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Obchodování s lidmi a
vykořisťování jsou nepřípustné. 



Před 25 lety vznikla La Strada Česká
republika. Od té doby poskytuje
podporu a ochranu vykořisťovaným a
obchodovaným osobám. Bylo by skvělé,
kdyby po 25 letech již nebyla
zapotřebí. Obchod s lidmi a
vykořisťování však zůstává každodenní
realitou pro miliony lidí na celém světě.
A Česká republika není výjimkou. I zde
obchod s lidmi existuje.

Rovné příležitosti - někteří lidé se nachází ve
znevýhodněné situaci a mají zcela jinou
startovní pozici než většina ostatních. Tyto
rozdíly by však rozhodně neměly bránit v účasti
v politickém, sociálním či ekonomickém životě
jednotlivců a skupin. Vědomí existence
znevýhodnění určitých skupin a jednotlivců
tyto překážky pomáhá cíleně odstraňovat.

Feminismus je schopnost a ochota přijmout i
jiné interpretace vidění reality, než na jakou
jsme byli až doposud zvyklí. Je to filosofický
směr zdůrazňující právo, nárok na přijetí
jinakosti pohledu a přístupu druhého člověka.

Empowerment bývá do češtiny překládáno jako
posilování či zplnomocňování. Ať už tak či onak,
hlavní myšlenkou zůstává podpora člověka při
směřování k vlastní samostatnosti a převzetí
moci nad svým vlastním životem. S našimi
klientkami a klienty jednáme na bázi rovnosti a
respektu. Zároveň usilujeme o to, aby na našich
službách nebyli závislí, ale naopak aby získali
znalosti, které jim umožní se informovaně
rozhodovat a ze kterých budou těžit i v
budoucnu.

Neabolicismus - poskytování sexuálních služeb
se souhlasem dotyčné nebo dotyčného chápeme
jako legitimní zdroj obživy. Odmítáme
abolicionistický přístup, který nedělá rozdíly
mezi poskytováním sexuálních služeb se
souhlasem a nucenou prostitucí.

Lidská práva nejsou pouze
abstraktním pojmem na

papíře. Jejich dodržování je
podmínkou důstojného života
ve společnosti, nikoliv jeho
nadstavbou. Při své práci se

snažíme lidskoprávním
hodnotám dávat konkrétní

podobu a zasazovat se o
práva obchodovaných osob a

ohrožených skupin.



Sociální služby
 

S obchodovanými a vykořisťovanými osobami,
stejně jako s osobami, které jsou těmito jevy
ohroženy, pracujeme na více úrovních. La Strada
poskytuje, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, pět registrovaných
sociálních služeb:

• krizová pomoc
• odborné sociální poradenství
• azylové domy
• telefonická krizová pomoc
• terénní program

Posláním sociálních služeb je vytvářet bezpečný a
důstojný prostor, kde mohou naše klientky a naši
klienti konzultovat své potřeby a sdílet své
zkušenosti ve vztahu k prožitému vykořisťování či
obchodování s lidmi.Při spolupráci s klientelou
vycházíme z individuálních potřeb klientů a
klientek a klademe maximální důraz na
dodržování jejich soukromí a práv. K životním
rozhodnutím našich klientů a klientek
přistupujeme bez předsudků a morálních soudů.

Všechny služby organizace La Strada Česká
republika jsou poskytovány bezplatně.

• Celkem 50 osob v pobytových a ambulantních
službách

• Konkrétně 23 mužů, 23 žen a 4 transgender
osoby

• Z toho muži v rozmezí 19 až 56 let, ženy 24 až
45 let, transgender osoby 29 až 45 let 

• Ubytovali jsme 13 mužů, 6 žen a 2 transgender
osoby  

• Z našich klientů a klientek 29 využilo jen
ambulantní služby, 21 osob využilo pobytovou

formu
• Přibližně 332 asistencí při kontaktu s úřady, 32

doprovodů důvěrníkem, 26 zastoupení
zmocněncem

• U žen se nejčastěji jednalo o obchodování s
lidmi v podobě nucené práce a nucené prostituce
• U mužů se nejčastěji jednalo o obchodování s
lidmi v podobě nucené práce a nucených sňatků

• Celkem 10 osob se k nám dostala z vlastní
iniciativy, 28 osob díky Národní centrále proti

organizovanému zločinu, 1 osoba prostřednictvím
International Organization for Migration, 8 osob
přes jinou organizaci, 1 osoba díky Ministerstvu
vnitra České republiky, 2 osoby jiným způsobem

