodářský výsledek – zisk

Částka v tis. Kč
3 619
1 090
558
167
12
170
36
2 837
12
4
98
59
8 662

Částka v tis. Kč
1 517
6
2 042
689
4 616
8 870
208

dv ac et s edm

3. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) členěných dle zdrojů

Název zdroje

dvacet osm

Částka v tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí
- dotace na poskytování sociálních služeb:
odborné sociální poradenství
krizová pomoc
azylové domy
telefonická krizová intervence

3 650

Ministerstvo vnitra České republiky
– Smlouva o poskytování služeb v rámci
Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi

1 152

Magistrát hlavního města Prahy
- dotace na realizaci projektu
„Respektuj práva, neakceptuj násilí II“,
podpořený v rámci programu Prevence kriminality

100

Ministerstvo spravedlnosti České republiky
- dotace na projekt „Poskytování právních informací
pro oběti trestného činu obchodování s lidmi“

393

Ministerstvo práce a sociálních věcí
- dotace na realizaci projektu „Zvyšování bezpečnosti
osob ohrožených obchodováním s lidmi při zapojování
na trh práce“, podpořený Operačním programem Lidské
zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu

473

Mezinárodní centrum pro rozvoj migračních
politik (ICMPD) - projekt: „Výzkum dopadů opatření
ke snižování poptávky po obchodování s lidmi“,
podpořený Sedmým rámcovým programem Evropské komise

181

Název zdroje

Částka v tis. Kč

Kancelář pro drogy a kriminalitu OSN (The United
Nations Ofﬁce on Drugs and Crime) – projekt:
„Kauza stromkaři – strategie soudních sporů“

475

La Strada Poland - projekt: „Občanský monitoring
spolupráce veřejných institucí v oblasti identiﬁkace
obětí obchodování s lidmi a dodržování jejich práv“,
podpořený Programem švýcarské spolupráce

232

La Strada International
– projekt podpořený společností Google

595

International Trade Union Confederation (ITUC)
– projekt: “Obchodování s pracovní silou:
reakce na FINE TUNE”,
podpořený programem Evropské komise ISEC

136

Anti-Slavery International
– projekt: „Evropská iniciativa ke zlepšení reakce
na obchodování za účelem nuceného trestného
vykořisťování“, podpořený programem
Evropské komise ISEC

6

La Strada International
– projekt: „Síť linek proti obchodování s lidmi“

255

Global Fund for Women - grant obecné podpory

265

Evropská komise – projekt: „Zvyšování informovanosti
migrantek ohrožených vykořisťováním či obchodováním
s lidmi“, podpořený programem Daphne

134

dv ac et dev ět

Název zdroje
Nadace Open Society Fund
– projekt: „Snížení rizika obchodování s lidmi
u žen bez domova“, podpořený z programu
Dejme (že)nám šanci, který je ﬁnancován
z Norských fondů

156

Nadace Open Society Fund
– projekt: ,,Optimalizace mezioborové spolupráce v oblasti
ochrany obchodovaných osob a prevence“, podpořený z programu
Dejme (že)nám šanci, který je ﬁnancován z Norských fondů

94

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
– projekt: „Evaluace zákona o obětech a zpracování
návrhů na dílčí opatření“, podpořený Fondem pro nestátní
neziskové organizace grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů

49

Mezinárodní organizace pro migraci
– projekt: „Kampaň na podporu linek pro obchodované
osoby ve zranitelných regionech Slovenské, České
a Polské republiky“, podpořený
Mezinárodním visegrádským fondem

27

Ministerstvo práce a sociálních věcí
– Smlouva o poskytování služeb v rámci programu
Podpora a ochrana obětí obchodování s lidmiSmlouva o poskytování služeb v rámci programu
Podpora a ochrana obětí obchodování s lidmi

364

Ostatní

133

Celkem
t ř icet

Částka v tis. Kč

8 870

4. Vývoj a konečný stav fondů
Přehled ukončených projektů v roce 2014:
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí - dotace na poskytování sociálních
služeb:
– odborné sociální poradenství
– krizová pomoc
– azylové domy
– telefonická krizová intervence
Magistrát hlavního města Prahy - dotace na realizaci projektu „Respektuj práva,
neakceptuj násilí II“, podpořený v rámci programu Prevence kriminality
Ministerstvo spravedlnosti České republiky - dotace na projekt
„Poskytování právních informací pro oběti trestného činu obchodování s lidmi“
Kancelář pro drogy a kriminalitu OSN (The United Nations Ofﬁce on Drugs
and Crime) – projekt: „Kauza stromkaři – strategie soudních sporů“
La Strada Poland - projekt: „Občanský monitoring spolupráce veřejných institucí
v oblasti identiﬁkace obětí obchodování s lidmi a dodržování jejich práv“,
podpořený Programem švýcarské spolupráce
Anti-Slavery International – projekt: „Evropská iniciativa ke zlepšení reakce
na obchodování za účelem nuceného trestného vykořisťování“,
podpořený programem Evropské komise ISEC
t ř ic et jedna

Přehled pokračujících projektů v roce 2015 a stav fondů k 31.12.2014:
Název zdroje

t ř icet dv a

Pohledávky
v tis. Kč

Konečný stav
nevyčerpaných
fondů v tis. Kč

La Strada International
– projekt podpořený společností Google

463

International Trade Union Confederation (ITUC)
– projekt: “Obchodování s pracovní silou:
reakce na FINE TUNE”, podpořený programem
Evropské komise ISEC

353

Mezinárodní centrum pro rozvoj migračních
politik (ICMPD) - projekt: „Výzkum dopadů
opatření ke snižování poptávky po obchodování
s lidmi“, podpořený Sedmým rámcovým
programem Evropské komise

310

Global Fund for Women - grant obecné podpory

131

Nadace Open Society Fund - projekt: „Snížení
rizika obchodování s lidmi u žen bez domova“,
podpořený z programu Dejme (že)nám šanci,
který je ﬁnancován z Norských fondů

128

Nadace Open Society Fund
– projekt: ,,Optimalizace mezioborové spolupráce
v oblasti ochrany obchodovaných osob a prevence“,
podpořený z programu Dejme (že)nám šanci, který
je ﬁnancován z Norských fondů

271

Přehled pokračujících projektů v roce 2015 a stav fondů k 31.12.2014:
Název zdroje

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
- projekt: „Evaluace zákona o obětech
a zpracování návrhů na dílčí opatření“,
podpořený Fondem pro nestátní neziskové
organizace grantem z Islandu Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů.
Evropská komise - projekt:
„Zvyšování informovanosti migrantek
ohrožených vykořisťováním či obchodováním
s lidmi“, podpořený programem Daphne
Ostatní
Celkem

Pohledávky
v tis. Kč

Konečný stav
nevyčerpaných
fondů v tis. Kč
406

5 376

122
7 560
t ř ic et t ř i

5. Členění nákladů vynaložených pro plnění obecně prospěšných služeb,
pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné
společností
Náklady

Náklady vynaložené na plnění
obecně prospěšných služeb (hlavní činnost)
Náklady na doplňkovou činnost (ekonomickou činnost)
Celkem
t ř icet čt yři

Částka
v tis. Kč
8 662
0
8 662
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