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ÚVODNÍ SLOVO řEDITELKy

Rok 2013 se stal pro SIMI rokem změny. Po 17 letech jsme 
se přestěhovali z centra Prahy do neznámých končin Prahy 
3. Přestože se říká, raději vyhořet, než se stěhovat, pro 
SIMI toto neplatí. Na nové adrese se nám líbí a dobře daří. 
Zároveň jsme si ověřili, že o naše služby je mezi migranty 
a migrantkami zájem. Hned v   prvním týdnu nás na nové 
adrese navštívilo asi 140 klientů a pokles zájmu o naše služ-
by jsme nezaznamenali. Zjistili jsme, že o sobě umíme dát 
vědět jak na sociálních sítích a webech, tak aktivní prací 
v terénu, protože klienti si nás prostě našli. Vyzkoušeli jsme 
si, že si dokážeme navzájem pomoci a že umíme fungovat  
i v situacích, kdy vše ostatní kolem nás nefunguje. A já jsem 
si opět mohla připomenout, jak skvělé zaměstnance a dob-
rovolníky v SIMI máme. 

V uplynulém roce jsme samozřejmě dál pokračovali v tom, 
v  čem jsme dobří. Migrantům a migrantkám jsme radili 
s právními a sociálními problémy, poskytovali jsme jim psy-
chosociální podporu a asistenci. Snažili jsme se, aby každý 
klient, který se na nás obrátí, získal informaci a podporu, 
kterou potřebuje. Také jsme pokračovali v  objevování medi-
álního světa a spustili virální kampaň Cizinky na úklid, která 
se dostala do mnoha bulvárních i seriózních médií. Mnoho 
sil jsme také věnovali návrhu nového cizineckého zákona. 
Návrh jsme připomínkovali, kritizovali a dokonce proti němu 
i demonstrovali a nakonec jsme byli společně s dalšími or-
ganizacemi sdruženými v Konsorciu úspěšní, jelikož zákon 
schválen nebyl. 

Rok 2013 byl tedy pro SIMI rokem aktivním. Co všechno 
jsme dělali a dokázali, zjistíte na nadcházejících stránkách. 
Za to, že jsme to vše mohli dělat a udělat, děkujeme Vám 
– našim donorům, příznivcům, dobrovolníkům a klientům! 

DIreCtor’S ForeWorD
 

the year 2013 was the year of change for SIMI. After  
17 years, we have moved from the city   centre of prague into 
an unknown part of prague 3. It is said better to burn out 
than to move, however, this is not true for SIMI. We like the 
new place and everything goes well there. We also realized 
that migrants are interested in our services. During the first 
week around 140 clients visited the new place and we have 
not noticed a decline in interest in our services. We found 
out that we can make us known on social networks and web 
sites and by active work in field because clients could find 
us. We tried that we can help each other and that we can 
also work in a situation when everything else around us does 
not work. And I could also remember our great staff and 
volunteers that we have in SIMI.

In the past year, we continued doing what we are good at. 
We advised the migrants on legal and social issues; we pro-
vided psychosocial support and assistance. We tried to pro-
vide needed information and support to every client who 
contacted us. We also continued discovering the media wor-
ld and we started a viral campaign Foreign Housekeepers, 
which got into many tabloid and quality media. We also gave 
a new immigrant law our attention. We commented on the 
proposal; we criticized it and demonstrated against it. We 
and other organisations associated in Consortium were su-
ccessful because it was not approved.

SIMI was very active in 2013. You will find everything we 
did and achieved on the next pages. We would like to thank 
you – our donors, supporters, volunteers and clients for eve-
rything we have done and were able to achieve! 

 

JSte migrační  
expert nebo začátečník? 
Zkuste odpovědět na 12 otázek  

našeho kvízu. Správné odpovědi najdete  
v závěru výroční zprávy společně s vaším  

hodnocením. Cestou se dozvíte zajímavosti  
ze světa migrace a práce SIMI.

Are you A MigrAtion expert  
or A beginner? 

try to answer 12 questions of our quiz.  
Correct answers can be found at the end  
of the annual report together with your  

appraisal. Along the way, you will  
learn interesting facts from  

the world of migration  
and SIMI.

ÚVODNÍ 
SLOVO 
řEDITELKy magda Faltová

ředitelka / Directress
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KDO jSME A CO DěLÁME 

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) je lidskoprávní orga-
nizace, která již více než 20 let hájí práva cizinců v České 
republice. Cizince podporujeme zejména prostřednictvím 
bezplatného právního, sociálního a psychosociálního po-
radenství, které poskytujeme všem cizincům bez ohle-
du na jejich pobytový status. Cizincům radíme především 
v otázkách pobytu v ČR, zaměstnání, bydlení, vzdělávání, 
sociálního zabezpečení, dávek či zdravotního pojištění. Pro 
konzultace jsme k dispozici osobně, telefonicky či emailem 
– kapitola poradenství.

SIMI také vytváří či se připojuje k  různým národním i me-
zinárodním kampaním a je členem sítí v  oblasti migrace  
a boje proti rasismu, prosazující práva uprchlíků a migrantů 
v Evropě – kapitola členství, partnerství a mezinárodní 
spolupráce. 

V rámci svého působení se aktivně podílíme i na tvorbě  
a ovlivňování migrační a azylové legislativy v ČR – kapitola 
advokacie a lobbying. Podáváním podnětů, publikováním 
odborných článků, účastí na prohlášeních neziskových or-
ganizací z oblasti migrace a advokační činností, usilujeme 
dlouhodobě o lepší a vstřícnější nastavení podmínek pro ži-
vot cizinců v naší zemi. Zástupkyně SIMI působí ve Výboru 
pro práva cizinců, při Radě vlády pro lidská práva a v řadě 
pracovních skupin pro oblast migrace. 

Součástí aktivit SIMI je i působení na širokou veřejnost  
s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus. O to 
se snažíme zejména pořádáním veřejných přednášek na 
školách, konferencí, seminářů, kulatých stolů či účastí na 
různých festivalech a kulturních akcích. V roce 2013 jsme 
sami uspořádali či se účastnili celé řady těchto aktivit – ka-
pitola působení na veřejnost. 

WHo We Are AnD WHAt We Do 

Association for Integration and Migration (SIMI) is a human 
rights organization that has been defending the rights of 
foreigners in the Czech republic for more than 20 years. 
We support foreign nationals in particular by providing them 
with free legal, social and psychosocial counselling which 
is intended for all foreign nationals regardless of their re-
sidence status. We advise foreign nationals particularly in 
areas related to the residence in the Czech republic, em-
ployment, housing, education, social security, social bene-
fits or health insurance. We provide counselling personally, 
by telephone or e-mail – chapter counselling.

SIMI also creates national and international campaigns or 
joins them. SIMI is a member of international networks fi-
ghting against racism, advocating for the rights of refugees 
and migrants in europe – chapter Memberships, partner-
ships and international cooperation.  

Within its activities SIMI actively contributes to drafting and 
influencing migration and asylum legislation in the Czech 
republic – chapter Advocacy and lobbying. By submit-
ting complaints, publishing specialist articles, participating 
in statements of non-profit organisations from the field of 
migration and by advocacy, we strive for a better and more 
cooperative setting of conditions for foreign nationals in our 
country. SIMI representative is a member of the Committee 
for the rights of Foreigners of the Government Council for 
Human rights and she is a member of a number of working 
groups in the field of migration.

In its activities SIMI also works with the general public with 
the SIMI of developing tolerance and combating xenophobia 
and racism. We try to achieve this particularly by organizing 
public lectures at schools, conferences, seminars, round 
tables, and by participating in various festivals and cultural 
events. In 2013 we organized ourselves or participated in a 
whole range of such activities – chapter influencing the 
public. 

Víte, že?
Slovo migrace pochází 

z latinského migratio, které je  
odvozeno ze slova migrare znamenající  
„změnu, změnit.“ Slovo migrace bylo  

poprvé použito v 17. století, a to v kontextu 
lidské migrace a sezónní migrace ptáků.

did you know?
the word migration comes from the latin  

word “migratio,” which is derived from  
the word “migrare” meaning „change,  

or to change.“ the word migration  
was first used in the 17th century  
when it was used in the context  

of human migration and  
the seasonal migration  

of birds. 

KDO jSME 
A CO DěLÁME
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CO SE NÁM V ROCE 2013 POVEDLO

•	 Vzbudili jsme zájem o problematiku domácí práce. 
Kampaň Cizinky na úklid šokovala i zaujala zároveň. 
Fiktivní agentura provokovala způsobem jakým cizin-
ky nabízela. Upozornili jsme tak na nedodržování práv 
těchto žen a podmínky jejich zaměstnávání. Vznikl por-
tál www.pracovnicevdomacnosti.cz s  informacemi pro 
domácí pracovnice z řad cizinek a jejich zaměstnavatele  
a o problematice domácí práce.

•	 založili jsme pánský klub Simi – multikulturní prostor 
pro setkávání a diskusi mužů cizinců s Čechy

•	 Společně	s dalšími	NNO	jsme	připomínkovali, kritizo-
vali a demonstrovali proti návrhu nového cizineckého 
zákona, který nakonec nebyl přijat.

•	 V  rámci	 Konsorcia	 nevládních	 organizací	 pracujících	
s migranty jsme předložili několik podnětů do Výboru 
pro práva cizinců, na základě kterých byly změněny zá-
kony nebo nezákonná praxe. 

•	 Věnovali	 jsme	 se	 advokačním aktivitám týkajícím se 
nového zákona o státním občanství, politické participaci 
migrantů a novelám zákona o pobytu cizinců a zákona  
o zaměstnanosti.

•	 Připravili	jsme	zprávu o stavu migrace, azylu a ochraně 
státních hranic za Českou republiku pro výroční zprávu 
Agentury EU pro základní práva (FRA) za rok 2013.

•	 V rámci	veřejné	konzultace	na	téma	„Zlepšení	postupů	
pro získání krátkodobého schengenského víza“ jsme 
upozornili evropskou komisi na problémy spojené 
se systémem ViSapoint a dále na postupy českých 
ambasád při udělování krátkodobých víz rodinným pří-
slušníkům občanů ČR.

•	 Poskytli	 jsme	poradenství a asistenci více než 1400 
klientům a klientkám SIMI. 

•	 Po	17	letech	jsme	se přestěhovali na prahu 3, Baranova 
33.

pánSký klub Simi

Zveme vás na pravidelná multikulturní  
setkání cizinců a Čechů. 
•	 přijďte	si	popovídat	o	starostech	 

i radostech, snech, životním stylu, 
pocitech i názorech

•	 neváhejte	sdílet	životní	zkušenosti,	setkat	
se s někým, koho byste jinde nepotkali 

•	 využijte	šanci	získat	kontakty,	něco	
užitečného se dozvědět

•	 vítáni	jsou	všichni	muži	nehledě	na	věk,	
národnost, názory, víru atd.

•	 diskuze	je	v	českém	jazyce,	vstup	
zdarma

Více na www.panskyklubsimi.cz

siMi gents‘ cLub

We invite you to regular multicultural 
meetings of foreigners and Czechs. 
• come to talk about your worries and joys, 

dreams, lifestyle, feelings and opinions

• do not hesitate to share your life experience 
and to meet someone you would not have 
met anywhere else 

• use your chance to get contacts and to 
learn something useful

• all men are welcomed regardless of their 
age, nationality, opinions, faith etc.

• discussion is held in Czech, free entry

See more www.panskyklubsimi.cz

 ACHIeVeMentS In 2013

•	 we roused an interest in the issue of domestic work. 
the campaign Foreign Housekeepers shocked and 
interested at the same time. A fictitious agency provoked 
by the way it was offering foreign women. We pointed out 
the violation of rights of these women and their working 
conditions. A portal www.pracovnicevdomacnosti.cz 
was created to provide information for female migrants 
working in households and their employers and about the 
issue of domestic work.

•	 we set up a gent‘s club siMi – an intercultural space 
for meetings and discussions of male migrants with 
Czechs.

•	 together with other nGos, we commented on, criticized 
and demonstrated against the new immigration Act, 
which was not finally approved.

•	 Within a Consortium of nGos working with migrants, we 
proposed several suggestions to the committee for 
the rights of foreigners, due to which laws or illegal 
practice were changed. 

•	 We contributed to the advocacy activities related to the 
new law on citizenship, political participation of migrants 
and to the amendments of the Act on the residence of 
Foreign nationals and the employment Act.

•	 We prepared a report on migration, asylum and 
protection of national borders for the Annual report of 
the eu Agency for Fundamental rights (FrA) on behalf of 
the Czech republic for the year 2013.

•	 Within the public consultation on „Improving procedures 
for obtaining short-stay Schengen visas“, we drew 
attention of the european commission to issues 
associated with the system VisApoint and to 
procedures of czech embassies issuing short-
stay visas for family members of citizens of the Czech 
republic.

•	 We provided counselling and assistance to more than 
1,400 clients of SIMI. 

•	 After 17 years, we moved to prague 3, Baranova 33.

http://www.pracovnicevdomacnosti.cz
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PORADENSTVÍ 

V  průběhu roku 2013 jsme, tak jako v  minulých le-
tech, poskytovali migrantům bezplatné právní, sociální  
a psychosociální poradenství. Za tento rok se na nás 
obrátilo 1425 cizinců, většinou z Ukrajiny, Ruské federace  
a Běloruska. Nejpočetnější věkovou skupinu představovali 
klienti ve věkové kategorii 18-40 let (65 %), dále pak ve věku 
40-50 let (20 %). Dle typu pobytového oprávnění naše pora-
denství nejčastěji využili cizinci s trvalým pobytem, s dlou-
hodobým pobytem za účelem podnikání, zaměstnání nebo 
studia a cizinci s přechodným pobytem rodinného přísluš-
níka občana EU.

