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Ing. Ivana Šaradinová
Auditorka
Č. oprávnění 1204 

Opálová 174/6, 15400 Praha 5 - Slivenec, 
Tel.:  251 682 658, 607 548 846
audit@saradinova.cz

Z P R Á V A    N E Z Á V I S L É H O    A U D I T O R A   
o ověření účetní závěrky 

obecně prospěšné společnosti La Strada Česká republika
IČO: 256 56 317
sídlo skryto dle zákona č. 304/2013 Sb.
za účetní období od 01.01.2017 - 31.12.2017

Přílohy:  Rozvaha 
               Výkaz zisku a ztrát
               Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu
               
Praha 5 - Slivenec dne 25. 4. 2018

ZPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  AUDITORA

Příjemce: správní rada obecně prospěšné společnosti La Strada Česká republika, 
                 sídlo skryto dle zákona č. 304/2013 Sb.

Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné společnosti La Strada  (dále jen “Společnost”), sestavené na 
základě českých účetních předpisů , která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017 
a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje 
o “Společnosti” jsou uvedeny v  příloze této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv “Společnosti” k 31. 12. 2017 a nákladů, 
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro 
audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 
doložkami. Má odpovědnost, stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za 
audit účetní závěrky.
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem, přijatým Komorou auditorů České republiky, jsem na 
“Společnosti” nezávislá  a splnila jsem i další povinnosti, vyplývající  z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní 
informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku. 

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace, uvedené ve výroční zprávě mimo 
účetní závěrku a mou zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán “Společnosti”.
Můj výrok  k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mé povinnosti sou-
visející s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní infor-
mace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce 
získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významné (materiálně) 
nesprávně. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány 
v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky 
právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (material-
ity), tj. zda případné  nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních 
informací.

Zpráva nezávislého auditora Na základě provedených postupů, do míry, jež dokáži posoudit, uvádím, že
 - ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech 
významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou 
a
-  ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o “Společnosti”, ke kterým jsem dospěla při provádění 
auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální ) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem 
v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální ) věcné nesprávnosti nezjistila. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán 
“Společnosti”. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontrolní systém, který považuje za 
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou.
Při sestavování  účetní závěrky je statutární orgán povinnen posoudit, zda je “Společnost” schopna nepřetržitě trvat 
a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití 
předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení 
“Společnosti” nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost 
způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míry 
jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní 
závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku 
podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 
 předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky 
na jejím základě přijmou. 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mou povinností uplatňovat během celého auditu odborný 
úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chy-
bou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, 
abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo 
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože 
součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení 
vnitřních kontrol  statutárním orgánem společnosti.  
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem “Společnosti” relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohla 
navrhnout auditorské postupy, vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost 
vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této 
souvislosti statutární orgán “Společnosti” uvedl v příloze účetní závěrky. 
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem  a to, 
zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota, vyplývající z událostí 
nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost “Společnosti” trvat nepřetržitě. Jestliže dojdu k závěru, 
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mou povinností upozornit ve své zprávě na informace, uvedené 
v této souvislosti v příloze účetní závěrky a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. 
Mé závěry, týkající se schopnosti “Společnosti” trvat nepřetržitě  vycházejí z důkazních informací, které jsem získala 
do data zpracování své zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že “Společnost” ztratí 
schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje 
podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.  

Mou povinností je informovat statutární orgán “Společnosti” mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu 
a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně  významných nedostatků ve vnitřním kontrolním 
systému.

Praha 5 - Slivenec dne 25. 4. 2018

Ověření provedla: 
Ing. Ivana Šaradinová, Opálová 174/6,  15400  Praha 5 - Slivenec,
zapsaná v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod poř. č. 1204.

       Ing. Ivana Šaradinová
        auditorka              

              číslo oprávnění 1204         

Rozdělovník:
Výtisk 1-2          La Strada Česká republika  o.p.s.
Výtisk č. 3          Ing. Ivana Šaradinová 
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 Výdaje Částka v tis. Kč
 
 Spotřeba materiálu 597
 Spotřeba energie 173
 Opravy a udržování 18
 Cestovné 119
 Náklady na reprezentaci 30
 Ostatní služby 2 566
 Mzdové náklady 5 143
 Zákonné soc. a zdr. pojištění 1 593
 Ostatní daně a poplatky 8
 Odpis nedobytné pohledávky 248
 Kurzové ztráty 21
 Ostatní náklady 57
 Poskytnuté členské příspěvky 21
 Celkem 10 594

