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Vážení příznivci a milí přátelé SIMI,

přinášíme Vám první newsletter ze série roku 2011. Naleznete v něm souhrn 
informací o důležitých projektech loňska a hlavně spoustu letošních novinek, 
zajímavostí z dění a pozvánek na plánované akce. 

Z aktivit minulého roku bychom vyzdvihli několik událostí:

Jednou z nich je kupř. úspěšný listopadový večírek, který se konal 
v příjemném sklepním prostoru Literární kavárny v Řetězové ulici. Uvolněná 
atmosféra byla doplněna o kulinářské prožitky libanonských delikates a sluch 
potěšili osmičlenná funk-ska kapela Sek jsi bombónky a bubenické 
vystoupení kluků z  Dunumby. Všem vystupujícím tímto děkujeme za 
zpříjemnění večera! Večírek byl jednou z cest, jak poděkovat všem, kteří se 
aktivně podílejí na chodu SIMI, a proto věříme, že jste si ho užili, navázali 
nová přátelství a příští rok se těšíme na viděnou.



Co se týče projektů započatých v minulém roce, nadále pokračujeme v 
realizaci projektu Pomozme jim z krize ven, podpořeného Nadací Open 
Society Fund, jehož cílem je ochrana práv pracovních migrantů a posílení 
jejich postavení na pracovním trhu. Na předchozí léta dále navazují projekty 
Pomocná ruka 3, financovaný z Evropského fondu pro integraci státních 
příslušníků třetích zemí a projekt Otevřené dveře, financovaný z 
Evropského uprchlického fondu. Oba zmíněné projekty sdílí ducha a poslání 
naší organizace, kterými jsou poskytování bezplatného právního a sociálního
poradenství cizincům a žadatelům o mezinárodní ochranu v ČR, a tím i 
zvyšování právního povědomí cizinců, což usnadní jejich orientaci v českém 
prostředí.

Již od léta 2009 pokračuje stěžejní projekt SIMI Regularizace jako jeden 
z nástrojů v boji proti nelegální migraci, financovaný Evropským 
sociálním fondem, který se zaměřuje na problematiku nelegální pracovní 
migrace cizinců ze států mimo EU se zvláštním důrazem na ženy - migrantky 
ohrožené nezaměstnaností, pro něž proběhla během roku 2010 informační 
kampaň zacílená na graviditu (ne)legálně pracujících cizinek. V projektu se 
snoubí kombinace aktivit osvětově informačních, poradenských a 
lobbyingových. Vedle partnerství českých NNO Organizace pro pomoc 
uprchlíkům a Multikulturního centra Praha je důležitou součástí projektu 
mezinárodní spolupráce s nevládními organizacemi Solidariedade Imigrante 
z Portugalska a SOS Racismo-Mugak ze Španělska, jejímž cílem je výměna 
zkušeností za účelem získání příkladů dobré praxe při začleňování migrantů 
na legální trh práce. V tomto duchu  se v roce 2010 uskutečnily zahraniční 
stáže pracovníků SIMI v Lisabonu a San Sebastianu, stejně tak jako semináře 
v Praze pro jednotlivé zahraniční partnerské organizace. Více o projektu 
naleznete na: http://www.uprchlici.cz/cs/aktivity/regularizace.html

Zahraniční partneři naposled zavítají do Prahy na závěrečný seminář  k 
projektu ve dnech 11.-12. dubna 2011. V rámci semináře proběhne 
veřejná prezentace výsledků projektu v podobě celodenní konference o 
problematice nelegální migrace, rozčleněné do tří tematických panelových 
diskusí. Do panelů budou přizváni i zástupci českých státních institucí.  Na 



konferenci jste všichni srdečně zváni, a to v úterý 12. dubna 2011 do 
promítacího sálu Polského institutu, Karlova 27 (u Malého náměstí), Praha 1. 
V případě zájmu Vám bližší informace sdělí Eva Valentová 
(valentová@refug.cz).

V loňském roce jsme také vydali publikaci Zranitelné 
skupiny v zařízeních zajišťujících cizince, neboli zprávu o zajišťování 
zranitelných skupin žadatelů o mezinárodní ochranu a neregulérních 
migrantů v rámci EU, která vznikla v rámci unikátního nadnárodního 
projektu DEVAS. Kromě právního základu k uvedené problematice se zpráva 
podrobně zabývá každodenním životem zajištěných cizinců v detenčních 
zařízeních ČR a dalších 20 členských zemí EU. Zpráva je k dispozici v naší 
kanceláři v tištěné podobě nebo na CD nosiči v angličtině. Anglická verze je 
také k dispozici na:
http://www.detention-in-europe.org/images/stories/DEVAS/jrs-
europe_becoming%20vulnerable%20in%20detention_june%202010_public_updat
ed%20on%2012july10.pdf

V létě 2010 se SIMI a dalším spoluzakladatelům podařilo 
oživit Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. 
Jedná se o platformu sdružující nevládní organizace v oblasti migrace, jejímž 
cílem je mimo jiné posílení schopnosti jednotlivých organizací přispět k 
vytváření takové migrační politiky, která vede k dobrému soužití mezi 
migranty a většinovou společností a respektuje práva cizinců na důstojný 
život v České republice. Konsorcium si rovněž klade za cíl dosáhnout 
systémových změn v otázkách ochrany lidských práv migrantů a migrantek. 