Kvůli přestěhování naší organizace na novou adresu se 
zprvu snížily počty nově příchozích klientů i spolupráce se 
stávajícími klienty, postupně se však ukázalo, že klienti si 
dokážou službu najít a dorazit za ní. Osvědčilo se rovněž 
zasíťování a spolupráce s našimi partnery, na základě jejichž 
doporučení a provázání služeb se k nám noví klienti snadno 
dostávali. 

Klienti se na nás obraceli nejčastěji s těmito zakázkami: po-
radenství či asistence v oblasti zaměstnání, podnikání, 
pobyt na území, rodinné poradenství a psychosociální 
podpora. 

Těžiště sociálního poradenství spočívalo tradičně v té-
matu pracovního uplatnění. Nejčastěji se konzultace týkaly 
hledání či udržení zaměstnání, zvýšení kvalifikace, návra-
tu na trh práce po ukončení rodičovské dovolené, sladění 
pracovního a rodinného života nebo živnostenského pod-
nikání, což odráží prioritní oblasti zájmu většiny dlouhodo-
bě pobývajících migrantů v České republice. Druhá hlavní 
oblast konzultací  se týkala rodinných záležitostí – nástup 
na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, vzdělání, školní  
a předškolní výchova, sňatky a narození dětí, dluhy a fi-
nanční poradenství. Specifickou oblastí byla spolupráce  
s orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) pracujícími 
při úřadech samosprávy, které se na nás obracely díky dří-
vějšímu oslovení jednotlivých městských částí. V několika 
případech jsme tak asistovali při dojednávání spolupráce 
mezi cizinci a pracovníky OSPOD s cílem zajistit co nejlepší 
informovanost a orientaci klienta v  problematické situaci, 

CounSellInG

throughout the year of 2013 we, just like in previous 
years, provided migrants with free legal, social, and 
psychological counselling. this year alone we had a tur-
naround of 1425 foreigners, mostly from the ukraine, the 
russian federation and Belarus. the largest age group re-
presented by our clients were in the age category of 18–40 
years (65%), then from the ages of 40- 50 (20%). Counselling 
was provided mainly to foreigners with permanent residen-
ce, long term residence with business, employment or edu-
cation purposes and foreigners with temporary residence of 
family member of eu citizen. 

Due to the relocation of our organization to a new ad-
dress, it initially decreased our numbers of new coming cli-
ents and cooperation with existing clients, however as time 
went on, clients have shown to be quite savvy and were 
able to find those services on their own or somehow get to 
it. It worked well for networking and collaboration with our 
partners because based on the recommendations and in-
terconnection of these services, clients got to us very easily. 

Clients turned to us the most frequently with these acqui-
sitions: advice or assistance in the area of employment, 
business, residency in specific areas, family advice and 
psychological support. 

the focus of social counselling was traditionally on the 
topic of employment. Most of the time the consultations 
regarded finding or holding down employment, increasing 
qualifications, returning to the labour market after maternity 
leave, work-life balance or commercial activities, reflecting 
the priority areas of interests to the majority of long-term 
migrants in the Czech republic. the second main area of 
consultation was in regards to family matters – going on 
maternity leave or family vacation, career, education and 
preschool education, marriages and child birth, loans and 
financial advice. Specific areas was in collaboration with 
authorities from the social and legal protection of children 
(oSpoD) working in government offices, whom of which 
stayed informed by us, thanks to the earlier addressing of 
individual city districts. In several cases, we have assisted 
in the negotiation and cooperation between foreign wor-

1.
kolik cizinců  

V roce 2013 požádalo V čr 
o mezinárodní ochranu?

How MAny foreigners in 2013 
AppLied for internAtionAL 
protection in tHe czecH 

repubLic?
a) 1000 
b) 170
c) 73

PORADENSTVÍ
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v jeho právech a povinnostech a v kompetencích zúčastně-
ných institucí. Dalšími tématy, o kterých se cizinci přicházeli 
radit, bylo např. zdravotní pojištění, sociální dávky a důcho-
dy, vzdělávání či nostrifikace diplomů. 

Na činnost sociálních pracovníků navazovalo v některých pří-
padech psychosociální poradenství poskytované klientům, 
kteří se nacházejí v  obtížné životní nebo psychické situaci. 
Poradce je situací provázel a dodával jim podporu při řešení 
osobních, vztahových nebo rodinných problémů, při vypořá-
dávání se s pocity osamělosti či nenaplněných očekávání.

Hlavní náplní právního poradenství bylo i v roce 2013 po-
skytování služeb v  oblasti cizineckého práva. Ve většině 
případů jsme se věnovali i pracovněprávnímu poradenství, 
a to především v  souvislosti s  vymáháním dlužné mzdy 
nebo ohledně neoprávněného ukončení pracovního pomě-
ru ze strany zaměstnavatele. Dále zajišťujeme práv-
ní poradenství ve věcech udělení mezinárodní 
ochrany, získání státního občanství nebo 
při řešení otázek občanského a rodin-
ného práva. Během poradenství jsme 
se nadále setkávali s  mnoha přípa-
dy, kdy naši klienti setrvávali v řízení  
o udělení či prodloužení pobytu 
mnohonásobně delší dobu, než sta-
novuje zákon. V těchto situacích se 
snažíme urgovat Ministerstvo vnitra 
ČR o urychlení řízení, neboť kvůli 
jeho prodlevám jsou naši klienti čas-
to v  nejistém pobytovém postavení, 
které se promítá i do jejich profesního  
a osobního života.

HLAVNÍ TÉMATA PORADENSTVÍ 
V ROCE 2013

nečinnost ministerstva vnitra čr
Nadále zůstávalo hlavním problémem nečinnost Odboru 
azylové a migrační politiky MV ČR při vyřizování pobyto-
vých žádostí migrantů a migrantek. Klienti čekají na roz-
hodnutí často déle než rok. Žijí v  nejistotě a nemohou si 

plánovat život v České republice, což je zásadní překážkou 
jejich integrace. I přes podávání podnětů a žalob se situace 
nezlepšila. 

nový zákon o státním občanství
V souvislosti s přijetím nového zákona o státním občanství 
(zákon č. 186/2013 Sb., s účinností od 1. 1. 2014) jsme již 
v průběhu roku 2013 zaznamenali zvýšený počet konzultací 
týkajících se právě získání státního občanství. Mnoho klien-
tů se rozhodlo podat žádost o občanství v druhé polovině 
roku 2013 tak, aby se na ně vztahovala možnost ponechat 
si své stávající občanství, ale nevztahovala se na ně ještě 
povinnost skládat zkoušku z reálií a českého jazyka.

zaměstnávání rodinných příslušníků 
občanů eu včetně čr
V  oblasti zaměstnávání došlo 
k  velkému posunu ze strany 
Ministerstva práce a sociál-
ních věcí (MPSV), které se 
vyjádřilo k  povinnosti pra-
covního povolení pro ro-
dinné příslušníky občanů 
EU. Na základě sdělení 
veřejného ochránce práv 
ze září 2013, který tuto 
problematiku s MPSV ře-
šil, již žadatel o přechodný 
pobyt rodinného příslušní-
ka občana EU nepotřebuje 
k  výkonu zaměstnání pra-
covní povolení, pokud tento 
svůj status prokáže příslušným 
záznamem v cestovním pasu.

Poradenství v  SIMI poskytujeme 
bezplatně, a to díky podpoře získané 
z  Evropského fondu pro integraci státních pří-
slušníků ze třetích zemí, Evropskému sociálnímu fondu 
v  rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstna-
nost a European Programme for Integration and Migration 
(EPIM). Podařilo se nám také získat dotaci na podporu so-
ciálních služeb od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR  
a sociální grant od Magistrátu hl. m. Prahy.

3. 
V čr žiJí dVě kamarádky 

andrea a nikol, obě půVodem 
z kanady. andrea má za manžela

 Francouze a nikol Si tu Vzala za muže 
čecha. Shodou okolnoStí práVě obě 
čekaJí dítě. která z nich má nárok 

na VeřeJné zdraVotní poJištění  
a nemuSí Si tedy platit komerční?

two friends by tHe nAMes of AndreA And nikoL, 
originALLy froM cAnAdA, Are botH LiVing in tHe 
czecH repubLic. AndreA HAs A HusbAnd froM 
frAnce And nikoL HAs MArried A czecH MAn 

Here. coincidentLy, botH of tHeM Are 
pregnAnt. wHicH woMAn HAs tHe rigHt 

to pubLic HeALtH insurAnce And 
tHerefore does not HAVe 
to pAy coMMerciAL one?

a) Andrea
b) Nikol

2.
 V roce 2013 JSme 

V rámci poradenStVí 
obSloužili 

 How MAny peopLe were 
proVided counseLLing 

 in tHe yeAr 2013?
a) 125 klientů/clients

b) 1425 klientů/clients
c) 14025 klientů/clients 

kers and oSpoD to ensure the best possible information 
and guidance to the client in a problematic situation, like 
his rights and duties and authority of the participating insti-
tutions. other topics on which foreigners came for advice 
was health insurance, social security benefits and pensions, 
education or nostrification.

the activities of social workers were in some cases supported 
by psychological support, which was provided to clients who 
are in difficult or emotional situations. the advisor guided the 
clients through the situations and supplied them with support 
in dealing with personal, relationship and family problems con-
cerning feelings of loneliness or unfulfilled expectations.

the main content of legal counselling given in 2013 was pro-
viding services in the field of immigration law. In most cases, 
we were giving employment advice, particularly in relation to 

the recovery of outstanding wages or for unauthorized 
termination of employment by the employer. We 

also provide legal advice in matters of inter-
national protection, as well as obtaining ci-

tizenship or settlements of civil and family 
law. During counselling, we continued to 
meet with many cases where our clients 
remained in proceedings of the gran-
ting or extension of stay for a much 
longer period than required by law. In 
these situations we tried to urge the 
Ministry of the Interior to speed up the 

proceedings, because the delays leave 
our clients with uncertain residential sta-

tus, which influences their professional and 
personal lives.

CounSellInG: MAIn ISSueS In 2013

inactivity of the Ministry of the interior
this remained a major problem as well as the inaction of the 
Department of Asylum and Migration policy of the Ministry 
of the Interior in handling residential migrant applications. 
Clients are awaiting a decision often longer than a year. 
they live in the dark and you cannot plan your life in the 
Czech republic, which is a major obstacle to their integrati-

on. Despite the submission of complaints and lawsuits, the 
situation has not improved.

new Law on citizenship 
In connection with the adoption of the new Citizenship Act 
(Act no. 186/2013 Coll., with effect from 1 1st 2014), we have 
in 2013 experienced an increased number of consultations re-
lating to obtaining a citizenship. Many clients have chosen to 
submit an application for citizenship in the second half of 2013 
in order to take part to retain their existing citizenship, and not 
to have yet the obligation to take the examination of Czech 
facts and the Czech language.

employment of family members of eu ci-
tizens, including the czech republic 

In the area of   employment the-
re has been a major shift by 

the Ministry of labour and 
Social Affairs (MlSA), which 

commented on the respon-
sibilities of work permits 
for family members of eu 
citizens. Based on the re-
port of the ombudsman 
in September 2013 on 
the issue dealing with 
the Ministry, the applica-
nt for a temporary resi-
dence as family member 

of eu citizen doesn’t need 
a work permit of employ-

ment, if  proves entry status in 
passport.  

Counselling in SIMI is provided 
free of charge, thanks to the sup-

port received from the european Fund for 
the Integration of third-country nationals, the 

european Social Fund under the operational programme 
Human resources and employment and the european 
programme for Integration and Migration (epIM). We also 
managed to get a grant to support social services from the 
Ministry of labour and Social Affairs and Social grants from 
the prague City Hall. 
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roVné šance na prahu čeSkých domácnoStí
realizace: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014
podpořen Evropským sociálním fondem prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  
a státním rozpočtem ČR, v prioritní ose Sociální integrace 
a rovné příležitosti
koordinátor: SIMI
partneři: Člověk v tísni, Ogilvy & Mather, 
Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.

Projekt je zaměřený na problematiku domácí práce, zajiště-
ní rovných práv a příležitostí cizinek pracujících v českých 
domácnostech a informování jejich zaměstnavatelů. K tomu 
jsou určeny poradenské, vzdělávací, osvětové, medializační 
a výzkumné aktivity projektu. Na problémy spojené s výko-
nem domácí práce upozornila projektová kampaň Cizinky 
na úklid (viz kapitola Působení na veřejnost). Přímá pomoc 
cizinkám a jejich zaměstnavatelům je poskytována pro-
střednictvím bezplatného právního a sociálního poradenství 
v kanceláři SIMI. 

ÚSPěšNÝ PřÍPAD Z NAšEHO 
PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ 

Paní B. (65) žila sama v Íránu. její manžel již dávno 
zemřel a syna ji zabili ve válce. Dcera odešla již před 
mnoha lety do České republiky, kde si našla českého 
manžela, má zde děti a sama se již stala českou ob-
čankou. Paní B. nevadí žít v Íránu, má zde své známé, 
prožila zde celý život, v zahraničí nikdy dlouhodobě ne-
pobývala. Nyní však na ni doléhá stáří a nemoci. Stále 
častěji potřebuje pomoc, její zdravotní stav není příliš 
dobrý. Dalším problémem je i její nízký důchod, kterým 
nedokáže pokrýt všechny svoje potřeby. Především 
zahraniční léky jsou v Íránu extrémně drahé, bez nich 
by však byl její zdravotní stav výrazně horší. její česká 
dcera s manželem se jí sice pravidelně snažili posílat 
peníze, poslat finance do Íránu je však nesmírně ob-
tížné.

