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Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

3/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace 

pracovních migrantů v České republice

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou již třetí číslo bulletinu, vydávaného Sdružením pro integraci 

a migraci, zaměřené na informace o cizincích a cizinkách na trhu práce z pohledu 

nevládní organizace.

Cílem tohoto bulletinu je informovat Vás o novinkách z činnosti naší organizace, o 

poskytovaných službách a o průběhu projektu „Zvýšení role neziskového sektoru v 

oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice“, který realizujeme

ve spolupráci se zahraničními partnery z Rakouska a Portugalska. 

Na druhou stranu rádi uvítáme Vaší zpětnou vazbu. Projekt je o spolupráci mezi 

neziskovým sektorem a úřady práce. Obracejte se proto prosím na nás s dotazy či 

nabídkami spolupráce v procesu integrace cizinců na trh práce.

Kulatý stůl – možnosti spolupráce NNO a ÚP v procesu integrace cizinců na 

trhu práce

Při příležitosti stáže rakouských partnerů v Praze uspořádalo SIMI koncem září 

kulatý stůl na téma Možnosti spolupráce neziskových organizací a úřadů práce 

v procesu integrace cizinců na trhu práce. Kulatý stůl se konal v Domě 

národnostních menšin, za účasti zástupců rakouské nevládní organizace Zentrum für 

MigrantInnen in Tirol (ZeMiT), představitelů Ministerstva práce a sociálních věcí, 

Úřadu práce ČR – krajské pobočky hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy.

Ze společné diskuse vyplynulo, že Ministerstvo práce a sociálních věcí je 

spolupráci s nevládním sektorem nakloněno, a to zejména v podobě podnětů, 

informací z praxe, šíření informací a upozorňování na případné negativní jevy (např. 
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podávání podnětů na kontroly 

atp.). Zástupcům úřadů 

práce se naopak případná 

spolupráce jeví jako 

problematická, zejména 

s ohledem na časové vytížení 

relevantních úředníků, které 

souvisí s nedávnou 

reorganizací úřadů práce a 

centralizací žádostí o 

pracovní povolení na 

pražskou krajskou pobočku. Funkce neziskových organizací je tak z jejich strany 

vnímána jako „preventivní a informativní“, a to především s ohledem na nezbytné 

zvyšování informovanosti cizinců o jejich pracovních právech a povinnostech. Více 

z diskuse u kulatého stolu, např. o problematice vyplácení mezd, kontrolách 

zahraniční zaměstnanosti, či zkušenostech rakouské organizace čtěte na stránkách 

migraceonline.cz: http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2315881

Zkrácenou verzi záznamu z kulatého stolu naleznete také v Bulletinu č. 4 Konsorcia 

nevládních organizací pracujících s migranty na: http://www.konsorcium-

nno.cz/dokumenty/bulletin_4_2011_201112210904079.pdf

Stáž v Lisabonu – situace pracovní migrace a sociální integrace v Portugalsku 

V rámci zahraniční spolupráce absolvovaly tři zástupkyně SIMI krátkodobou stáž u 

partnerské organizace Solidariedade Imigrante (SOLIM) v Lisabonu. Cílem stáže 

bylo podrobněji se seznámit s portugalskou praxí v oblasti pracovní migrace a 

sociální integrace pracovních migrantů. Dalším diskutovaným tématem byla 

ochrana a postavení domácích pracovnic z řad cizinek, kterým se SIMI věnuje 

v rámci své informační kampaně zaměřené na ženy migrantky pracující v českých 

domácnostech. 

V průběhu návštěvy se pracovnice SIMI setkaly se zástupci spolupracující 

portugalské organizace Solidariedade Imigrante (SOLIM), kteří je provedli vybranými 

institucemi a seznámili s místy spojenými s procesem integrace cizinců 

v Portugalsku.
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Účastníce stáže měly také možnost 

poznat Národní centrum pro podporu 

přistěhovalců (CNAI), které sdružuje

zástupce všech státních orgánů a 

podpůrných služeb zaměřených na 

cizince. Jedná se o tzv. systém 

sdružených přepážek, jehož cílem je 

shromáždit veškeré služby pro cizince na 

jednom místě. Došlo i na setkání se 

zástupkyněmi nevládní organizace 

ComuniDária, která se věnuje právě 

migrantkám pracujícím v domácnostech, 

o jejichž situaci v Portugalsku bylo 

natočeno výmluvné video:

http://www.youtube.com/watch?v=wzSMdDINDu0&list=FL1EtpwXpWuvWMO0v5A9h

MEw&index=12&feature=plpp_video. Zajímavou zkušeností byla návštěva 

imigrantské čtvrti Fim do Mundo (Konec světa), která je místem vybudovaným pro 

sociálně slabé imigranty a portugalské občany, kteří byli do domů sestěhování z 

okolních kopců, kde žili ve slumech. 