 Název zdroje       Částka v tis. Kč
 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí - dotace na poskytování sociálních služeb: 6 786
 - odborné sociální poradenství - krizová pomoc
 - telefonická krizová intervence - azylové domy

 Ministerstvo vnitra České republiky - Smlouva o poskytování služeb v rámci  1 196
 Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi

 Ministerstvo spravedlnosti České republiky – dotace na projekt:  602
 Poskytování právních informací pro oběti trestného činu obchodování s lidmi

 Magistrát hlavního města Prahy, Prevence kriminality hlavního města Prahy - projekt:  248
 Zvyšováním informovanosti mládeže k prevenci obchodování s lidmi

 Úřad vlády České republiky – dotace na projekt:  413
 Identifikace obchodovaných osob

 Lesy ČR – Ochrana práv sezónních pracovníků 290

 Mezinárodní centrum pro rozvoj migračních politik (ICMPD) – projekt:  10
 Výzkum dopadů opatření ke snižování poptávky po obchodování s lidmi, 
 podpořený Sedmým rámcovým programem Evropské komise

 Philip Morris ČR - Flexible, mobile and reactive services to trafficked and exploited persons 584

 Mezinárodní organizace pro migraci - projekt:  30
 „Kampaň na podporu linek pro obchodované osoby ve zranitelných regionech 
 Slovenské, České a Polské republiky“, podpořený Mezinárodním visegrádským fondem

 Ostatní 447

 Celkem 1 006

 Vývoj a konečný stav fondů   Přehled ukončených projektů v roce 2017:  

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí - dotace na poskytování sociálních služeb:
  - odborné sociální poradenství - krizová pomoc
  - telefonická krizová intervence - azylové domy
 • Ministerstvo vnitra České republiky – Smlouva o poskytování služeb v rámci 
  Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi
 • Ministerstvo spravedlnosti České republiky – dotace na projekt: 
  Poskytování právních informací pro oběti trestného činu obchodování s lidmi
 • Magistrát hlavního města Prahy, Prevence kriminality hlavního města Prahy - projekt: 
  Zvyšováním informovanosti mládeže k prevenci obchodování s lidmi
 • Úřad vlády České republiky – dotace na projekt: Identifikace obchodovaných osob
 • Lesy ČR – Ochrana práv sezónních pracovníků
 • Mezinárodní centrum pro rozvoj migračních politik (ICMPD) – projekt: 
  Výzkum dopadů opatření ke snižování poptávky po obchodování s lidmi, podpořený 
  Sedmým rámcovým programem Evropské komise
 • Mezinárodní organizace pro migraci - projekt: „Kampaň na podporu linek pro obchodované osoby 
  ve zranitelných regionech Slovenské, České a Polské republiky“, podpořený Mezinárodním visegrádským fondem

 Příjmy Částka v tis. Kč
 
 Tržby z prodeje služeb 1 199
 Kurzové zisky 12
 Zúčtování fondů 10
 Přijaté příspěvky (dary) 1 335
 Provozní dotace 8 050
 Celkem 10 606
 

 Hospodářský výsledek – zisk 12

Přehled o peněžních příjmech a výdajích
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 Přehled pokračujících projektů v roce 2018 a stav fondů: 

 Název zdroje       Konečný stav nevyčerpaných fondů v tis. Kč

 Philip Morris ČR– Flexible, mobile and reactive services to trafficked and exploited persons 481

 La Strada International – Justice at Last 175

 Ostatní (fond oběžných aktiv a fond na očkování proti žloutence, atd.) 87

 Celkem 743

 označení PASIVA číslo stav k stav k
   řádku prvnímu dni poslednímu dni 
     účet. období účet. období

 A.  Vlastní zdroje celkem  Součet A.I. až A.II.  86  853  1 011
 A. I.  Jmění celkem  Součet A.I.1. až A.I.3.  90  1 295  999
 A. I. 1.  Vlastní jmění  (901)  87  698  256
 A. I. 2.  Fondy  (911)  88  597  743
 A. II.  Výsledek hospodaření celkem  Součet A.II.1 až A.II.3.  94  -442  12
 A. II. 1.  Účet výsledku hospodaření  (963)  91  x  12
 A. II. 2.  Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  (931)  92  -442  x
 B.  Cizí zdroje celkem  Součet B.I. až B.IV.  95  543  490
 B. II.  Dlouhodobé závazky celkem  Součet B.II.1. až B.II.7.  105  247  182
 B. II. 6.  Dohadné účty pasivní  (389)  103  247  182
 B. III.  Krátkodobé závazky celkem  Součet B.III.1. až B.III.23.  129  296  308
 B. III. 1.  Dodavatelé  (321)  106   23
 B. III. 12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu  (346)  117  117  70
 B. III. 17. Jiné závazky  (379)  122  179  215
  Pasiva celkem  Součet A. až B.  134  1 396  1 501

    
 označení AKTIVA číslo stav k stav k
   řádku prvnímu dni poslednímu dni 
     účet. období účet. období