Při poslední návštěvě v České republice jí tak proto 
dcera s manželem nabídli, aby u nich už zůstala. Může 
s nimi žít v jejich bytě, trávit čas s vnoučaty a dcera 
ji bude pomáhat s činnostmi, které už ve svém věku 
a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nezvlád-
ne. Paní B. nepotřebuje, aby ji Česká republika něco 
poskytovala. Bydlet bude u dcery, starobní důchod 
bude dostávat ze své země, kde celý život pracovala  
a s dalšími životními náklady jí pomůže její česká ro-
dina. V této fázi se paní B. obrátila na naši organizaci  
a stala se naší klientkou. Poradili jsme ji požádat 
si o tzv. přechodný pobyt. V řízení klientka předloži-
la všechny zákonem požadované podklady, lékař-
ské zprávy, které prokazují, že se bez pomoci dcery 
už neobejde a potvrzení o tom, že ji již několik let zeť  
s dcerou finančně podporují. Ministerstvo vnitra však 
po několika měsících žádost zamítlo s tím, že u starých 
lidí je běžné, že se jim zhoršuje zdravotní stav a že tuto 
skutečnost budou brát při svém rozhodování v úvahu.

Ihned jsme připravili odvolání, ve kterém jsme upozor-
nili na pochybení úřadů v průběhu řízení a za několik 

equAL opportunities on tHe tHresHoLd of 
czecH HoMes
implementation: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014
financed by the european Social Fund through the 
operational program Human resources and employment 
and state budget of the Czech republic
coordinator: Association for Integration ad Migration
partners: people in need, ogilvy & Mather, economics 
Institute of the Academy of Sciences of the Czech republic

the project focuses on the problems of domestic work, en-
suring equal rights and opportunities for female migrants 
working in Czech households and informing their employers. 
With this SIMI we have prepared consulting, training, edu-
cating, medialisation and research activities in this project. 
the problems associated with the performance of domestic 
work are highlighted in the campaign Foreign Housekeepers 
(see chapter Influencing the public). Direct help to these fe-
male migrants and their employers is provided through free 
legal and social counselling in the office of SIMI. 

A SuCCeSSFul CASe FroM our 
leGAl DepArtMent

Mrs. B. (65) lived alone in Iran. Her husband has long 
since died and her son was killed in the war. Her 
daughter left many years ago to the Czech republic, 
where she found a Czech husband and had children 
here, and she herself became a Czech citizen. Mrs. 
B. does not mind living in Iran, she has her friends 
there, lived there all her life, and never remained 
abroad for long. now, however, she came upon old 
age and disease. She increasingly needs help be-
cause her health is not very good. Another problem 
is her low income that cannot cover all those needs. 
Above all, foreign medicals are extremely expensive 
in Iran, but without them her health would get signi-
ficantly worse. Her Czech daughter and her husband 
regularly tried to send money to Iran, however sen-
ding funds to Iran is extremely difficult.

During her last visit to Czech republic her daughter 
and her husband of course, for this reason, offered 
her to stay with them. She can live with them in their 
apartment, spend time with her   daughter and grand-
children, and her daughter will assist her with activities 
that at her age and given state of health just can’t han-
dle. Mrs. B. does not need the Czech republic to sup-
port her. She will be living with her daughter and recei-
ve a pension from her country where she has worked 
all her life, and other living expenses will be provided 
by her Czech family. At this stage, Mrs. B. complained 
to our organization and became our client. We advised 
her to apply for temporary residence. During the pro-
ceedings the client submitted all documents required 
by law as well as her medical rights, demonstrating that 
without the help of her daughter she could hardly get 
along and confirmation that it has been several years 
that she has been receiving financial support from her 
daughter. Ministry of the Interior, however, after a few 
months, dismissed the application for the reasons that 
with elderly people its common that their health wor-

měsíců nám bylo vyhověno a původní zamítavé roz-
hodnutí bylo zrušeno. V novém řízení si Ministerstvo 
vnitra pozvalo paní B. k výslechu, kde se snažili zjistit, 
zda skutečně potřebuje každodenní pomoc své rodiny. 
I když klientka vše pravdivě vypověděla a ukázala nové 
lékařské zprávy, ministerstvo její žádost opět zamítlo. 
Znovu jsme podali odvolání, na základě kterého nadří-
zený orgán sám rozhodl, že se paní B. povolení k pře-
chodnému pobytu uděluje. Po roce a půl tak skončilo 
období nejistoty a naše klientka zde může klidně žít se 
svojí českou rodinou.

sens and that this fact will be taken into account when 
making their decisions. 

Instantly we prepared a recall, in which we warned the 
office for misconduct during the procedure and after 
several months we had proved to be successful, so 
the original decision that was made was overturned. 
In the new procedure, the Ministry of the Interior had 
invited Mrs. B. for questioning, where they tried to find 
out whether she really need daily help from her fami-
ly. Although our client testified truthfully and showed 
them her new medical report, the Ministry rejected the 
request again. Again, we filed an appeal, on the basis 
of which the superior body itself decided that Mrs. B. 
a temporary residence permit, is granted. After a year 
and a half, the period of uncertainty ended and our cli-
ent can finally live with her Czech family in ease and 
peace. 
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Důležité informace jsme shromáždili také na stránkách 
www.pracovnicevdomacnosti.cz, kde mimo jiné najde-
te instruktážní video jak se stát „Férovým zaměstnavate-
lem“, cizinky zde pak naleznou vše důležité pro výkon jejich 
zaměstnání a pobyt v ČR. Pro cizinky jsme dále připravili 
instruktážní kurzy, které jim představily důležitá témata 
spojená s prací a pobytem v ČR, pro neziskové organiza-
ce pak semináře o problematice domácí práce. 
Abychom znali reálné ekonomické a so-
ciální postavení domácích pracovnic 
realizujeme v  rámci projektu také 
odborný výzkum, provedený na 
základě 104 vyplněných dotaz-
níků a 30 hloubkových rozho-
vorů s  cizinkami pracujícími 
v českých domácnostech.
 

pomocná ruka 4 
realizace 1. 1. 2013 –  
30. 6. 2014
podpořen Evropským 
fondem pro integraci stát-
ních příslušníků třetích zemí  
a Magistrátem hl. města Prahy 
– sociální grant na odborné soci-
álně právní poradenství migrantům 

Projekt se zakládá na konceptu bez-
platného poradenství, prověřeném v před-
chozích letech při realizaci obdobných projek-
tů Pomocná ruka 1 až 3. Naším cílem je pomoci cizincům 
pocházejícím ze zemí mimo EU zorientovat se ve svých 
právech a povinnostech a asistovat jim při hledání řešení 
nestandardní životní situace. Hlavními prvky projektu jsou 
tradičně právní, sociální a psychosociální poradenství. 
Spektrum nabízených poradenských služeb umožňuje řešit 
situaci každého klienta individuálně a současně z úhlů více 
odborností. Služby jsou poskytovány převážně v kancelá-
ři SIMI a dalších městech Středočeského kraje, občasně 
i při doprovodech klientů např. na úřady, nebo jsou nabí-
zeny v místech častého výskytu cizinců (večerky, obchody 
s národními produkty, pravoslavné kostely apod.). V rámci 
projektu bylo v roce 2013 podpořeno celkem 890 cizinců.

integrační centrum praha ii
realizace 1. 4. 2013 – 31. 3. 2014
podpořen Evropským fondem pro integraci státních pří-
slušníků třetích zemí a rozpočtem hl. m. Prahy

Integrační centrum Praha vzniklo v roce 2012. SIMI je jed-
nou ze čtyř organizací, prostřednictvím kterých Integrační 
centrum již téměř 2 roky poskytuje bezplatné právní a so-
ciální poradenství cizincům na centrále Integračního centra  
i na čtyřech pobočkách po celé Praze. Vedle toho Integrační 
centrum Praha nabízí cizincům i kurzy českého jazyka, kur-
zy sociokulturní orientace a terénní sociální práci. Cílovou 
skupinou projektu jsou legálně pobývající cizinci ze třetích 
zemí, bez ohledu na jejich bydliště v rámci České republiky. 
Ročně je právní a sociální poradenství poskytováno několi-
ka stovkám klientů, mnozí z nich se opakovaně vrací. 

Important information was also gathered on www.pracovni-
cevdomacnosti.cz, where among other things you will find 
an instructional video on how to become a „fair employer“, 
foreigners here can then find everything that is important for 
the performance of their jobs and stay in the country. For fe-
male migrants, we have further developed training courses 
that introduce them to important topics associated with do-

mestic work and residence permits, for non-pro-
fit organizations than seminars on domestic 

work. to know the real economic and 
social standing of housekeepers we 

implement the project with scienti-
fic research, based on 104 ques-

tionnaires and 30 interviews 
with female migrants working 
in Czech households.

HeLping HAnd 4 
implementation: 1. 1. 2013 
– 30. 6. 2014
financed by the european 

Fund for Integration of third 
Country nationals and the 

prague City Hall – a social grant 
for professional legal counselling 

to migrants

this project is based on the concept 
of free advice, which has been proven suc-

cessful in previous years during the implementation 
of similar projects such as the Helping Hand 1 to 3. our 
goal is to help foreigners from countries outside the eu to 
make sense of their rights and obligations and assist them 
in finding solutions to non-standard situations. the main 
elements of the project are traditional legal, social and psy-
chosocial counselling. Counselling services are offered in 
a wide range, solving situations of each client individually 
with multiple angles of expertise given. Services are provi-
ded primarily at the SIMI office and other cities of the regi-
on; occasionally clients are even escorted to courts, or are 
offered help in areas of frequent occurrence (convenience 
stores, shops with national products, orthodox churches, 
etc.). the project has supported in the year 2013 a total of 
890 foreigners.

4.
práci V domácnoSti  

VykonáVaJí po celém 
SVětě tiSíce žen. pracuJí V cizích  
domácnoStech Jako uklízečky,  

pečoVatelky, či hoSpodyně. tuto  
práci Však VykonáVaJí i muži, uhádli  
bySte Jak VySoké Je toto procento?

doMestic work is exercised tHrougHout  
tHe worLd by tHousAnds of woMen. tHey 

work in foreign HouseHoLds As cLeAners,  
bAbysitters, or Housekeepers.  

tHis work, HoweVer, is perforMed  
by Men As weLL. cAn you guess How  

HigH tHe percentAge is? 

a) 8 % 
b) 18 %
c) 38 %

integrAtion centre prAgue ii
implementation: 1. 4. 2013 – 31. 3. 2014
financed by the european Fund for Integration of third 
Country nationals and the Municipality of the Capital City 
of prague

the Integration Centre prague was created in the year 
2012. SIMI is one of the 4 organizations that through the 
integration centre provides free legal and social assistance 
to foreigners for almost 2 years at the Integration Centre 
headquarters and at four offices across prague. In additi-
on, the Integration Centre prague offers foreigners Czech 
language courses, courses in sociocultural orientation and 
social work. the target group of the project are legally resi-
ding third-country nationals, regardless of their residence in 
the Czech republic. Annually, legal and social counselling 
was provided to several hundreds of clients, many of which 
repeatedly return.

http://www.pracovnicevdomacnosti.cz
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ČLENSTVÍ, PARTNERSTVÍ 
A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

SIMI si váží svého členství v  různých tematických sítích  
a taktéž partnerství s jinými subjekty v projektech. Tyto for-
my spolupráce posouvají naši činnosti vpřed a pomáhají 
nám profesionalizovat se. Naše společné úspěchy jsou pak 
toho důkazem. 

SIMI je stabilním členem několika českých tematických 
sítí či platforem, na jejichž činnosti a rozvoji se dlouhodobě 
podílí, jedná se zejména o:
•	 Výbor pro práva cizinců při radě vlády pro lidská prá-

va – poradní orgán Vlády ČR, jehož podněty jsou před-
kládány Radě vlády ČR pro lidská práva, která činí na 
jejich základě doporučení pro přijímání vládních opatření 
v oblasti migrace a azylu (www.vlada.cz). 

•	 konsorcium nevládních organizací pracujících s mi-
granty v čr – platforma zastřešující 12 členských ne-
vládních organizací a 1 pozorovatele, jejichž společné 
postoje k aktuálnímu dění v oblasti migrace tlumočí na-
venek v rámci ČR. Pracovníci SIMI se aktivně účastní jak 
činnosti výkonného výboru Konsorcia, tak práce v  jeho 
odborných skupinách (www.konsorcium-nno.cz). 

•	 národní platforma čr evropské sítě proti rasismu 
(ENAR ČR, více na www.enar-eu.org či www.enar.hel-
com.cz) je uskupení členských organizací evropské sítě 
ENAR v ČR, díky které propagujeme kampaně a myšlen-
ky této sítě na národní úrovni. 

•	 pracovní skupina pro ekonomickou migraci (PSEM) 
při Ministerstvu průmyslu a obchodu, která spojuje ke 
společné debatě o otázkách pracovní migrace předsta-
vitele zahraničních investorů a podnikatelů se zástupci 
státní správy (www.mpo.cz). 

•	 regionální poradní platforma integračního centra 
praha (RPP) je místem výměny zkušeností a informa-
cí v  oblasti integrace cizinců mezi celkem 64 zástupci 
neziskových organizací, úřadů práce, městských úřadů 
a jejich odborů a dalších organizací/institucí působících 
v hl. m. Praha. Pracovníci SIMI jsou členy jejích pracov-
ních skupin i expertní skupiny.

5.
kolik lidí na celém SVětě 
žiJe a pracuJe mimo zemi 

kde Se narodili?

How MAny peopLe Around 
tHe worLd LiVe And work 

outside tHe country froM 
wHere tHey were born? 

a) 100 milionů/million

b) 150 milionů/million

c) více než 200 milionů/ 
more than 200 million

ČLENSTVÍ, 
PARTNERSTVÍ 
A MEZINÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCE

MeMBerSHIp, pArtnerSHIpS  
AnD InternAtIonAl CooperAtIon 
 

SIMI values its membership in various thematic networks and 
also partnerships with other entities of projects. these forms 
of cooperation move our activities forward and help us to pro-
fessionalize. our joint achievements are proof of that. 