Více o návštěvě jednotlivých institucí čtěte v zápisu ze stáže na stránkách SIMI:   

http://www.migrace.com/cs/pracovni-migrace

Seminář pro cizince  - Zaměstnání v Praze 

Dne 25. října 2011 uspořádalo SIMI jednodenní seminář pro cizince v prostorách 

paláce YMCA v pražské ulici Na Poříčí. Tématem byla problematika 

pracovněprávních vztahů a podnikání. Cizincům byly předány praktické informace 

týkající se hledání nového zaměstnání, získání pracovního povolení, získání 

zelené nebo modré karty aj. Seminář se setkal s velkým zájmem ze strany cizinců a 

další běh je plánován na jaře letošního roku. Děkujeme za spolupráci některým 

úřadům práce, které vyvěsily na svých nástěnkách informační letáky o semináři.  

Pro více informací kontaktujte vedoucího sociálního oddělení Mgr. Pavla Dubu na 

adrese duba@refug.cz. 
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Příklady dobré praxe

V rámci projektu nabízí sociální pracovníci a právníci SIMI své služby rovněž všem 

pracovníkům Úřadů práce, samospráv či úředníkům zajišťujících sociální transfery. 

Tato nabídka se týká zejména spolupráce v kausách jednotlivých klientů, pomoc 

s tlumočením, vysvětlováním písemností, či informování o právech a 

povinnostech pro společné klienty. 

Pracovníci SIMI tak mohou být 

prostředníky mezi dvěma světy, mezi 

klientem a úředníkem. Vycházíme 

společně ze stejných právních předpisů 

a zastáváme stanovisko jeho 

dodržování a uplatňování shodných 

práv a povinností pro každého, koho se 

týká. Našim společným klientům a 

pracovníkům zprostředkování můžeme 

nabídnout rovněž pomoc s dalšími 

aktivitami pro úspěch na trhu práce – pomoc se sepsáním životopisu a 

motivačního dopisu, asistenci při vyhledávání vhodných pracovních pozic, 

přípravy na přijímací pohovor apod. Podporujeme rovněž klienty v situaci, kdy je 

třeba udržet stávající pracovní místo, mají zájem o další vzdělávání nebo rekvalifikaci 

nebo v případě porušování pracovněprávních předpisů. 

Mezi příklady dobré praxe můžeme zařadit situace, kdy se na nás obrací sami 

pracovníci úřadů práce s žádostí o součinnost nebo tlumočení cizincům -

uchazečům nebo zájemcům o zaměstnání. Osvědčuje se i spolupráce v případě 

nelegálního zaměstnávání, nebo porušování předpisů ze strany 

zaměstnavatelů, kdy může spolupráce s ÚP přinést předcházení těmto jevům a 

prevenci. 

Mezi příklady špatné praxe můžeme zařadit nezájem o spolupráci ze strany 

pracovníků zprostředkování v těch případech, kdy cizinec nerozumí a následně tak 

nedostojí svým povinnostem a je vyřazen z evidence.  

Pavel Duba, vedoucí sociálního oddělení, duba@refug.cz
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Kausa klienta

Pan Dmitrij z Ukrajiny, věk 34 let, se na nás obrátil v situaci, kdy byl zcela bez prostředků. 