SOS a Info linka
 

SOS a Info linka představuje důležitý komunikační
prostředek při kontaktu s naší klientelou.
Poskytujeme zde informace o možnostech řešení
nenadálých situací. Linka je určena především
obchodovaným a vykořisťovaným osobám, ale
skrze ni se na nás obracejí i jejich blízcí, jiné
organizace či veřejnost. 
 Kromě českého jazyka jsou ve vybraných
hodinách konzultace nabízeny též v angličtině,
ruštině, rumunštině, bulharštině a nově po
předchozí domluvě i v tagalogu.
V roce 2020 jsme zejména cizincům a cizinkám
navíc poskytovali odpovědi na otázky týkající se
opatření spojených s nákazou Covid-19.
V tomto směru byl též vypracován systém FAQ a
prodloužena doba, po kterou byla linka každý den
v provozu.

• Byli jsme ve spojení s 564 osobami
• Zavolalo nám 300 mužů, 193 žen, 2 transgender

osoby a u 69 osob nebylo pohlaví zjištěno
• Bylo provedeno 1 592 úkonů

• Průměrný hovor na lince trval 13 minut
• Občany Evropské unie bylo 164 osob, z jiných
států než unijních 250 osob, 59 osob bylo české
národnosti, u 91 osob nebyla národnost zjištěna 
• Nejvíce kontaktů proběhlo telefonicky (832), e-
mailová komunikace byla využita v 760 případech
• Nejčastější typ kontaktu byl telefonický (65 %),

dále  e-mail (26 %), v 9 % případů chat a
Facebook

• Odborné sociální poradenství bylo poskytnuto v
67 % případů, dále v 30 % základní poradenství,
které se nejčastěji týkalo cizinecké problematiky,

a krizová intervence v 3 % případů
• Klientela nám nejčastěji volala z ČR

• Klientela pocházela z těchto zemí: Česká
republika, Bulharsko, Rumunsko, Bělorusko,

Ukrajina, Filipíny, Moldavsko, Rusko, Kyrgyzstán,
Gruzie, Honduras, Mongolsko, Uzbekistán aj.

SOS a Info linka La Strada
 

 +420 222 71 71 71 běžný tarif
 800 07 77 77 bezplatné volání v ČR

 
PO: 10.00–16.00 česky, anglicky, rusky a rumunsky
ÚT: 10.00–16.00 česky, anglicky, rusky a rumunsky

ST: 12.00–20.00 česky, anglicky a rusky
ČT: 10.00–16.00 česky, anglicky, rusky a rumunsky

PÁ: 10.00–14.00 česky, anglicky, bulharsky
 

pomoc@strada.cz         www.strada.cz

mailto:pomoc@strada.cz
http://www.strada.cz/


Nízkoprahová poradna

• Počet výjezdů do terénu: 65
• Počet kontaktovaných osob z cílové skupiny

celkem 1 715 (1141 mužů, 574 žen)
• Počet kontaktovaných osob blízkých cílové

skupině celkem: 210 (75 mužů, 135 žen)
• Celkový počet všech kontaktovaných osob: 1

925
• Bylo předáno 7687 kusů prevenčních a

informačních materiálů
• Počet rozdistribuovaných materiálů

(diseminace): 3 792
• Na vhodných místech bylo vylepeno 2263

samolepek

Terén
Práci v terénu chápeme jako specifickou formu
intervence do prostředí cílových skupin, která
vychází z metod a principů terénní sociální práce
a sociální práce obecně.

Výjezdy nám umožňují monitorovat předem
vytipované lokality, ve kterých bychom mohli
navázat kontakt s potenciálními klientkami a
klienty.

Konkrétně se jedná převážně o levné ubytovny,
tržnice, stavby, sklady, černé burzy práce či stále
častěji pole, sady a obecně lokality, kde probíhají
sezonní práce v zemědělství.

Mezi nejčastěji konzultovaná témata stále patří
nevyplacená mzda, nerespektování výše
minimální mzdy, neúnosně dlouhá pracovní doba,
vydírání a vyhrožování ze strany zaměstnavatelů,
pobytová problematika či situace hraničící s
dlužním otroctvím.

Omezení pohybu z důvodu nákazy Covid-19
pochopitelně zasáhlo i naši činnost. Počet
výjezdů do terénu se proto zvyšoval či snižoval
vždy s ohledem na aktuální situaci v České
republice.