SIMI is a stable member of several czech thematic 
networks and platforms in which we participate and de-
velop its activities, in particular the:
• council for the rights of foreign nationals of the 

government council for Human rights – an advisory 
body to the Government. Its inputs are presented to the 
Government Council for Human rights, which than prepa-
res recommendations for adopting governmental measures 
in the area of   migration and asylum (www.vlada.cz).

• A consortium of ngos working with migrants in the 
czech republic – an umbrella platform of 12 member 
nGos and one observer, whose common position de-
signates on current issues in the field of migration that 
translates outwardly in the Czech republic. SIMI staff 
actively participates in the activities of both the executive 
Committee of the Consortium and its work in expert 
groups (www.konsorcium-nno.cz). 

• european network Against racism czech republic 
(www.enar-eu.org or www.enar.helcom.cz) is a group of 
member organizations of enAr, thanks to which SIMI 
promotes campaigns and ideas of the network at the na-
tional level. 

• working group on economic migration (DoG) at the 
Ministry of Industry and trade, which connects to a com-
mon debate on the issues of labour migration represen-
tatives of foreign investors and entrepreneurs with repre-
sentatives of the state administration (www.mpo.cz). 

• regional Advisory platform integration centre prague 
(rpp) is a place to exchange experiences and information 
on integration of foreigners among the total of 64 represen-
tatives of non-profit organizations, employment agencies, 
municipalities and their unions and other organizations/in-
stitutions operating in the prague. SIMI workers are mem-
bers of the working groups and expert groups.

http://www.vlada.cz
http://www.konsorcium-nno.cz
http://www.enar-eu.org
http://www.enar.helcom.cz
http://www.enar.helcom.cz
http://www.mpo.cz
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SIMI realizuje řadu svých projektů v partnerství s dalšími 
neziskovými organizacemi, ale také i se subjekty z oblas-
ti  výzkumu, soukromé sféry a místní samosprávy. Našimi 
partnery v roce 2013 byli:
•	 člověk v tísni

•	 integrační centrum praha

•	 multikulturní centrum praha

•	 národohospodářský ústav

•	 ogilvy & mather

•	 organizace pro pomoc uprchlíkům

Neméně důležitou však byla také i neformální spolupráce 
s dalšími nevládními organizacemi, některými zahraniční-
mi zastupitelstvími v ČR, stejně tak jako s orgány státní 
správy, např. s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce 
a sociálních věcí, Veřejným ochráncem práv, ředitelstvím 
celní správy, Úřadem práce – krajskou pobočkou pro hl. m. 
Prahu,  Oblastním inspektorátem práce pro hl. m. Prahu, 
Oblastním inspektorátem pro Středočeský kraj a dalšími.

na evropské úrovni je SIMI již po několik let aktivním čle-
nem různých lidsko-právních sítí, skrze jejichž kanály pra-
videlně informujeme veřejnost v Evropě o našich aktivitách  
a šíříme společné výzvy a tisková prohlášení v České repub-
lice. Pracovníci SIMI se i v roce 2013 zúčastnili několika za-
hraničních konferencí a workshopů těchto sítí, zaměřených 
na téma migrace, jimiž jsou:
•	 platform for cooperation on undocumented migrants 

(PICUM )

•	 Separated children in europe program (SCEP)

•	 united for intercultural action

•	 research network for domestic Workers rights  
(RN-DWR)

•	 european Statelesness network (ESN) 

V roce 2013 SIMI rozvíjelo spolupráci s dalšími zahraničními 
nevládními organizacemi při realizaci mezinárodních pro-
jektů. Společné projekty se týkaly mj. otázek bezpečnosti 
práce a rovných práv pracovních migrantů, včetně těch bez 
oprávnění k pobytu. Za pomoci nové metodiky jsme také 
opět oživili aktivity na podporu integrace cizinců na lokální 

úrovni. Vzájemné vztahy s partnery upev-
ňujeme díky pravidelným zahraničním 
stážím či partnerským setkáním, často 
doprovázeným veřejnými prezentace-
mi. V roce 2013 byly našimi zahranič-
ními partnery tyto organizace:
•	 anti-Slavery international (Velká 

Británie), caritasverband für die 
diezöse osnabrück (Německo)

•	 Stowarzyszenie interwencji praw-
nej (Polsko), menedek	–	(Maďarsko),	
arca – (Rumunsko) a Spoločnosť 
ľudí dobrej vôle (Slovensko)

•	 northern ireland council for ethnic minorities 
(Velká Británie), radio afrika (Rakousko), citizens 
For europe (Německo) a kiSa – action for equality, 
Support, antiracism (Kypr)

Více o členství SIMI a jeho partnerech se dozvíte na našich 
webových stránkách v sekci „Naše členství“: 
http://www.migrace.com/cs/organizace/nase-clenstvi. 

integration on the ground – integro
realizace 1. 10. 2013 – 31. 5. 2015
podpořen Evropskou komisí, EIF Community Actions
realizuje: The Northern Ireland Council for Ethnic 
Minorities, KISA, Citizens For Europe e.V., Radio Africa TV, 
Sdružení pro integraci a migraci

Projekt přináší nový náhled na problematiku integrace ci-
zinců na lokální úrovni. Prostřednictvím mezinárodní spo-
lupráce dojde k výměně znalostí, informací a dobrých praxí  
a vzniku pěti integračních projektů napříč Evropou. K přípra-
vě národních aktivit je použito jednotné metodiky Evropské 
sítě proti rasismu (ENAR) „Working on integration at local 
level“. K hledání vhodných cest ke zvýšení účasti migrantů 
na veřejném životě ve svých lokalitách SIMI přizvalo pře-
devším samotné cizince a cizinky, ale také různé instituce 
přicházející do styku s cizinci na celostátní, regionální i lo-
kální úrovni. Na základě předem zjištěných potřeb a praxí 
všech zapojených stran vytvoří každý partner v projektu pi-
lotní projekt, který pak bude v praxi odzkoušen v období od 
prosince 2014 do května 2015 ve vybraných lokalitách. Při 
realizaci pilotů partneři poskytnou možnost také pro uplat-
nění 5 interkulturních pracovníků.
 

6.
kdo z těchto  

SlaVných oSobnoSti  
není migrantem?

wHicH of tHese  
ceLebrities is not A MigrAnt? 

a) albert einstein
b) charlize theron 
c) robert redford

d) arnold Schwarzenegger 
e) henry kissinger

 

SIMI has a number of its projects in partnership with other 
ngos, but also different institutions in the field private 
sector and local government. our partners in 2013 were: 
• people in need 

• integration centre prague 

• Multicultural centre prague 

• economics institute 

• ogilvy & Mather 

• organization for Aid to refugees

nonetheless, the most important however, was also an informal 
collaboration with other nGos, and some embassies in the 
Czech republic as well as with government authorities such as 
the Ministry of the Interior, Ministry of labour and Social Affairs, 
the ombudsman, the Directorate of Customs Administration, the 
employment office – regional branch for the City of prague, the 
regional Inspectorate of work for the City of prague, the regional 
Inspectorate for the Central region and others.

At the european level, SIMI has been for several years an 
active member of various human rights networks, through 
which it regularly channels information to the european pu-
blic about our activities and disseminating common challen-
ges and press releases in the Czech republic. Workers of 
SIMI in 2013 participated in several international conferen-
ces and workshops with these networks, focusing on the 
theme of migration, such as:
•	 platform for cooperation on undocumented Migrants 

(pICuM )

•	 separated children in europe program (SCep)

•	 united for intercultural Action

•	 research network for domestic workers rights(rn-DWr)

•	 european statelesness network (eSn) 

In 2013, SIMI developed cooperation with other interna-
tional non-governmental organizations in the imple-
mentation of international projects. Joint projects, among 
others, involved issues of safety and equal rights of migrant 
workers, including the undocumented, and many others. 
With the help of the new methodology, we have also revi-
ved activities to promote the integration of foreigners at the 
local level. Mutual relations with partners, confirmed throu-

gh regular study trips abroad or partner 
meetings, were often accompanied by 

public presentations. In 2013, our fo-
reign partners were represented by 
the following organizations:
•  Anti-slavery international 
(uK), caritasverband für die 
diezöse osnabrück (Germany) 

• stowarzyszenie to interven-
tion prawnej (poland), Menedék 

(Hungary), ArcA (romania) and 
society of goodwill (Slovakia) 

•  northern ireland council for ethnic 
Minorities (uK), radio Africa (Austria), citizens 

for europe (Germany) and kisA – Action for equality, 
support, Antiracism (Cyprus) 

More about membership of SIMI and its partners can be 
found on our website under „our membership“: 
http://www.migrace.com/en/organization/history 

integrAtion on tHe ground – integro
implementation: 1. 10. 2013 – 31. 5. 2015 
financed by the european Commission, the eIF Community 
Actions 
implemented by the northern Ireland Council for ethnic 
Minorities, KISA, Citizens For europe e.V., radio Africa tV, 
Association for Integration and Migration

this project provides a new perspective on the integration of 
foreigners at the local level. through international cooperation, 
exchange of knowledge, information and good practice there 
will be five projects across europe created. the preparation 
of national activities will reflect the methodology of the enAr 
toolkit: „Working on integration at the local level.“ to search for 
appropriate ways to increase participation of migrants in public 
life in their localities SIMI invited primarily foreigners, but also a 
variety of institutions coming into contact with foreigners at na-
tional, regional and local levels. Based on pre-identified needs 
and practices of all involved stakeholders, each partner will 
create a pilot project that will be tested in practice in the pe-
riod from December 2014 to May 2015 in selected locations. 
Within the implementation of pilot project SIMI will also provi-
de an opportunity for the application of 5 intercultural workers.

http://www.migrace.com/cs/organizace/nase-clenstvi


24 25

7.
Jeden ze tří 

případů, které čeSké 
Soudy nedáVno odSoudily Jako  
obchodoVání S lidmi za účelem  

pracoVního VykořiSťoVání, Se týkal:

one of tHree cAses tHAt czecH courts  
recentLy condeMned As trAfficking for  

LAbour expLoitAtion, concerned: 

a) montování volantů mongolskými dělníky  
na Vysočině / fixing steering wheels by mongolian 

workers in the Highlands

b) Sběru chřestu na mělnicku bulharskými  
pracovníky / collecting asparagus in Mělník  

region by bulgarian workers

c) Skládání adventních věnců  
vietnamskými posilami na plzeňsku  

/ Assembling Advent wreaths by  
vietnamese reinforcements  

in the pilsen region

ADVOKACIE 
A LOBByING

ADVoCACY AnD loBBYInG

At SIMI, we strive to develop our advocacy and networking 
activities in which to advocate for better status of foreigners 
in the Czech republic, strengthening of the civil sector in 
the field of migration and defining respect to policy makers 
and other stakeholders. especially so in the framework of 
the Consortium of nGos working with migrants, we sub-
mitted several complaints to the Council for the rights of 
Foreign nationals, which resulted in a change in legislation, 
public policy and illegal practice.

In May 2013, the Ministry of the Interior prepared a proposal 
for the new immigration Act. this proposal was commented 
and criticized by SIMI and other nGos, because it contained 
excessive tightening for all categories of foreigners, incl. eu 
citizens and state authorities that allowed too much space for 
administrative discretion. SIMI was involved in the organization 
of the protest campaign of Consortium, containing leaflets for 
different groups of foreigners and joint statement and petiti-
ons, which culminated in protest event „even my Forefather 
Czech was a migrant“ in front of the Ministry of the Interior on 
2 July 2013. In the end the draft law was not adopted. 

even in the year of 2013, there still remained forced guide-
lines and directives of the Ministry of Labour and social 
Affairs (MpsV) and the Labour office, which greatly 
restricted the entry of foreigners into the labour market thus 
fundamentally undermined the rights of migrants. SIMI and 
other nGos managed though the Council for the rights of 
Foreign nationals to draw the attention of the Government 
Council for Human rights to this problem. on the basis of 
its recommendations then, the MpSV had to mitigate and 
adapt to those actions on the employment of foreigners.

thanks to its membership with this working group on eco-
nomic migration at Mpo, SIMI initiated the removal of ban 
on business trips for foreign workers that have work per-
mits. our opinion was taken into consideration when prepa-
ring an amendment to the employment Act (which was still 
left unanswered till the end of the year) and re-confirmed 
by the Government Council for Human rights. MpSV for-
ced to change its position on this matter until it went to the 
Supreme Court as a new case law.

i praotec čech byl migrant

ADVOKACIE A LOBByING

V SIMI dbáme na rozvoj našich advokačních a networkin-
gových aktivit, pomocí kterých se zasazujeme za lepší po-
stavení cizinců v ČR, posílení občanského sektoru na poli 
migrace a vymezujeme se vůči tvůrcům politik a dalším 
subjektům. Zejména tak činíme v rámci Konsorcia nevlád-
ních organizací pracujících s migranty, kde jsme předložili 
několik podnětů do Výboru pro práva cizinců, které vedly ke 
změně zákonů, veřejné politiky či nezákonné praxe. 

V květnu 2013 zveřejnilo Ministerstvo vnitra ČR návrh nové 
úpravy pobytu cizinců v čr. Tento nový cizinecký zákon 
jsme společně s dalšími NNO připomínkovali a kritizovali, 
neboť obsahoval nepřiměřená zpřísnění pro všechny kate-
gorie cizinců, vč. občanů EU a umožňoval státním orgánům 
příliš prostoru pro správní uvážení. SIMI se zapojilo do orga-
nizace protestní kampaně Konsorcia, obsahující letáky pro 
různé skupiny cizinců, společné prohlášení a petici, která 
vyvrcholila happeningem „I Praotec Čech byl migrant“ před 
budovou Ministerstva vnitra dne 2. července 2013. Návrh 
zákona nebyl nakonec přijat.