V ČR pobýval na základě dlouhodobého pobytu k zaměstnání a pracoval v autoprůmyslu. Na 

SIMI se obrátil na jaře loňského roku s tím, že zaměstnavatel mu nevyplatil dvě mzdy a on 

zůstal bez prostředků na živobytí i ubytování. V první řadě jsme tak kontaktovali 

zaměstnavatele ve věci dlužné mzdy. Zaměstnavatel nejprve popíral skutečnost 

nevyplacené mzdy, nicméně když jsme zmínili protiprávnost takového jednání vzhledem 

k zákonům ČR a možnost postupu našeho právníka a možnost kontroly ze strany inspekce 

práce, dané skutečnosti nakonec přiznal a s vyplacením mzdy souhlasil. Podkladem pro 

urgenci nevyplacené mzdy byla pracovní smlouva. Z naší zkušenosti však víme, že pracovní 

smlouva často nebývá v písemné podobě vůbec sepsána a zaměstnavatel nepředpokládá, 

že by se cizinec aktivně bránil. Zaměstnavatelé často ukončí pracovní poměr bez výplaty a 

cizinec si musí hledat nové zaměstnání. Už při první konzultaci s klientem vyšlo také najevo, 

že má vyšší kvalifikaci než na pozici pomocného dělníka, jelikož ukončil studium na 

polytechnice. Všechny diplomy a osvědčení měl klient v originálech z Ukrajiny, pomohli jsme 

mu tedy s vyhledáním překladatele, vysvětlením procesu nostrifikace a podáním žádosti na 

ČVUT v Praze. Díky doložené vysoké kvalifikaci jsme mohli společně s klientem začít 

oslovovat zaměstnavatele, jež nabízejí pracovní pozice více odpovídající dosaženému 

vzdělání a praxi. Po rozeslání desítek mailů s životopisem a motivačním dopisem jsme 

nakonec našli zaměstnavatele v autoprůmyslu, který přijal pana Dmitrije do zaměstnání.     

V rámci projektu připravujeme 

Koncem ledna 2012 plánujeme spustit informační kampaň projektu, zaměřenou na 

ženy migrantky pracující v českých domácnostech. V jejím rámci je k distribuci 

připraven informační leták, informující ženy migrantky o jejich právech a 

povinnostech při výkonu zaměstnání. Leták bude distribuován v nadcházejících 

týdnech v elektronické a fyzické podobě na úřady práce a zainteresované instituce

s žádostí o vyvěšení na nástěnkách jednotlivých úřadoven. Společně s letákem

vznikne i krátký videospot, který po obsahové stránce s letákem koresponduje. 

Rádi bychom Vás tímto požádali o spolupráci na distribuci tohoto videa v rámci 

televizního promítání v čekárnách úřadů práce a na dostupných místech, kde se 

cizinky vyskytují.   

Problematice pracovní migrace je věnována také samostatná sekce našeho webu. 

Více tak na http://www.migrace.com/cs/pracovni-migrace
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Příspěvky ze zahraničí 

Mezinárodní organizace práce v Brazílii se intenzivně zasazuje za důstojnou 

práci domácích pracovnic

V minulém čísle našeho bulletinu jsme psali o problematice domácích pracovnic 

z řad cizinek v souvislosti s přijetím Úmluvy MOP o důstojné práci domácích 

pracovníků, přelomovém mezinárodním dokumentu pro tuto skupinu pracovníků.

Jelikož jde o oblast v České republice značně neprobádanou, dovolujeme si Vám ji 

přiblížit prostřednictvím zkušeností ze zahraničí, tentokráte z Brazílie. 

Brazilský úřad Mezinárodní organizace práce vloni upozornil skrze celonárodní 

kampaň brazilskou veřejnost, zejm. zaměstnavatele na diskriminující situaci 

domácích pracovnic a jejich pracovní práva. Kampaň byla pořádána ve spolupráci 

s OSN Ženy a FENETRAD (Národní

federace žen pracujících v domácnosti)

u příležitosti připomínky Mezinárodního 

dne domácích pracovníků - 27. dubna.

Pod názvem „Respekt a důstojnost pro 

domácí pracovnice – profese jako každá 

jiná“ byly na všech státních

rozhlasových kanálech odvysílány tři 60 

sekundové rozhlasové spoty 

s výpověďmi ředitelky FENEDRAD, 

jednoho zaměstnavatele a jedné 

pracovnice. 