 A. II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem  Součet A.II.1. až A.II.10. 20 267 267
 A. II. 4.  Hmotné movité věci a jejich soubory  (022) 13 267 267
 A. IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem  Součet A.IV.1. až A.IV.11. 40 -267 -267
 A. IV. 7.  Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem   35 -267 -267
   a souborům hmotných movitých věcí  (082)
 B.  Krátkodobý majetek celkem  Součet B.I. až B.IV. 41 1 396 1 501
 B. II.  Pohledávky celkem  Součet B.II.1. až B.II.19. 71 920 267
 B. II. 4.  Poskytnuté provozní zálohy  (314)  55 326 245
 B. II. 5.  Ostatní pohledávky  (315)  56 11 12
 B. II. 6.  Pohledávky za zaměstnanci  (335)  57 9 9
 B. II. 17.  Jiné pohledávky  (378)  68 574 1
 B. III.  Krátkodobý finanční majetek celkem  Součet B.III.1. až B.III.7.  80 476 1 234
 B. III. 1.  Peněžní prostředky v pokladně  (211)  72 138 212
 B. III. 3.  Peněžní prostředky na účtech  (221)  74 338 1 022
   Aktiva celkem  Součet A. až B.  85 1 396 1 501

ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)

  označení text číslo  činnosti  
    řádku hlavní hospodářská celkem

 A. I.  Spotřebované nákupy a nakupované služby  Součet A.I.1. až A.I.6. 2 3 503 3 503
 A. I. 1.  Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek   3 770 770
 A. I. 3.  Opravy a udržování  5 18 18
 A. I. 4.  Náklady na cestovné  6 119 119
 A. I. 5.  Náklady na reprezentaci   7 30 30
 A. I. 6.  Ostatní služby   8 2 566 2 566
 A. III.  Osobní náklady  Součet A.III.10. až A.III.14.  13 6 737 6 737
 A. III. 10. Mzdové náklady   14 5 144 5 144
 A. III. 11.  Zákonné sociální pojištění   15 1 593 1 593
 A. IV. Daně a poplatky  Hodnota A.IV.15.  19 8 8
 A. IV.15.  Daně a poplatky   20 8 8
 A. V. Ostatní náklady  Součet A.V.16. až A.V.22.  21 326 326
 A. V. 17.  Odpis nedobytné pohledávky   23 248 248
 A. V. 19.  Kursové ztráty   25 21 21
 A. V. 22.  Jiné ostatní náklady   28 57 57
 A. VII.  Poskytnuté příspěvky  Hodnota A.VII.28.  35 20 20
  Poskytnuté členské příspěvky 
  a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami  36 20 20
  Náklady celkem  Součet A.I. až A.VIII.  39  10 594 10 594
 B. I.  Provozní dotace  Hodnota B.I.1.  41 8 050 8 050
 B. I. 1.  Provozní dotace   42 8 050 8 050
 B. II.  Přijaté příspěvky  Součet B.II.2. až B.II.4.  43 1 335 1 335
 B. II. 3.  Přijaté příspěvky (dary)   45 1 335 1 335
 B. III.  Tržby za vlastní výkony a za zboží   47 1 199 1 199
 B. IV.  Ostatní výnosy  Součet B.IV.5. až B.IV.10.  4 22 22
 B. IV. 8.  Kursové zisky   52 12 12
 B. IV. 9.  Zúčtování fondů  53 10 10
  Výnosy celkem  Součet B.I. až B.V.  61  10 606 10 606
 C.  Výsledek hospodaření před zdaněním  ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)  62 12 12
 D.  Výsledek hospodaření po zdanění  ř. 62 - ř. 37  63 12 12