I v roce 2013 stále zůstávaly v platnosti metodické poky-
ny a směrnice mpSV a úřadu práce, jež výrazně ome-
zily vstup cizinců na trh práce a zásadním způsobem tak 
zasáhly do práv migrantů. Díky SIMI a dalším NNO se po-
dařilo skrze vládní poradní orgán Výboru pro práva cizinců 
upozornit na tento problém i Radu vlády pro lidská práva. 
Na základě jejího doporučení pak muselo MPSV zmírnit  
a upravit svá opatření v oblasti zaměstnávání cizinců v ČR. 

Díky svému členství v Pracovní skupině ekonomické mig-
race při MPO SIMI iniciovalo odstranění zákazu pracov-
ních cest pro cizince pracující s povolením k zaměstná-
ní. Náš názor byl zohledněn při přípravách novely zákona  
o zaměstnanosti (do konce roku stále nepřijaté) a opětov-
ně jej potvrdila Rada vlády pro lidská práva. MPSV donutila 
ke změně svého postoje v této věci až nejnovější judikatura 
Nejvyššího soudu.

SIMI se nadále zabývalo i novým zákonem o státním ob-
čanství, který byl přijat v  červenci 2013. Po předešlých 
apelech na vládu a Poslaneckou sněmovnu jsme se spolu 
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s  dalšími NNO snažili návrh ovlivnit  
i v senátu. Současně jsme se při-
pojili ke kampani Konsorcia, kte-
rá úspěšně směřovala k prosa-
zení možnosti, aby si o státní 
občanství prohlášením mohli 
zažádat během přechod-
ného období i cizinci starší  
21 let, při splnění dalších 
podmínek pro tento způsob 
nabytí občanství. Po přijetí 
zákona jsme pak připomín-
kovali podobu zkoušek z čes-
kých reálií, které tvoří jednu 
z  nových podmínek pro nabytí 
českého občanství.

Aktivní roli zastávaly pracovnice SIMI 
i v  rámci Regionální poradní platformy 
Integračního centra Praha, na jejíž půdě probíhalo vytvá-
ření koncepce integrace cizinců pro hl. m. prahu. Měli 
jsme tak možnost přispět k tvorbě veřejné politiky na lokální 
úrovni. V oblasti integrace jsme se angažovali i na přípra-
vách podnětu k politické participaci cizinců v čr, který 
byl předkládán koncem roku na půdě Výboru pro práva ci-
zinců. 

OTEVřENÍ TÉMAT SOUVISEjÍCÍCH SE 
ZAMěSTNÁVÁNÍM CIZINCů

SIMI se při své advokační činnosti snaží co nejvíce spolu-
pracovat s ostatními zainteresovanými subjekty v oblasti 
migrace. Kromě jiných neziskových organizací se zamě-
řujeme na navazování stabilní spolupráce s odpovědný-
mi orgány státní správy a samosprávy. V roce 2013 tak 
SIMI nadále rozvíjelo spolupráci s inspektoráty práce  
a dalšími aktéry v oblasti kontrol nelegálního zaměstnává-
ní cizinců na území ČR. Prostřednictvím veřejných debat  
a přenosu dobrých praxí ze zahraničí, zejména z Německa 
a Velké Británie, jsme otvírali témata důležitá i pro praxi 
těchto úřadů. 

Debata nazvaná „nelegální práce zahraničních zaměst-
nanců: postihy a důkazy“, se konala za účasti německých 
partnerů a zástupců české státní správy (cizinecké policie, 
inspektorátu práce a MPSV ČR), jakož i neziskového sekto-
ru. Debata se věnovala hledání odpovědí na otázky spojené  
s postihováním nelegální práce v ČR a Německu a zaměřo-
vala se také na vyplácení mezd a dopady transpozice tzv. 
sankční směrnice o postihování zaměstnavatelů a zahranič-
ních pracovníků bez oprávnění k pobytu. 

Druhá debata s názvem „(ne)bezpečná 
práce: od prekérní práce po nuce-
nou kriminalitu“ otevřela dosud pří-
liš neřešené otázky nucené práce 
a kriminality v řadách migrantů. 
Diskuse mezi hosty se zamě-
řila na to, kde začíná a kde 
končí prekérní práce, jak ji 
odhalovat a postihovat a jak 
posuzovat ty, kdo byli pod 
silným nátlakem nebo v tísni 
přinuceni podílet se na trest-
ném činu. I této debaty se 
zúčastnili zástupci státní sprá-
vy z Ministerstva vnitra, celní 
správy i z Národní protidrogové 
centrály a zástupci neziskového 
sektoru, vč. našich partnerů z Velké 
Británie.

Na evropské úrovni jsme: 
•	 zpracovali	 migrační	 kapitoly	 do	 výroční	 zprávy	

Agentury EU pro základní práva (FRA) za roky 2012 
a 2013 a další odborné zahraniční materiály, např. 
analýzu implementace tzv. návratové směrnice v ČR. 

•	 zpracovali	stanovisko	k veřejné	konzultaci	Evropské	
komise na téma „Zlepšení postupů pro získání 
krátkodobého schengenského víza“, v  němž jsme 
upozornili Evropskou komisi na problémy spojené 
se systémem VISAPOINT a dále na postupy českých 
ambasád při udělování krátkodobých víz rodinným 
příslušníkům občanů ČR.

8.
zaměStnaVatelé 

(práVnické oSoby) mohou  
doStat za nelegální  

zaměStnáVání cizinců pokutu 

eMpLoyers MAy be giVen A penALty  
for iLLegAL eMpLoyMent  

of foreigner’s

a) až do 250 tisíc kč / up to 250,000 czk

b) až do 1 milionu kč /  
up to 1 million czk

c) až do 5 milionů kč /  
up to 5 million czk 

9.
k neJčaStěJším  

případům nucené 
kriminality migrantů  

V oblaSti drogoVé kriminality 
patří

tHe Most frequent incidents  
of criMe inVoLVing forced MigrAnts 
is drug-reLAted criMe tHAt incLudes

a) pěstování marihuany / cultivation 
of marijuana

b) Výroba pervitinu / Manufacture of 
methamphetamine

c) pálení destilátů / burning  
of spirits

SIMI continues studying new laws on ci-
tizenship, which was adopted in July 

2013. After the previous appeals to 
the government and the House of 
representatives, SIMI, along with 
other nGos, tried to influence the 
proposal in the Senate. At the same 
time we joined the campaign of 
Consortium, which successfully 
sought to enforce the possibility that 
a declaration of citizenship can be 
applied during the transitional peri-

od by foreigners over 21 years old if 
carrying out other conditions for this 

process of acquiring citizenship. After the 
law was passed, SIMI commented on the 

form of tests of Czech life and institutions that 
make up one of the new conditions for the acqui-

sition of Czech citizenship.

Active roles were constantly implemented by SIMI workers 
within the regional Advisory platform Integration Centre 
prague, on whose basis was created the concept of integra-
tion of foreigners for the city of prague. We had the oppor-
tunity to contribute to the formation of public policy at the local 
level. In the area of   integration, we also engaged in preparati-
ons for the initiative to political participation of foreigners in 
the czech republic, which was presented at the end of the 
year in the Council for the rights of Foreign nationals.

 

openInIG ISSueS relAteD to  
tHe eMploYMent oF ForeIGnerS

In its advocacy activities SIMI tries its best to cooperate with 
other stakeholders in the field of migration. Apart from other 
non-profit organizations SIMI focus on establishing stable 
cooperation with responsible state and local governments. 
In 2013, SIMI continued to develop cooperation with la-
bour inspectorates and other participants in regards to 
controlling illegal employment of foreigners in the Czech 
republic. through public debates and the transfer of good 
practice from abroad, especially from Germany and Great 
Britain, we were introducing themes that were important for 
the practice of authorities.

the debate entitled „illegal employment of foreign em-
ployees: penalties and evidence“ was held with the parti-
cipation of German partners and representatives of the Czech 
state administration (Foreign police Inspectorate of labour 
and MlSA in CZ), as well as the non-profit sector. the debate 
focused on finding answers to questions related to sanctioning 
of illegal work in the Czech republic and Germany, and also 
focused on the payment of wages and punitive effects of the 
transposition of the directive sanctioning employers and fore-

ign workers without residence permit.

the second debate titled „(un) safe 
work: from precarious work to for-

ced crime“ opened so far unresol-
ved issues of forced labour and cri-

me among migrants. Discussion 
among the guests focused on 
where precarious work begins 
and where it ends, how to de-
tect and sanction it, and how to 
assess those who were under 
intense coercion or forced to 
participate in the offense. Also, 
this debate was attended by re-

presentatives of the state admini-
stration of the Ministry of Interior, 

the Customs Administration from 
the national Anti-Drug Administration 

and nGos, incl. our partners from Great 
Britain. 

At the european level, we have:
• processed Migration chapters in the annual report 2012 

and 2013 of the eu Agency for Fundamental rights 
(FrA), and other expert foreign materials, such as ana-
lysis of the implementation of the return Directive in 
the Cr.

• prepared an opinion on the european Commission‘s 
public consultation on „ Improving procedures for ob-
taining a short-term Schengen visa „ in which we aler-
ted the european Commission to the problems asso-
ciated with the system VISApoInt and procedures 
at Czech embassies issuing short -stay visas to family 
members of citizens of the Czech republic.
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zahraniční zaměStnanci na trhu práce
realizace: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2014
podpořen Evropským sociálním fondem prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státním rozpočtem ČR, v prioritní ose Mezinárodní spo-
lupráce
koordinátor: SIMI
partneři: Multikulturní centrum Praha, Organizace pro 
pomoc uprchlíkům, Anti-Slavery International  
a Caritasverband für die Diezöse Osnabrück

Po celý rok 2013 probíhaly práce na mezinárodním pro-
jektu, na kterém pod vedením SIMI spolupracují další čty-
ři organizace z  České republiky. Mezi české partnery pa-
tří Multikulturní centrum Praha a Organizace pro pomoc 
uprchlíkům, mezinárodními partnery pak jsou Anti-Slavery 
International z Velké Británie a Caritasverband für die 
Diezöse Osnabrück z Německa. Projekt vznikl jako reakce 
na naše zjištění a zkušenosti s obtížným a diskriminačním 
postavením cizinců a cizinek na trhu práce. Zaměřili jsme 
ho proto na otevření celospolečenské debaty a na řešení 
tématu bezpečnosti práce cizinců (pracovních úrazů, ne-
mocí z povolání) a na otázku posílení rovných práv cizinců 
a cizinek na trhu práce. 

V rámci projektu vznikla unikátní tematická síť, v jejímž rám-
ci dochází k přenosu příkladů dobré praxe a k oslovování 
klíčových hráčů v oblasti migrace. Byla vytvořena speciální 
platforma pracovní migrace na webovém portálu www.
migraceonline.cz, téma bylo široce medializováno, byly vy-
dány informační letáky pro cizince a přichystán informač-
ní manuál, stovkám klientů a klientek byla poskytnuta indi-
viduální právní pomoc. Uskutečnilo se několik výměnných 
stáží a především pak dvě veřejné debaty. 

V projektu jsme se také zaměřili na posilování strukturál-
ních nástrojů, které by mohly vést k vyšší ochraně zaměst-
nanců z řad cizinců a cizinek v pracovněprávních vztazích. 
Nejdůležitější a soustavnou projektovou aktivitou však bylo 
vytváření tlaku na klíčové hráče, aby došlo ke změně 
předmětné legislativy v  oblasti zahraniční zaměstnanosti, 
pobytových předpisů a související právní úpravy. Snaha 

ovlivnit rekodifikaci cizineckého práva, stejně tak jako 
úsilí zapojit cizince do systému veřejného zdravotního 
pojištění, se tak staly leitmotivem našich projektových ak-
tivit v tomto roce. 

práVa neregulérních migrantů Ve Střední 
eVropě
realizace: 1. 9. 2012 – 31. 12. 2014
podpořen European Programme on Integration and 
Migration (EPIM)
koordinátor: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej /
partneři: ARCA, Menedék, SIMI, Spoločnosť ľudí dobrej 
vole

Projekt si klade za cíl monitorovat a vynucovat realizaci 
opatření obsažených v tzv. sankční směrnici (2009/52/
ES), která zaručuje poskytování minimálních kritérií pro 
sankce a opatření vůči zaměstnavatelům pracovníků ze tře-
tích zemí pracujících bez oprávnění k pobytu, a to v pěti ze-
mích Střední evropy: Polsku, České republice, Rumunsku, 
Slovensku	a	Maďarsku.	Projekt	má	pomoci	vytvořit	síť	nezis-
kových organizací ve Střední Evropě, které jsou odhodlány 
vyměňovat si zkušenosti a osvědčené postupy. Projektoví 
partneři zároveň provedli průzkum současného právního 
rámce zaměstnávání cizinců v jejich zemích a jeho souladu 
s evropským právem. 