Nízkoprahovou poradnu pro vykořisťované osoby
provozuje La Strada již od roku 2010. V
prostorách, které jsou z bezpečnostních důvodů
umístěny mimo sídlo naší organizace, se s
klientkou či klientem kromě sociální pracovnice
či pracovníka v případě potřeby scházejí i
tlumočník či tlumočnice a právnička či právník
organizace. V závislosti na konkrétním případu
pak nejčastěji dochází k vypracování právních
dokumentů jako např. předžalobní výzvy, žaloby
k soudu, okamžitého zrušení pracovního poměru,
výzvy k vydání zápočtového listu či
zadržovaných dokumentů, podnětu k prošetření
na oblastní inspektorát práce aj.
Z důvodu koronavirové pandemie byly v roce
2020 některé konzultace, které by jinak byly
řešeny v nízkoprahové poradně, vedeny dálkově
přes naši telefonní linku či email.

• V nízkoprahové poradně jsme se setkali s 8
ženami a 4 muži

• Nejčastěji byla probírána témata typu
nevyplacená mzda, neplatné ukončení pracovního

poměru, odchod od zaměstnavatele a změna
zaměstnavatele, bezdůvodné zadržování

dokumentů, pracovní vykořisťování a obchod s
lidmi

Právní služby a lobbying
Našim klientkám a klientům poskytujeme
právní služby. Právní služby se v roce 2020
týkaly nejčastěji odškodnění, zprostředkování
právní pomoci v zahraničí, řešení dluhů
vzniklých v důsledku obchodování s lidmi nebo
pomoci v občanskoprávních záležitostech. 

La Strada je také akreditovanou organizací pro
poskytování právních informací obětem
trestných činů, konkrétně obětem i
potenciálním obětem obchodování s lidmi a
vykořisťování.

Smyslem našich lobby aktivit je dávat hlas
obchodovaným a vykořisťovaným osobám,
analyzovat a připomínkovat opatření proti
obchodování s lidmi z hlediska zajištění jejich
práv. Zasazujeme se o systémová opatření,
která vedou k odstranění faktorů zranitelnosti
(potenciálně) obchodovaných osob. 

Prostřednictvím výzkumných a monitorovacích
aktivit přispíváme do odborného diskursu a
rozšiřujeme jej.

• V roce 2020 jsme poskytli právní
informace 271 osobám,

• z nichž se 141 jsme byli v opakovaném
kontaktu, se 130 osobami v jednorázovém

kontaktu
• Poskytované informace se týkaly např.

práv obětí podle zákona o obětech
trestných činů, možností účasti na trestním

řízení vůči pachatelům těchto trestných
činů, možnosti domáhání se náhrady škody

vůči pachatelům či pracovněprávních
otázek 



Prevence a osvěta
La Strada naplňuje své cíle v oblasti preventivních
aktivit skrze přednášky na školách, akreditované
kurzy pro sociální pracovníky či osoby pracující s
cílovou skupinou pracovním vykořisťováním
ohroženou. 

O problematice obchodování s lidmi se snažíme
informovat i širokou veřejnost. Mnoha školení
musela tentokrát být vzhledem k nákaze Covid-19
přesunuta do online prostoru.

V roce 2020 proběhlo 15 přednášek na středních,
vyšších a vysokých školách. Jedna z nich byla
uspořádána také pro děti v Zařízení pro děti -
cizince.

V listopadu jsme vedli dvě intenzivní dvoudenní
školení pro pracovnice a pracovníky Správy
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR.

 
• Počet přednášek  - 15

• Celkem proškoleno - 254 studentek a studentů

Projekty v roce 2020
• Ministerstvo práce a sociálních věcí České
republiky – dotace na poskytování sociálních služeb

• Ministerstvo vnitra České republiky

• Ministerstvo spravedlnosti České republiky –
projekt Poskytování právních informací pro oběti
trestného činu obchodování s lidmi a oběti
trestných činů souvisejících s obchodem s lidmi

• Magistrát hlavního města Prahy, Operační
program Praha pól růstu – projekt Mobilní
kancelář pro obchodované osoby

• Projekt Justice At Last – European Action for
Compensation for Victims of Crimes, koordinovaný
La Strada International, podpořený z fondů
Evropské Unie, Justice Program

 
• Phillip Morris ČR a.s. – projekt Strengthening
SOS Line and Crisis Intervention Services to
Trafficked and Exploited Persons

Děkujeme dárcům a podporovatelům
 
 

Vřele děkujeme všem, kteří nás v roce 2020
podpořili 

svou prací nebo finančními či materiálními
prostředky.

 
 

Kontakty
La Strada Česká republika, o. p. s.
P.O. Box 305, 111 21 Praha

tel.: 222 721 810

lastrada@strada.cz
www.strada.cz

SOS a Info linka La Strada 
+420 222 71 71 71, +420 800 07 77 77
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