Dárci a podporovatelé

Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, 

Ministerstvo vnitra ČR, Úřad vlády ČR, Evropská 

komise, B-sticks s.r.o., Dopravní podnik Praha, 

EuroAWK, Fórum dárců - Modrá akademie ČSOB, 

Lesy České republiky, s.p., Leo Burnett Advertising,

Nakladatelství Portál, Národní kavárna, Němcova 

selská mlékárna Radonice, Setra Service Trading, 

s.r.o., Petyovský & Partners s.r.o., Philip Morris Česká 

republika a.s. Vladimíra Glatzová, Eva Hronková, 

Vladimír Illetško, Tatiana Jirásková, Daniel William 

Mair, Pavel Reich, Magdaléna Skřivánková, Zuzana 

Tomášková, Josef Voltr

Děkujeme!
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Země původu

Typ náboru - ženy
– Přátelé, známí
– Rodinní příslušníci
– Nabídka práce přes internet

Typ náboru - muži

– Přátelé, známí
– Rodinní příslušníci
– Nabídka práce přes internet
– Nabídka práce přes pracovní agenturu

Způsob kontaktu
SOS linky

e-mail

464
telefon

646

ČR

25%
Země 

mimo EU

32% Země 
EU

43%

Původ

Věk
200

0
18–35 let 36–60 let není známonad 60 let

Pracovně-právní problematika

39%

Služby 
La Strady

27%

Cizinecká problematika

24%

Potenciálně 
obchodované osoby

10%

Problematika, se kterou se volající obracejí na SOS linku

Kdo kontaktoval SOS linku

Klienti a klientky  543
NNO z ČR a zahraničí     92
Někdo z okolí      76

Naším posláním je přispívat k budování společnosti, kde jsou 
minimalizována rizika obchodování s lidmi a zajišťovat, že přístup 
ke spravedlnosti a k službám pro lidi, kteří se obchodovanými 
a vykořisťovanými přesto stanou, bude rovný bez ohledu na gender, 
rasu, sociální a ekonomický, pobytový statut, sexuální identitu, 
náboženství a národnost. Naši činnost vykonáváme v souladu 
s našimi hodnotami.

Lidská práva nejsou pouze abstraktním pojmem na papíře. 
Jejich dodržování je podmínkou důstojného života ve společnosti, 
nikoliv jeho nadstavbou. Při naší práci se snažíme lidsko-právním 
hodnotám dávat konkrétní podobu a zasazovat se o práva obcho-
dovaných 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.

Zajímavá čísla z terénu

Rozdané materiály              4831
Vylepené samolepky           1593
Hodiny strávené v terénu   960
Kontaktované osoby                880

Prostředí, kam směřoval terén

úklidové a jiné služby

průmysl

zemědělství

sklady

cirkusy a pouťové atrakce

odpadové hospodářství

masážní salóny a relaxační kluby

stavby

Problematika 
sociálních dávek

Nevyplacená
mzda

Nerespektování
minimální mzdy

Pobytová
problematika

Situace 
hraničící

s dlužným 
otroctvím

Vydírání
a vyhrožování

ze strany
zaměstnavatele

Neplacení
povinných 

odvodů

Příliš
dlouhá

pracovní doba

Témata, která byla v terénu konzultována

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

Empowerment se do češtiny překládá jako posilování či 
zplnomocňování. Hlavní myšlenkou empowermentu je podporovat 
člověka při směřovaní k vlastní samostatnosti a převzetí moci nad 
svým životem. S lidmi, se kterými spolupracujeme, jednáme na 
bázi rovnosti a respektu, a zároveň usilujeme o to, aby získali 
znalosti, které jim v budoucnu umožni informovaně se rozhodovat.

Neabolicionismus Poskytování sexuálních služeb se sou-
hlasem dotyčné/ho chápeme jako legitimní zdroj obživy. 
Odmítáme abolicionistický přístup, který nerozlišuje mezi posky-
továním sexuálních služeb se souhlasem a prostitucí, ke které je 
dotyčný/á nucen/a.

Česká republika

Slovensko

Ukrajina

Ubekistán

Bulharsko

Rumunsko

Filipíny

Španělsko

Thajsko

Moldavsko

Vietnam

Nigérie

Maďarsko

Polsko

Kazachstán

Kamerun

Indonésie

Země původu osob kontaktovaných v terénu

   Právní podpora klientům a klientkám v nízkoprahové poradně

– Různé předžalobní výzvy k zaplacení mzdy
– Podněty k inspektorátům práce

   Právní podpora v komplexních sociálních službách

– Zprostředkování právní pomoci v zahraničí
– Pomoc při jednání s policií
– Řešení dluhů vzniklých v důsledku obchodování
– Spolupráce s advokáty
– Pomoc v občanskoprávních záležitostech

   Advokační aktivity

– Monitoring soudů
– Monitoring legislativy v ČR i v zahraničí
– Připomínkování legislativy
– Strategické zastupování

La Strada je akreditovanou organizací pro poskytování 
právních informací obětem trestných činů

Právní informace jsme poskytli 369 osobám

234 osob v terénu      74 osob přes e-mail

       61 osob na SOS lince

Vzdělávání a kampaně
–  Vzdělávání sociálních pracovnic a pracovníků ve vybraných krajích ČR, proškoleno 
    101 osob v pěti krajích.