Zatímco první spot rekapituluje úspěchy dosažené za 63 let úsilí v prosazování práv 

domácích pracovnic (ústavní zakotvení práva na minimální mzdu, třináctý plat, 30 dní 

placené dovolené, 120 dní mateřské dovolené či práva na důchod), ve druhém spotu

vyzývá podnikatel Carlos Roque také ostatní zaměstnavatele, aby garantovali 

důstojné pracovní podmínky domácích pracovnic, byť tyto nejsou 

stanoveny zákonem. V posledním spotu zaznívá názor domácí pracovnice Dinalva 

Mendes de Oliveiras o tom, že domácí pracovnice se starají o to nejcennější co 

máme, náš domov, proto si zaslouží uznání a ohodnocení. Spoty brazilské kampaně 

v originálním znění jsou k dispozici na: 

http://www.oit.org.br/topic/gender/news/news_199.php .
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Portugalské odbory hájí práva pracovních migrantů

Za velice zajímavou a pokrokovou zkušenost považujeme i spolupráci portugalských 

odborových svazů s cizineckou komunitou. Přinášíme závěry z konference, která se 

konala dne 16. prosince 2011 v Lisabonu a byla věnovaná vztahu odborů a cizinců. 

Konferenci pořádal portugalský ústřední odborový svaz CGTP-IN (Confederação 

Geral dos Trabalhadores Portugueses — Intersindical Nacional) v rámci projektu 

“Informovat a formovat”, který je vyústěním dlouhodobé práce CGTP-IN s komunitou 

cizinců a současně impulzem pro podporu aktivní participace cizinců v odborech.

Na konferenci přednesli své příspěvky zástupci odborových hnutí ze zemí, z nichž do

Portugalska přichází nejvíce imigrantů – Brazílie, Kapverdské ostrovy, Východní 

Timor a Ukrajina. Řečníci shodně

uvedli, že odbory mají hájit zájmy 

všech pracujících bez ohledu na 

původ, národnost či rasu. Práce 

vykonávaná cizinci má stejnou 

hodnotu jako práce místních 

pracovníků a je třeba udělat vše 

proto, aby obě skupiny měly stejné 

pracovní podmínky. 

Podobně nejvyšší portugalský 

inspektor José Luis Pereira Forte 

zdůraznil, že hlavním úkolem 

inspektorátu je dodržování pracovních podmínek pro všechny pracující. Speciálně ve 

vztahu k cizincům zmínil postoj pozitivní diskriminace, neboť inspektorát si je vědom 

zranitelnosti imigrantů a častých případů zneužívání. Proto vysílá mnoho inspektorů 

do míst, kde cizinci nejčastěji pracují. Přitom ale zdůraznil, že inspektorát není 

cizinecká policie a nekontroluje oprávněnost pobytu, ale dodržování pracovních 

podmínek tak, jak je ukládá zákon. Pan Pereira Forte také zmínil dlouholeté 

partnerství s největším sdružením cizinců v Portugalsku Solidariedade Imigrante (mj. 

partnerem nevládní organizace SIMI v projektu představovaném v tomto bulletinu).

Zajímavý příklad spolupráce odborů s komunitou imigrantů uvedla představitelka 

Brazílie. Před pár lety se zjistilo, že pracovníci z Peru a Paraguye pracují v 
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brazilských oděvních továrnách v otrokářských podmínkách za stravu a nocleh, bez 

nároku na odpočinek. Brazilským odborům se díky silnému nátlaku podařilo 

dosáhnout toho, aby těmto cizincům byly zajištěny minimální důstojné pracovní 

podmínky a aby jejich zaměstnavatelé zaplatili pokutu.

CGTP-IN v rámci konference předložila dokument, ve kterém definuje svůj postoj, 

požadavky a kompromisy k pracujícím imigrantům.  Zde CGTP-IN jasně deklaruje, že 

hlavním  úkolem odborů v tomto ohledu je informovat a formovat pracovní migranty o 

pracovních standardech v hostitelské zemi. Přimět je, aby se syndikalizovali a 

požadovali stejné pracovní podmínky jako domácí obyvatelstvo.

Dokument zdůrazňuje důležitost syndikalizace zahraničních pracovníků v celkovém 

procesu integrace. Místo, kde imigrant tráví velkou část svého času, je zaměstnání a 

právě tam je třeba imigranty integrovat především. CGTP-IN prosazuje 

nekompromisní ochranu práv pracujících imigrantů. Všichni ti, kdo přispívají svou 

prací k růstu hostitelské země, mají právo na svou integraci. Proto CGTP-IN 

spolupracuje a rozvíjí další spolupráci s neziskovými organizacemi, které se věnují 

problematice migrace, za účelem zefektivnění integrace pracovních migrantů.

Šárka Zelenková, expertka na přímý transfer zahraniční zkušenosti, 

sarkazelenkova@gmail.com