Důležitou aktivitou projektu je poskytování bezplatného 
právního poradenství migrantům bez oprávnění k pobytu, 
a těm, kteří jsou neregularitou ohroženi, poněvadž je s nimi 
nespravedlivě zacházeno kvůli omezením na trhu práce. 
Pro tyto osoby taktéž probíhá celorepubliková informační 
kampaň formou letáků, v nichž jsou upozorňovány na rizika 
spojená s neoprávněným statusem v ČR. Díky kontaktům 
s jednotlivci partneři projektu na strategické případy upo-
zorňují státní instituce, úřady a soudy. Informace získané  
z práce s těmito klienty a příslušná doporučení budou zpra-
covány a dále komunikovány příslušným institucím daného 
státu a Evropské Unie. Snahou je, aby získané poznatky ze 
Střední Evropy byly vzaty do úvahy při tvorbě novelizací ev-
ropského práva. 

foreign workers on tHe LAbour MArket 
implementation: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2014
financed by the european Social Fund through the 
operational programme Human resources and employment 
and the state budget of the Czech republic, priority Axis 
International Cooperation
coordinator: SIMI
partners: Multicultural Centre prague, organization for Aid 
to refugees, Anti-Slavery International, Caritasverband für 
die Diezöse osnabrück

throughout 2013, work continued on international pro-
jects, which under the leadership of SIMI cooperate four 
other organizations from Czech republic, Great Britain and 
Germany. the project originated as a response to our fin-
dings and experience with difficult and discriminatory sta-
tuses of foreigners in the labour market. We focused on 
this because opening a nationwide debate on this topic of 
foreign labour safety (accidents at work, occupational di-
seases) questions the strength and equal rights of fore-
igners in the labour market.

the project created a unique thematic network within which 
there is a transfer of good practices in addressing key 
players in the field of migration. We have created a special 
working migration platform on the web portal www.mig-
raceonline.cz, where the topic has been widely publicized. 
informational leaflets were issued to foreigners and an 
information manual was provided to hundreds of clients, 
where also the clients were given individual legal advice. 
there were several exchange visits and public debates.

In the project, we have also focused on strengthening 
structural instruments, which could lead to greater pro-
tection of workers from the ranks of foreigners in employ-
ment relations. the most important and consistent project, 
however, was to exert pressure on key players in order 
to change the subject of legislation in the field of foreign 
employment, refugee law and related legislation. efforts to 
influence the recodification of immigration law, as well 
as efforts to involve foreigners in the public health insu-

rance system, which essentially became the leitmotif of our 
project activities this year.

for un docuMented MigrAnts’ rigHts in 
centrAL europe
implementation: 1. 9. 2012 – 31. 12. 2014
supported by the european programme on Integration and 
Migration (epIM) 
coordinator: Association for legal Intervention
partners: ArCA, Menedék, SIMI, Society of Goodwill

the project aim is to monitor and enforce the imple-
mentation of the measures contained in the penalty 
directive (2009/52/eC), which guarantees to provide the 
minimum criteria for sanctions and measures against em-
ployers of third-country workers without a residence permit, 
within five countries of central europe: poland, the Czech 
republic, romania, Slovak republic and Hungary. the pro-
ject is to help create a network of non-profit organizations 
in Central europe that are committed to the exchange of 
experiences and good practices. project partners also con-
ducted a survey of the current legal framework, the em-
ployment of foreigners in their country and its compliance 
with european law.

An important activity of the project is to provide free legal 
advice to migrants without a residence permit, and those 
who are at risk with unregulation and unfairly treated becau-
se of restrictions on the labour market. For these people, 
we also carried out a nationwide information campaign in 
the form of leaflets, which were made to inform foreigners 
about the risks associated with unauthorized status in the 
country. through contacts with individuals project partners 
point out strategic cases to state institutions, authorities 
and courts. Information gained from working with these cli-
ents and its recommendations will be processed and com-
municated to the competent institutions of the state and the 
european union. the aim is that the lessons learned from 
Central europe will be taken into account when drafting the 
amendment to the european law.

http://www.migraceonline.cz
http://www.migraceonline.cz
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employeeS beyond borderS
realizace 1. 8. 2013 – 31. 7 2014
podpořen International Visegrad Fund
koordinátor: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
partneři: SIMI, Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület, 
Spoločnosť ľudí dobrej vôle

Od léta 2013 SIMI pracuje, společně s partnery z ostat-
ních višegradských zemích jako v předešlém 
projektu, na výzkumu o způsobech im-
plementace tzv. sankční směrnice 
(52/2009/EC) z pohledu různých ak-
térů. Zkoumáno je povědomí pro-
fesionálů pracujících s  migranty 
pracovníků státních orgánů  
i zaměstnavatelů o existenci 
směrnice či jejich názory na 
legislativní zakotvení a praxi 
při provádění pravidel obsa-
žených ve směrnici. Výsledky 
výzkumu budou shrnuty v ná-
rodní zprávě, poté budou srov-
nány v komparativní zprávě ze 
všech čtyř zemí a publikovány 
na webu projektu: http://interwen-
cjaprawna.pl/ebb/. Posléze budou 
SIMI sloužit k osvětovým účelům a na 
podporu prosazování změn v oblasti ne-
legálního zaměstnávání cizinců bez ohledu 
na jejich pobytový status. 

eMpLoyees beyond borders
implementation: 1. 8. 2013 – 31. 7. 2014
financed by International Visegrad Fund
coordinator: Association for legal Intervention
partners: SIMI, Menedék – Migránsokat Segítő egyesület, 
Society of Goodwill

Since the summer of 2013, SIMI is working together 
with partners from other Visegrad count-

ries like in previous project, on research 
of ways to implement employers 

sanctions directive – 2009/52/eC 
from the perspective of different 
actors. examining is based on the 

awareness of professionals wor-
king with migrants, governmen-
tal authorities and the views 
of employers on a legislative 
basis and practice in the appli-
cation of the rules contained in 
the Directive. the research re-
sults will be summarized in the 

national report that will then 
be compared in a comparati-

ve report from all four countries 
and published on the project web 

site: http://interwencjaprawna.pl/ebb/. 
SIMI will serve for educational purposes 

as well as support for advocacy groups for 
change on the illegal employment of foreigners re-

gardless of their immigration status.

Věděli JSte, že?

zelená karta, takzvaně „green  
card“, odvozuje své jméno z formuláře  

po druhé světové válce i-151, který  
byl vytištěný na zeleném papíru. první 
zelená karta byla vydána v 50. letech  

a měla zelené postranní proužky.  

did you know tHAt?

the so-called „green card“ derives its 
name from the form i-151 used after  

world war ii, which was printed  
on green paper. the first green  
card was issued in the ‚50s and  

had green side stripes.

http://interwencjaprawna.pl/ebb/
http://interwencjaprawna.pl/ebb/
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PůSOBENÍ 
NA VEřEjNOST

PůSOBENÍ NA VEřEjNOST

SIMI se i v  roce 2013 snažilo aktivně působit 
na českou veřejnost směrem k větší tole-
ranci vůči cizincům a také informovat 
o důležitých problémech v  našem 
vzájemném soužití. V  tomto roce 
jsme se mimo jiné zaměřili na 
téma domácí práce a zaměst-
návání cizinek v našich do-
mácnostech. Cizinky pracu-
jící na černo, neproplacené 
přesčasy, nedostatek sou-
kromí, či vágně definovaný 
obsah práce a různé formy 
využívání či zneužívání, stá-
ly u počátku kampaně, která 
na existenci těchto problé-
mů upozorňovala. Mediální 
agentura Ogilvy and Mather 
dala vzniknout fiktivní agentuře 
cizinky na úklid a pod patrona-
cí moderátorky Kateřiny Kristelové 
nabízela cizinky k práci za alarmujících 
podmínek. Agentura naštěstí nebyla sku-
tečná, skutečnými jsou ale příběhy cizinek, které 
si můžete přečíst na stránkách www.pracovnicevdomac-
nosti.cz, kde najdete také desatero férového zaměstna-
vatele. Zajímejte se o to jak být férovým zaměstnavatelem 
vaší uklízečky, chůvy, pomocnice či pečovatelky!

V  roce 2013 se zástupci SIMI věnovali i dalším důležitým 

•	 za	3	týdny	kampaně	si	cizinku	na	úklid	u	fiktivní	
agentury objednalo 178 lidí

•	 webovou	stránku	cizinkynauklid.cz	za	stejnou	
dobu navštívilo 21.000 lidí

•	 ke	kampani	vzniklo	více	než	40	mediálních	výstupů	
v nejčtenějších médiích

•	 web	pracovnicevdomacnosti.cz	v	den	odhalení	
kampaně navštívilo 3000 lidí

InFluenCInG tHe puBlIC

In 2013, SIMI sought to actively influence the 
Czech public towards greater tolerance 

towards foreigners and also inform 
about the important issues of our 

mutual coexistence. this year 
we focused, among others, on 

domestic work and employ-
ment of female workers in 
our homes. Female migrants 
working illegally, with unpaid 
overtime, lack of privacy, or 
having vaguely defined con-
tent of the work and facing 
various forms of exploita-
tion and abuse were of the 

main concerns at the cam-
paign. Media agency ogilvy 

and Mather has created a fic-
titious agency called foreign 

Houskeepers, under the auspices 
of the presenter Kateřina Kristelová 

offered foreigners to work under alar-
ming conditions. the agency was fortunately 

not real, but what is real are the stories of female 
migrants, which you can read on the website www.pra-
covnicevdomacnosti.cz. there you can also find the ten 
commandments of a fair employer. Inquire about how to 
become a fair employer to your cleaner, nanny, care giver 
and babysitter!

• In 3 weeks 178 people registered by the fictitious 
agency 

•  the web page cizinkynauklid.cz during that time was 
visited by 21,000 people 

•  In more than 40 main media campaign was presented 

•  the web site pracovnicevdomacnosti.cz was attended 
by 3,000 people on the day of the campaign revelation

10.
Simi Se V roce 2013  

neangažoValo V Jedné  
z těchto kampaní. které?

siMi in 2013 wAs not inVoLVed in  
one of tHese cAMpAigns. wHicH one? 

a) za veřejné zdravotní pojištění pro cizince /  
for public health insurance for foreigners 

b) za práva domácích pracovnic z řad cizinek /  
for the rights of domestic workers from  

the ranks of foreigners

c) za potlačování nenávistných projevů  
v prostředí internetu / For the  
suppression of hate speech  

on the internet

http://www.pracovnicevdomacnosti.cz
http://www.pracovnicevdomacnosti.cz
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tématům a účastnili se diskusí, seminářů a konferencí s cizi-
neckou a azylovou tématikou. Pravidelně jsme se snažili pu-
blikovat v médiích a vyjadřovat se ke stávajícímu dění v mi-
grační sféře. Zapojili jsme se do řady kampaní, jenž měly 
vesměs za cíl zlepšit v  určitém ohledu postavení cizinců 
v České republice. Kromě uvedených kampaní na témata 
domácí práce, nepřijetí nového cizineckého zákona či zjed-

Práce v domácnosti je Práce jako každá jiná. 
Řídí se stejnými pravidly, vztahuje se na ni tedy zákoník práce. Práce  

v domácnosti je často podceňovaná a podhodnocená, buďte féroví  

ke svým zaměstnankyním. 

Uzavřete s Pracovnicí v domácnosti PísemnoU  
smloUvU v jazyce, kterémU rozUmí.  
Smlouva musí obsahovat: druh a rozsah práce, dobu trvání pracovního  

poměru, výši mzdy, nárok na dovolenou, místo výkonu práce. 

dohodněte si co nejPodrobněji náPlň Práce  
a držte se jí.  
Práce v domácnosti je velmi rozmanitá, od úklidu po hlídání dětí, venčení psů, 

práci na zahradě, mytí oken apod. Je důležité si předem vyjasnit očekávání 

obou stran a nepožadovat bez souhlasu domácí pracovnice více, než jste si 

dohodli. 

Plaťte dohodnUtoU mzdU včas a v Plné výši,  
Plaťte Přesčasy a Práci navíc. 
Dodržujte smlouvu a její podmínky. Domácí pracovnice je na mzdě závislá  

a potřebuje ji včas. Za práci navíc vždy řádně zaplaťte, je to práce jako  

každá jiná. 

zaměstnávejte legálně.  
Vyřiďte pracovní povolení, pokud to zákon vyžaduje, informujte úřad práce, 

plaťte odvody, jinak hrozí migrantce vyhoštění nebo neprodloužení pobytu  

a stává se kvůli tomu často závislou na tzv. klientech (mafiánech), kterým  

platí velké částky za obcházení zákona.

Desatero férového 
zaměstnavatele
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Domestic work is  work like any other. 
Therefore, it has the same rules and is subject to the Labor Code. Domestic 

work is often underestimated and undervalued; be unbiased towards your 

employees.

ensure that the written contract maDe with your  
Domestic worker is in a language she  unDerstanDs. 
The contract must detail: job description, employment duration, remuneration, 

holiday entitlement, and place of work.

agree on a DetaileD job Description anD respect it. 
Domestic work is a varied activity. It can include house cleaning, babysitting, 

dog walking, gardening, window cleaning, etc. It is crucial to make clear what 

your expectations are from the very beginning, and not ask for more than pre-

viously agreed upon.

pay on time, always, the entire remuneration  
incluDing overtime anD extra work. 
Respect the contract. Domestic workers are wage-dependent and need their 

wages on time. Ensure your employee is compensated for all extra work.

minD legal employment. 
If necessary, arrange a work permit, contact the employment office and pay 

the appropriate taxes. Otherwise your domestic worker can risk deportation 

or dependency on so called clients (mafia), whom they need to pay for law 

circumvention.

Ten CommandmenTs 
of a fair employer
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resPektUjte Pracovní dobU, Právo na odPočinek,  
dovolenoU a nemocenskoU. 
I pracovnice v domácnosti si potřebuje odpočinout, jet domů za svojí rodinou 

a léčit se, když je nemocná. Domluvte si dopředu, kdy bude čerpat dovolenou, 

jak vyřešíte práci ve svátek nebo o víkendu. 