–  Primární prevence na školách - dvouhodinové interaktivní přednášky pro mladé 
    - 19 přednášek v Praze, 362 studentů a studentek.

–  Školení v přijímacích a pobytových střediscích a v zařízeních pro zajištění cizinců.

–  Přednášky ve zdravotnických zařízeních - školení pro zaměstnance 
    a zaměstnankyně psychiatrických nemocnic, léčeben a klinik.

Kampaň zaměřená na obchodování a vykořisťování 
v zemědělství, stavebnictví, prostituci a v domácím prostředí.

Ve spolupráci s Leo Burnett ČR 2720 A4 plakátů v tramvajích a v autobusech DP Praha.

Reklama pro 500 000 čtenářů deníku Metro - 3x, 60 citilightů po Praze se 7 různými motivy.

Typ vykořisťování - muži

Nucená prostituce
(noční kluby, pouliční prostituce, 
priváty)

Nucená práce
(masážní salóny, práce v domácnosti 
továrny, sklady)

Nucená práce
(sklady, obchody, třídění odpadu, 
továrny, stavby, sezónní práce, 
kombinace více druhů zaměstnání, 
práce v domácnosti)

Typ vykořisťování - ženy

Spolupráce s neziskovým a státním sektorem:

– Mezinárodní organizace 
pro migraci

– Velvyslanectví Spojených 
států amerických
– Velvyslanectví

Filipínské republiky

– Diakonie 
Českobratrské

církve evangelické
– Charita Česká 

republika 
– Centrum Magdala

– ICMPD
– Ban Ying

– Medaile Trust
– Hestia
– Policie 

ve Velké Británii

– Sdružení pro integraci 
a migraci

– Odbor azylové 
a migrační politiky 

MVČR
– Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR

– Policie ČR
– Antislavery 
International

– Organizace pro 
pomoc uprchlíkům
– CARITAS - VOŠS 

Olomouc

– Odbor bezpečnostní
politiky a prevence 
kriminality MVČR

– Diplomatický 
protokol MZV
– Ministerstvo

spravedlnosti ČR

Členství v sítích a skupinách:

La Strada International FRA-EU Agency for
Fundamental Rights

PICUM - Platform for 
International Cooperation 

on Undocumented Migrants

Mezirezortní koordinační
skupina pro oblast boje

proti obchodování s lidmi

Konsorcium nevládních
organizací pracujících 

s migranty

Global Alliance against
Trafficking in Woman

Klienti v pobytových 

a ambulantních službách - 63

Poskytnutí právních informací - 359

Počet osob kontaktovaných v terénu - 880

Počet kontaktů na SOS lince - 1110

Asistence při kontaktu s úřady
a dalšími institucemi

Poskytované služby

Krizové a azylové ubytování

Finanční pomoc Psychosociální 
pomoc

Právní
zastupování

a poradenství

Volnočasové
aktivity

Azylové domy

Odborné sociální
poradenství

Telefonická krizová
pomoc

Registrované
sociální služby

Krizová pomoc

Sociální služby
Organizace La Strada ČR poskytuje v souladu se zákonem 108/2006 Sb., 

o sociálních službách čtyři sociální služby, a to bezplatně a anonymně.

Klientela v sociálních službách SOS linka

Terén Právní služby Přehled projektů a aktivit:
– Podpora registrovaných sociálních služeb z dotací ministerstva práce a sociálních věcí

– Poskytování právních informací pro oběti trestného činu obchodování s lidmi, 
   podpořené Ministerstvem spravedlnosti

– Ministerstvo vnitra České republiky

– Projekt „Zvyšováním informovanosti mládeže k prevenci obchodování s lidmi“, 
   podpořený Magistrátem hlavního města Prahy

– Projekt „Zvýšení dostupnosti služeb pro ženy obchodované v prostituci“, 
   podpořený Úřadem vlády ČR a Radou vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

– Projekt „První kontakt a intervence pro obchodované osoby“, 
   podpořený Philip Morris International

– Projekt „Ochrana práv sezónních pracovníků“, podpořený Lesy ČR

– Grant na podporu interního rozvoje a profesionalizace neziskové organizace 
   pod záštitou Modré Akademie, ČSOB
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