
Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. (SIMI)
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář se zaměřením na téma gender v migraci

MIGRANTKY
MEZI 

ŽENAMI

Středa 21. září 2016, 08:30 – 16:00
Creative Gate, Václavské náměstí 387/11, Praha 1

(Prostor se nachází v budově Darex vedle McDonaldu, 7. patro vlevo,
na spodní recepci při vstupu do budovy hlaste, že jdete na akci v Creative Gate)

Seminář je určen pro pracovníky a pracovnice:
• neziskových organizacích pracujících s migranty

• neziskových organizací se zaměřením na práva žen
• sociálních služeb a jiných lokálních veřejných institucí

Seznámite se s:
• tématem genderu v migraci a specifiky postavení migrantek v české společnosti

• specifiky přímé práce s migrantkami z pohledu různých průřezových témat:
~ pobytová oprávnění a otázky slučování rodin ~ zaměstnání a postavení na trhu práce

~ zdravotní pojištění a přístup k sociálním systémům ~ násilí na ženách a domácí násilí, atd.
• službou interkulturní práce, určenou k usnadnění Vaší komunikace s těmito osobami

• možnostmi spolupráce mezi různými subjekty při práci s migrantkami a migranty
• příklady dobrých praxí a doporučeními pro tvůrce politik z Norska

Účast na semináři je zdarma.
Občerstvení bude zajištěno.

Registrace do 15. 9. 2016 online formulář
nebo na adrese valentova@refug.cz

Více o pořadateli SIMI www.migrace.com

Seminář se koná v rámci projektu „Migrantky mezi ženami“,
realizovaného za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

https://goo.gl/forms/051CeEABW1velzjt1
mailto:valentova%40refug.cz?subject=
http://www.migrace.com


PROGRAM SEMINÁŘE

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 10:00 Úvod do problematiky genderu v migraci
Eva Čech Valentová, projektová koordinátorka SIMI
Petra Ezzeddine, expertka na gender SIMI a antropoložka FHS UK v Praze  
• SIMI a téma genderu v migraci 
• násobené znevýhodnění migrantek 
• příklady z výzkumu o ženách původem ze zemí bývalé Jugoslávie 
• ukázka z filmu Ženy od vedle

10:00 – 12:00 Specifika postavení migrantek v některých oblastech života
Klára Holíková, právnička SIMI 
Pavel Duba, sociální pracovník SIMI 
• přehled pobytových oprávnění a problematika sloučení rodiny 
• přístup na trh práce a otázky zaměstnání 
• zdraví a zdravotní pojištění 
• přístup k sociálním službám a sociálním systémům
 
12:00 – 12:45 Oběd

12:45 – 14:15 Migrantky jako oběti domácího násilí
Katka Macková, sociální pracovnice Centrum LOCIKA/ACORUS
Pavel Duba, sociální pracovník SIMI 
• specifika vnímání DN u migrantek 
• kazuistika a doporučení z praxe pro práci s migrantkami 
• mezioborová spolupráce a další nástroje k využití

14:15 – 14:45 Prosazování systémových změn ohledně postavení migrantek v ČR
Magda Faltová, ředitelka SIMI 
• shrnutí snah SIMI o prosazení práv žen v migraci – legislativa a politiky 
• přenos zkušeností a doporučení z Norska

14:45 – 15:30 Další možnosti práce s migrantkami
Pracovnice Asociace pro interkulturní práci, z. s.
Eva Čech Valentová, projektová koordinátorka SIMI
Marina Pojmanová, asociace pro interkulturni praci,z. s. 
• představení služby interkulturní práce 
• možnosti zapojování migrantek do lokální společnosti

15:30 – 16:00 Diskuse, shrnutí
• výměna zkušeností a informací 
• doporučení a praktické postupy
• další práce s výstupy semináře a možná spolupráce
 



K TÉMATU GENDER V MIGRACI

 V České republice evidujeme kolem 200 000 žen s cizí státní příslušností – migrantek, jejichž počty 
budou dle odhadů dále stoupat. Už nyní jde o poměrně početnou skupinu osob, která ovšem čelí řadě 
znevýhodnění, v důsledku kterých jsou ještě zranitelnější ve srovnání s ženami z majoritní společnosti 
či muži z řad migrantů. Nerovné postavení migrantek se odvíjí již od jejich horší jazykové vybavenosti, 
neznalosti socio-kulturního prostředí a omezených sociálních vazeb. Vedle toho stejně jako české ženy 
i migrantky čelí obtížnému slaďování pracovního a rodinného života a dalším genderovým nerovnostem. 
Obecně je situace migrantek složitá zejména v tom, že jsou ve větší míře vystaveny riziku vícenásobné 
diskriminace, kdy kromě uvedených nerovností, jež platí i pro české ženy, bývají navíc ohroženy diskri-
minací z důvodu rasy/etnického původu, národnosti či náboženství a další znevýhodnění vyplývají přímo 
z právních předpisů (např. v oblasti zdravotní péče či uznávání kvalifikace).

 Česká státní integrační a migrační politika dlouho nereflektovala specifickou situaci žen migrantek. 
V nedávné minulosti dokonce došlo k odmítnutí ratifikace hned dvou důležitých mezinárodních doku-
mentů, a sice Úmluvy MOP o důstojné práci domácích pracovníků a Úmluvy Rady Evropy o prevenci 
a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, které se zásadním způsobem dotýkají práv žen a mohly 
by přinést větší ochranu i pro zranitelné migrantky v ČR. Dnes sice česká vláda o obou dokumentech 
opět jedná, ovšem aktuální situace v oblasti migrace bohužel neposkytuje uspokojivé vyhlídky na zlep-
šení postavení migrantek ve společnosti, kdy se v souvislosti s deklarovanou uprchlickou krizí posouvají 
do ústraní obecné genderové otázky.

 V SIMI proto pokládáme za vysoce důležité právě nyní realizovat aktivity související s genderem v mig-
raci a zvyšovat povědomí o tomto tématu i mezi dalšími subjekty. Na základě naší více než 20leté praxe 
a přímé práce s migranty a migrantkami také vnímáme, že zde stále chybí větší propojení mezi nezis-
kovými organizacemi, které pracují s migrantkami a s ženskými organizacemi, které pracují s ženami 
z majoritní společnosti nebo ženami z etnických menšin. Vzhledem k vzrůstajícím projevům xenofobie 
a nepřátelských postojů k migrantům/-kám a uprchlíkům/-icím, které pramení z nedostatku informací 
a osobních kontaktů, tudíž věříme, že vytvoření většího prostoru pro sdílení zkušeností žen a komunika-
ci může přispět ke snížení podobných negativních jevů v naši společnosti.

 Přijďte se dozvědět více o relativně neviditelné, přitom ovšem zranitelné skupině žen v ČR, podělte 
se o vaše zkušenosti při práci s ženami a společně hledejme možnosti pro spolupráci při obhajobě práv 
žen v ČR.

Těšíme se na setkání!
Tým SIMI

 