Poskytněte Pracovní Prostředky a ochranné  
Pomůcky, dbejte na bezPečnost Práce. 
I při práci v domácnosti může dojít k úrazu. Dbejte na bezpečné pracovní  

prostředí, odpovědnost nese zaměstnavatel.

chovejte se slUšně a s resPektem. 
Pracovnice v domácnosti je Vaše zaměstnankyně, přestože pracuje u Vás 

doma. Respektujte ji, pozdravte se při příchodu, domluvte se na úkolech, které 

od ní očekáváte. Přijďte včas, když víte, že na Vás čeká, aby mohla jít domů. 

Poděkujte za její práci, ona Vám poděkuje za Váš respekt. 

v PříPadě, že Pracovnice bydlí ve vaší domácnosti,  
resPektUjte její soUkromí.  
Poskytněte jí vlastní pokoj a sociální zařízení,  

důsledně respektujte pracovní dobu a volný čas. 

Umožněte jí přístup na internet pro kontakt  

s rodinou a přáteli. Domluvte si pravidla ohledně 

stravování a nakupování. 

chovejte se tak, jak byste  
chtěli, aby se k vám chovali  
vaši zaměstnavatelé.

www.Pracovnicevdomacnosti.cz
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Respect woRking houRs, holidays, sick days  
and the Right to Rest. 
Domestic workers need rest, home and family visits, and sick leave. Discuss in 

advance how you will deal with absences and working hours during holidays 

and weekends. 

pRovide woRking tools and pRotective means; 
mind woRkplace safety. 
Injuries can happen even in domestic work. Mind the working environment as 

the employer bears the responsibility.

Be polite and Respectful. 
A domestic worker is your employee despite the fact that she 

works in your home. Respect her, greet her appropriately, keep in mind the 

tasks expected of her, and honor her  work schedule. Thank her for the work 

carried out and she will thank you for your respect.

if you employ a live-in domestic woRkeR,  
Respect heR pRivacy. 
Provide her with a separate room, respect her 

leisure time, provide access to the internet so 

she can contact her family and agree on rules 

regarding shopping and alimentation.

tReat youR domestic woRkeR  
the way you would want to Be 
tReated By youR employeR.

www.pRacovnicevdomacnosti.cz

6

7

8

9

10

a za Jakých podmínek pracuJe 
Vaše domácí pracoVnice?!

And under wHAt conditions does  
your Housekeeper work?!

 
In 2013, representatives of SIMI devoted their time also to 
other important topics like participating in discussions, se-
minars and conferences regarding immigrants and asylum 
issues. periodically, we tried to publish our information in 
the media and to comment on current events in the mig-
ration sphere. We were involved in a series of campaigns, 
which should generally aim to improve in some respects the 
status of foreigners in the Czech republic. In addition to 

nodušení podmínek k získání státního občanství pro mladé 
cizince jsme se i tento rok zapojili do kampaně Konsorcia  
o zdravotním pojištění cizinců. S  prezentačním stánkem 
SIMI jsme se pak tradičně zúčastnili festivalů Refufest, 
Respekt, Barevná devítka, či Zažít město jinak. 

these campaigns on issues of domestic work, acceptance 
of the new Foreigners Act, or simplifying the conditions for 
obtaining citizenship for young foreigners, we have this year 
joined the campaign of Consortium of health insurance for 
foreigners. We also had a presentation booth and attended 
film festivals traditionally like refufest, respect, Colourful 
nine or experience the City Differently. 
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DOBROVOLNICTVÍ 

DOBROVOLNICTVÍ 

Dobrovolníci jsou nepostradatelnou součástí SIMI. Každý 
rok nás těší neutuchající zájem lidí všech věkových kate-
gorií a oborů nabídnout zdarma svůj čas, energii a znalosti 
ve prospěch ostatních. Princip dobrovolnické činnosti má 
v ČR dlouhou tradici, i když jeho „boom“, zdá se, nastává 
právě nyní. Dobrovolnická zkušenost je dnes součástí „zá-
kladní výbavy“ stále většího počtu nejen mladých lidí. je 
tomu asi tak proto, že člověk v tomto vztahu nejen dává, 
ale mnoho i dostává.

V SIMI nám dobrovolníci nejvíce pomáhají při práci s kli-
enty. Na delší či kratší dobu se stávají jejich asistenty, prů-
vodci, kteří jim pomáhají překonávat překážky, se kterými 
ve svém životě v České republice setkávají. jde většinou 
o znalost češtiny a její nácvik, uživatelskou znalost PC, či 
orientaci v novém prostředí (doprovody na úřady) a tráve-
ní volného času. Krom toho nám dobrovolníci pomáhají 
s přípravou a v průběhu festivalů, konferencí a workshopů, 
které SIMI pořádá, či je jejich účastníkem. S dobrovolníky 
spolupracujeme také online, a to zejména při vyhledávání 
informací na internetu o stavu lidských práv v zemích půvo-
du našich klientů, ale také rešeršemi textů či publikováním 
příspěvků na sociálních sítích. Celkem jsme v tomto roce 
spolupracovali s 27 dobrovolníky.

V  roce 2013 se kromě dobrovolníků na činnosti SIMI po-
díleli i stážisté z  Vyšší odborné školy sociální CARITAS  
a dalších škol, kteří působením v naší organizaci vykonávali 
svou povinnou praxi, nebo si doplňovali praktické znalosti  
a dovednosti ze svého studijního oboru, vztahujícího se více 
k problematice migrace, práva či sociální práce.

Společně pro cizince ii
realizace 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
podpořen Ministerstvem vnitra

Projekt byl zaměřený na podporu dobrovolnické služby  
v SIMI. SIMI je akreditovanou organizací u Ministerstva vni-
tra k výkonu a organizaci dobrovolnické služby.

já jsem
ty jsi
on je

my jsme
vy jste
oni jsou

VolunteerInG 

Volunteers are an essential part of SIMI. every year we are 
pleased by the abiding interest of people of all ages and 
disciplines to offer their free time, energy and knowledge to 
benefit others. the principle of volunteering has a long tra-
dition in the Czech republic, although its „boom“ seems to 
be occurring right now. Volunteer experience is now part of 
„basic equipment“ of people of different ages. It is probably 
because for a volunteer person, it’s not only about giving but 
it’s also about receiving. 

At SIMI, volunteers help us mostly with clients. Based on 
a longer or shorter period of time, they can become their 
assistant or “guide” to help them overcome obstacles that 
they will meet living in CZ. this comes mostly from knowing 
Czech language, learning computer skills, or orientation in 
the new environment and spending leisure time. In additi-
on, volunteers help us with the preparation during festivals, 
conferences and workshops organized or participated by 
SIMI. the volunteers also cooperate with us online, espe-
cially when searching for information on the Internet about 
the state of human rights in the countries of origin of our 
clients, or with text research and publishing posts on social 
networks. In total this year we worked with 27 volunteers.

In 2013, in addition to volunteers, trainees participated in 
the activities of SIMI from the Vocational School of Social 
CArItAS and other schools who are acting in our organiza-
tion by doing their mandatory practice, or complementing 
the practical knowledge and skills in their field of study re-
lated more to the issue of migration, law and social work.

togetHer for foreigners ii
implementation: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
financed by Ministry of the Interior

the project was aimed at promoting volunteer service at 
SIMI. SIMI is an accredited organization at the Ministry of 
the Interior to perform and organize volunteer services.
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How do VoLunteers HeLp?

Mr. Ali comes from a multicultural family – his mother is 
from Somalia, his dad is from Yemen and his grandmo-

ther is from pakistan. neither of these count-
ries is a place for a safe life, so Ali decided 

to try his luck in the Czech republic, 
where he managed to get asylum.

not only did he have to learn a 
new and difficult language, but 
had to contend with much 
more difficult situations, for 
europeans hard to unde-
rstand. Mr. Ali never went 
to school in Somalia, so he 
cannot read or write, just as 
more than 62 % of Somalis.

Yet, through his hard work, se-
lf-discipline and sweet nature, 

he managed to find housing, work 
as a janitor at a hostel, learn the lan-

guage and generally integrate into the 
Czech society. But he still had something 

missing ... yes, he wanted to know how to read 
and write. He increasingly got into sticky situations when 
he was asked in public to fill out forms, or to sign or read 
texts. In these situations, he was met with incomprehen-
sion on the side of officials and by scornful glances from 
other people.

He decided, therefore, that in his thirty-five years he will 
fight his problems. At SIMI had asked to meet with volun-
teer who could spare some time for him and teach him 
how to read and write. now, Mr. Ali is able to sign, write 
his address and other information about himself and can 
do many things alone like reading. He was a diligent stu-
dent who always aimed higher – now he wants to take a 
retraining course.

Jak dobroVolníci pomáhaJí 

Pan Ali pochází z multikulturní rodiny – jeho maminka je 
ze Somálska, tatínek z jemenu a babička z Pákistánu. 
Ani jedna z těchto zemí není místem pro bez-
pečný život, proto se Ali rozhodl zkusit 
štěstí v České republice, kde se mu 
podařilo získat azyl. 

Nejenže se musel naučit nový 
a obtížný jazyk, ale musel 
se potýkat i s další neleh-
kou situací, do níž se nám, 
Evropanům, těžko vžívá. Pan 
Ali neměl v Somálsku nikdy 
možnost chodit do školy, tu-
díž neumí číst ani psát, tak 
jako více než 62% Somálců.

Přesto si, díky své píli, cílevě-
domosti a milé povaze, v České 
republice dovedl najít bydlení, 
práci vrátného v hostelu, naučit se 
jazyk a celkově se integrovat do čes-
ké společnosti. jenomže pořád mu něco 
scházelo…ano, chtěl umět číst a psát. Stále 
častěji se dostával do nepříjemných situací, kdy byl na 
veřejnosti požádán o vyplnění formuláře, podpis či pře-
čtení textu. V těchto situacích se setkával s nepochope-
ním ze strany úředníků a opovržlivými pohledy ze strany 
ostatních lidí. 

Rozhodl se tedy, že ve svých pětatřiceti letech se svým 
problémem zabojuje. V SIMI požádal o možnost setkávat 
se s dobrovolnicí, která ho dosud ve svém volném čase 
učí číst a psát. Pan Ali se už umí podepsat, napsat svoji 
adresu a další informace o sobě a umí si i mnoho věcí 
sám přečíst. je pilným studentem a stále míří výš – nyní 
si chce udělat rekvalifikační kurz.

 

11.
dobroVolníci 

V Simi pomáhaJí při:

VoLunteers in siMi HeLp witH: 

a) doučování češtiny  
pro cizince / tutoring and teaching  

foreigners the czech language 

b) pořádání výletů  
pro děti migrantů / organizing trips  

for child migrants

c) organizaci kurzů vaření  
s migranty / organizing cooking  

courses with migrants
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LIDÉ V SIMI

LIDÉ V SIMI

zaměStnanci Sdružení

Vedení
MAGDA FALTOVÁ, ředitelka
PAVLA HRADEČNÁ, programová  
ředitelka

právní oddělení
KLÁRA HOLÍKOVÁ, právnička
VENDULA MANIšOVSKÁ, právnička
PETRA TOMANOVÁ, právnička
ALExANDRA TROCHTOVÁ, právnička

Sociální oddělení
PAVEL DUBA, vedoucí sociálního  
oddělení 
SyLVA HAMPALOVÁ, sociální pracovnice
MICHAELA SCHIFFLEROVÁ, sociální pracovnice
KATEřINA NěMCOVÁ, sociální pracovnice
FRANTIšEK CIHLÁř, psychosociální pracovník
yULIA KAMINSKA, komunitní tlumočnice

experti
EVA ČECH VALENTOVÁ, expertka na mezinárodní spolupráci  
& projektová koordinátorka 
KATEřINA DEDEROVÁ, koordinátorka dobrovolníků & Public 
Relations 
MARIE jELÍNKOVÁ, socioložka
PETRA EZZEDDINE, expertka na rovné příležitosti

ekonomické oddělení
PETR VESELÝ, finanční manažer
SILVIE jEřÁBKOVÁ, finanční manažerka
RADKA ČERMÁKOVÁ, administrativní asistentka

SpráVní rada

jAN RUML, předseda
DANA NěMCOVÁ, členka
MARKÉTA HRONKOVÁ, členka 
VLADAN BROŽ, člen
jIřÍ KNITL, člen
RůŽENA KULHÁNKOVÁ, revizorka

people oF SIMI

teAM

director
MAGDA FAltoVá, director

pAVlA HrADečná, programme di-
rector

Legal department
KlárA HolíKoVá, lawyer
VenDulA MAnIšoVSKá, lawyer 
petrA toMAnoVá, lawyer
AlexAnDrA troCHtoVá, lawyer

social department
pAVel DuBA, head of social de-

partment
SYlVA HAMpAloVá, social worker

MICHAelA SCHIFFleroVá, social worker
KAteřInA něMCoVá, social worker

FrAntIšeK CIHlář, psychosocial worker
YulIA KAMInSKA, intercultural worker

experts
eVA čeCH VAlentoVá, expert on international cooperation  
& project coordinator
KAteřInA DeDeroVá, coordinator of volunteers & public 
relations 
MArIe JelínKoVá, sociologist 
petrA eZZeDDIne, expert on equal opportunities

financial department 
petr VeSelý, financial manager 
SIlVIe JeřáBKoVá, financial manager
rADKA čerMáKoVá, administrative assistant

boArd of directors

JAn ruMl, chairman
DAnA něMCoVá, member
MArKétA HronKoVá, member
VlADAn Brož, member 
JIří KnItl, member 
růženA KulHánKoVá, auditor

12.
která z těchto 
SlaVných Firem 

nebyla založena  
migrantem?

wHicH of tHese fAMous  
coMpAnies wAs not creAted 

by A MigrAnt? 

a) ebay

b) google

c) microsoft

d) goldman Sachs
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PODěKOVÁNÍ ZA PODPORU / 
ACKnoWleDGeMentS  
For Support

Finanční a materiální podpora / finAnciAL 
And MAteriAL support

American Chance Casinos
Assessment Systems
Bio Oko
Copy General Onsite Services
Evropský dům
Lana Djukic
Michal a Václava Faltovi
jana Konečná
LMC s.r.o.
Lukáš Pokorný
Lubomír Majerčík
Dana Moree
Lukáš Pokorný
Ganna Stoyanova
Threshold Training Associates
Svitlana Uhlířová
Techsoup Česká republika
University Studies Abroad Consortium
Vital Productions s.r.o.
Výbor světového dne modliteb

dobroVolníci / VoLunteers

Dena Arya
Zuzana Babiaková
Mirka Bukovinska
Naffy Castaneda
Iulia Crisan
joana Drozdz
Václava Faltová
Renata Fojtíková
Vlasta Gregorová
Kateřina Havlíková
Zuzana Hermannová
Radka Hübnerová
Olga Churanova

Mária juráková
Soňa Kitzlerová
Dáša Klčovská
Kamila Kyseláková
Kimberly Leahy
Markéta Novotná
Lenka Procházková
Anna Rezková
Anna Rosenová
Petra Svobodová 
Klára Sviridovová
šárka Ulčáková
Marcela Vojáčková
Tatyana yalovchuk
Iva Zahálková
jana Žalská

StážiSté / interns

Silvia jurdíková, Metropolitní univerzita Praha
Ondřej Kavan, Mezinárodní teritoriální studia, IMS FSV UK,
Andulka Zvelebilová, SOS FHS UK, Praha
Miriam Mrázková, FF UK, Praha
Barbora Černochová, Caritas, Olomouc
Studenti Ústavu translatologie FF UK, Praha
Studenti právní kliniky PF UK, Praha

SpolupracoVali S námi / AcknowLedgeMents 
for cooperAtion

CoDan Agentura
Creative Gate
Mather Advertures
DW Agentura
Vladimír a Radek Baštovi
Kateřina Čížková
jaro Dufek
štěpánka Karpíšková
Lucie Lukavská
Lenka Martinková
Marek Procházka
Lada Weissová
VH Travel
Vital Catering 

PODěKOVÁNÍ 
ZA PODPORU

http://www.american-chance-casinos.com/index.php
http://www.asystems.as/cs
http://www.cgos.cz/cs/uvod/
http://www.techsoup.cz/
http://ff.cuni.cz/UTRLFF-334.html
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FINANČNÍ ZPRÁVA

FINANČNÍ ZPRÁVA / FInAnCIAl report

přehled čerpaných dotací V roce 2013 V czk / operAting subsidies in 2013 in czk

  čáStka V czk /  
   Jméno donátora / nAMe of tHe donor AMount in czk 

Evropský integrační fond (EIF) / european Fund for Integration  1 413 394

META o.s.  33 433

Ministerstvo práce a sociálních věcí / Ministry of labour and Social Affairs 500 000

Magistrát hlavního města Prahy / prague City Council 255 500

EIF Community Actions 883

ALMA o.s. 12 060

Evropský sociální fond (ESF) / european Social Fund 4 581 059

Ministerstvo vnitra / Ministry of the Interior 27 000

EPIM 524 334

celkem/total 7 347 668

 
 čáStka V tiS. czk /  

   náklady / expenses AMount in tH. czk

Spotřeba materiálu / Materials consumed 21

Opravy a udržování / repairs and maintenance 0

Cestovné / travel expenses 41

Náklady na reprezentaci / representation expenses 0

Ostatní služby / other services 1 611

Mzdové náklady / Salaries 4 350

Zákonné sociální a zdravotní pojištění / Social and health insurance 1 448

Ostatní daně a poplatky / other taxes and fees 0

Ostatní pokuty a penále / other fines and penalties 2

Kurzové ztráty / exchange losses 0

jiné ostatní náklady / other expenses 110

Poskytnuté členské příspěvky / Provided member contributions 14

náklady celkem / total expenses 7 597

Věděli JSte, že  
rybák dlouhoocaSý  

Je pták pokrýVaJící neJdelší  
migrační traSu ze Všech ptáků  
a to minimálně 19 000km za Jeho  

migrační období, neboť Jeho  
migrační ceSta Vede od SeVerního  

pólu k Jižnímu a naopak? 

did you know tHAt tHe Arctic tern  
is A bird coVering tHe Longest  

MigrAtion route for birds And HAs  
A 19,000 kM MigrAtion period, As its  

MigrAtion pAtH LeAds froM  
tHe nortH poLe to tHe soutH  

poLe And Vice VersA? 
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 čáStka V tiS. czk / 
    VýnoSy / reVenues AMount in tH. czk 

Tržby z prodeje služeb / Sales of services 11

Úroky / Interests 5

Kurzové zisky / exchange profits 10

jiné ostatní výnosy / other revenues 174

Dary / Donations 103

Přijaté členské příspěvky / received member contributions 0

Provozní dotace / operating subsidies 7 347

Výnosy celkem / total revenues 7 650

ziSk / difference (profit) 53

 StaV k 1.1.2013 V tiS. czk/ StaV k 31.12.2013 V tiS. czk/

    aktiVa / Assets stAtus As of 1 JAn 2013 in tH. czk  stAtus As of 31 dec in tH.czk

Stálá aktiva / Current assets 64 64

Software 55 55

Oprávky k softwaru / Accumulated depreciation-software -55 -55

Ocenitelná práva / Royalties 64 64

Drobný dlouhodobý hmotný majetek / Tangible assets 
under CZK 10,000

184 154

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku / 
Accumulated depreciation tangible assets under CZK 10,000

-184 -154

Oběžná aktiva / Current assets 4 920 4 180

Odběratelé / Suppliers 25 25

Poskytnuté provozní zálohy / Operating Advances 1 414 2 286

Ostatní pohledávky / Other receivables 4 4

Pokladna / Cash register 58 1

Bankovní účty / Bank accounts 3 419 1 573

Náklady příštích období / Pre-paid expenses 0 33

Příjmy příštích období / Accrued Income 0 258

Celkem aktiva / Total assets 4 984 4 244

 StaV k 1.1.2013 V tiS. czk StaV k 31.12.2013 V tiS. czk 

   paSiVa / LiAbiLities stAtus As of 1 JAn 2013 in tH. czk  stAtus As of 31 dec in tH.czk

Vlastní zdroje / Own resources 552 486

Vlastní jmění / Funds 1 009 1 009

Fondy / Accounts based on profits 155 36

Účet výsledku hospodaření / Profits from approved processes x 53

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení / Profits from 
approved processes

98 x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let / Retained 
earnings, accumulated losses from previous years

-710 -612

Cizí zdroje / Liabilities 3 432 3 758

Dodavatelé / Suppliers 60 24

Přijaté zálohy / Advances received 491 233

Ostatní závazky / Other liabilities 0 -42

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění / Liabilities for 
social security and health insurance

213 173

Ostatní přímé daně / Other direct debts 62 42

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu / Payables to the state 
budget

3 170 3 003

jiné závazky / Other liabilities 383 321

Dohadné účty pasivní / Unbilled 53 0

Výdaje příštích období / Accrued Expenses 0 4

celkem pasiva / total liabilities 4 984 4 244
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VyHODNOCENI

Za každou správně zodpovězenou otázku získáváte jeden 
bod.

SpráVné odpoVědi:

1) c  

2) b 

3)	 Správná	 odpověď	 je	 a)	 Andrea,	 která	 má	 za	 manžela	
Francouze, protože závislý rodinný příslušník občana jiné-
ho státu EU může vstoupit do systému veřejného zdravot-
ního pojištění. Oproti tomu poněkud paradoxně Nikol jako 
manželka českého občana si musí průběžně platit tzv. kom-
plexní zdravotní pojištění a v těhotenství si k němu přikoupit 
speciální pojištění za minimálně 50.000 Kč.

4) a

5) c

6) c

7) b

8) c 

9) b

10) c

11) a 

12) c 

Google (Sergey Brin, Rusko)
Goldman Sachs (Marcus Goldman, Německo) 
eBay (Pierre Omidyar, Francie)

 
Jak JSte na tom?

dosáhli jste 9–12 bodů? 
Gratulujeme, jste migrační expert. O migraci a integraci ci-
zinců toho víte skoro tolik jako my. je to však oblast, která 
se stále mění a vždy je možné se dozvědět něco nového  
z praxe i teorie. Abyste si své vědomosti udrželi, sledujte 
naše	stránky	a	přijďte	na	akce	SIMI	v	roce	2014.	Sledujte	
nás na Facebooku. 

eVAluAtIon

For every correct answer, you get one point!

correct Answers:

1) c 

2) b 

3) The correct answer is a) Andrea, who has a French hus-
band, because her dependent family member is a citizen of 
another EU country and is allowed to enter the public heal-
th insurance system. In contrast, somewhat paradoxically, 
Nikol, the wife of the Czech citizen, has to continuously pay 
for her full health insurance and pregnancy by buying speci-
al insurance for at least 50,000 CZK. 

4) a 

5) c 

6) c 

7) b 

8) c 

9) b 

10) c 

11) a

12) c 

Google (Sergey Brin, Russia) 

Goldman Sachs (Marcus Goldman, Germany) 
eBay (Pierre Omidyar, France)

eVALuAtion

have you reached 9-12 points? 
Congratulations, you’re a migration expert! Pertaining to 
migration and integration of foreigners, you know just as 
much as we do. It‘s an area that is constantly changing 
and it is always possible to learn something new about this 
practice and theory. To keep up with this important informa-
tion, follo.Follow us on Facebook. 

proJeKtY poDpořIlI / proJeCtS SupporteD BY
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dosáhli jste 6–9 bodů
Dobrá práce, jste poučený laik. V  tématu migrace a in-
tegrace se jistě neztratíte. Najde se však tu a tam nějaká 
skulinka či neznalost, kterou je třeba vyplnit informacemi 
a zkušenostmi, které Vám můžeme nejen v roce 2014 po-
skytnout. Využijte informací na našich webech, podívejte se 
na	film	Lepší	život	a	přijďte	na	veřejné	debaty,	konference	
a diskuse. O všem se dozvíte v našem pravidelném news-
letteru, registrujte se na www.migrace.com. Sledujte nás na 
Facebooku. 

získali jste méně než 6 bodů?
Nezoufejte, jste sice migrační začátečník, ale SIMI je tu 
právě pro Vás. Migrace a integrace cizinců se týká každé-
ho z nás, je příjemné poznat své sousedy a dokázat s nimi 
komunikovat.	 Oběma	 stranám	 se	 pak	 lépe	 žije.	 Pojďme	
společně začít Vaši cestu nástrahami migračních témat. 
Náš stánek najdete na festivalech (Refufest, Respekt festi-
val,	Barevná	devítka,	či	Zažít	město	jinak),	přijďte	si	s námi	
popovídat a dozvědět se více o tom, co děláme, jak se žije 
cizincům v ČR, proč tu jsou a jaké mohou mít problémy. 

Více informací najdete v  našich sociálních spotech na 
youTube či dokumentárním filmu Lepší život. Sledujte nás 
na Facebooku a VK, novinky a užitečné informace najdete 
na našich webech – 
www.migrace.com, 
www.pracovnicevdomacnosti.cz. 

have you reached 6-9 points? 
Good job, you are an informed layman. The topic of mig-
ration and integration will surely not escape you. But the-
re is surely some deficit. you have some unknown spaces 
and questions that need to be answered with information 
and experiences that we can provide in 2014. Use the in-
formation on our website, look at our documentary “Better 
Life” and come to our public debates, conferences, and 
discussions. And of course you can get more information 
from our newsletter, register yourself at www.migrace.com. 
Follow us on Facebook.

did you get less than 6 points?
Don’t doubt yourself, you’re a migration beginner, but 
SIMI is here for you! Migration and integration of foreigners 
affects everyone, it’s nice to know ones neighbours and be 
able to communicate with them. It’s better to live that way 
on both sides. Let’s begin together on your path of better 
education on migration issues. Our booth can be found at 
festivals (Refufest, Respekt festival, Barevná devítka, or 
Zažít město jinak), join us and come see how much more 
you can learn about what we do, how foreigners live in CZ, 
why they are here and what kinds of problems they face. 

More information can be found on our social media pages 
like youTube or our documentary Better Life. Follow us on 
Facebook to update yourself on news and important infor-
mation, that can be also found on our websites – 
www.migrace.com, 
www.pracovnicevdomacnosti.cz.

NAPADLA VÁS OTÁZKA, KTEROU  
BySTE CHTěLI POLOŽIT Vy NÁM? 
POKUD ANO, KONTAKTUjTE NÁS:

Sdružení pro integraci a migraci (Simi)

Baranova 33

130 00 Praha 3

IČ 26612933

číslo účtu 182096102/0300 (ČSOB, a.s.)

t: 224 224 379

F: 224 239 455

e: poradna@refug.cz

Všichni pracovníci mají e-mail v této podobě:

příjmení@refug.cz

Web: www.migrace.com, www.pracovnicevdomacnosti.cz

Facebook: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)

Vk: Simi Poradna

DO yOU HAVE ANy MORE  
qUESTIONS THAT yOU WANT  
TO INFORM US ABOUT?  
IF yES, PLEASE CONTACT US:

association for integration and migration (Simi)

Baranova 33

130 00 Prague 3

IČ 26612933

bank account number 182096102/0300 (ČSOB, a.s.)

t: 224 224 379

F: 224 239 455

e: poradna@refug.cz

everyone has an email in this style: 

lastname@refug.cz

Web: www.migrace.com, www.pracovnicevdomacnosti.cz

Facebook: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)

Vk: Simi Poradna
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WWW.migrace.com 

WWW.pracoVniceVdomacnoSti.cz