Na podzim 2010 jsme se spolu s dalšími členy Konsorcia významně podíleli 
na tvorbě připomínek k doposud nejrozsáhlejší novele zákona o pobytu 
cizinců na území ČR, a mimo jiné jsme v říjnu 2010 k tomuto uspořádali ve 



spolupráci s Deloitte Advisory s.r.o. tiskovou konferenci o kontroverzní 
povaze připravované novely (účinné od 1.1.2011). V duchu sjednoceného 
ovlivňování legislativního procesu v migračních otázkách vznikl dokument
Podněty Konsorcia k nové právní úpravě vstupu a pobytu cizinců, 
do nějž za SIMI přispěly Pavla Hradečná a Magda Faltová. Podněty a další 
výstupy k novele cizineckého zákona naleznete na:
http://www.uprchlici.cz/cs/aktualne/clanky/pripominky-k-zakonum.html

2.prosince 2010 se také uskutečnila každoroční valná hromada SIMI. 
Valná hromada mimo jiné schválila změnu stanov organizace, která přidává 
mezi cíle sdružení ochranu práv zranitelných skupin migrantů, především 
žen, dětí a seniorů. Po vypršení dvouletého mandátu členů správní rady, 
musela být zvolena správní rada nová. Pavla Burdová Hradečná se již znovu 
o členství neucházela. Předsedou správní rady byl opět zvolen Jan Ruml a 
jejími členy se stali Dana Němcová, Jitka Adamčíková, Jiří Knitl a Vladan 
Brož. Revizorkou byla znovu zvolena Růžena Kulhánková. Všem členům 
správní rady děkujeme, že se rozhodli věnovat svůj volný čas ve prospěch 
SIMI.

Novinky letošního roku 

V SIMI došlo ke značným personálním změnám. Náš tým se rozrostl o 
novou právničku Hanku Dessie, finančního manažera Petra Veselého, 
PR pracovnici a koordinátorku dobrovolníků Katku Dederovou a také 
novou sociální pracovnici Terezu Dobiášovou. Petr k nám přišel z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, odboru Evropských programů s 
praxí finančního řízení projektů ESF, Hanka přišla z ČSSZ a zkušenostmi 
z Londýnského poradenského centra pro cizince, Katka z FHS UK oboru 
Občanský sektor s praxí z eventového managementu a Tereza z občanského 
sdružení Baobab a zkušenostmi z ázerbájdžánského Baku, kde pracovala v 
nízkoprahovém klubu pro děti a mládež z ulice.

Největším projektem pro následující dva roky naší organizace se stal projekt
Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace 
pracovních migrantů v ČR, který je financován z ESF prostřednictvím 
OPLZZ. Cílem projektu je pomoci cizincům a cizinkám na trhu práce bránit 
se vykořisťování ze strany nejrůznějších zprostředkovatelů a lépe a snáze 



komunikovat se státními institucemi. Projekt je postavený na mezinárodní 
spolupráci s rakouskou nevládní organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol 
a portugalskou Solidariedade Imigrante za účelem přenosu dobré praxe. 
Poprvé se SIMI setká se zahraničními partnery na březnovém semináři v 
Praze nad tématem pracovní migrace v České republice. Hostům bude 
nastolená problematika přiblížena jak prostřednictvím interních schůzek, tak 
na setkáních se zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních 
věcí a Úřadu práce hl. m. Prahy. 

24. března se bude konat první ze série 13 besed, které Sdružení pro 
integraci a migraci organizuje na základních školách v regionu Praha a 
Střední Čechy v rámci projektu Dejme šanci (i)migrantům. Na tyto 
besedy bude navazovat stejný počet multikulturní večerů pro veřejnost, 
na kterých se rodiče dětí, sousedé a místní komunita budou moci seznámit 
s vybranými zeměmi prostřednictvím jejich kultury (hudby, tance, jídla,
apod.). K realizaci tohoto projektu byla pro změnu využita podpora z 
Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 

Tématem prvního večera jsou Kapverdské ostrovy. Setkání proběhne 25. 
března od 18:00 na Praze 4 v pěkných moderních prostorách Domu dětí 
a mládeže v ulici Herrmannova 2016/24 MAPA ( žlutá budova divadla). 
Těšit se můžete na živé vystoupení kapverdské kapely a její rytmy, ochutnat 
něco z kapverdských pochoutek a specialit a pokochat se pohledem na 
vzdálená místa plná slunce a tepla. Přijměte tímto prosím naši pozvánku (viz 
níže), budeme se těšit na společné setkání.

!!! MORABEZA !!!

Jak se zapojit do aktivit SIMI

V rámci projektu „Dejme šanci (i)migrantům“ hledáme ke spolupráci 
základní školy z regionu Střední Čechy, které by se do zmíněného projektu 
chtěly zapojit. V případě, že byste o takovýchto školách věděli, kontaktujte 
nás prosím. 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání s Vámi na zmiňovaných 
akcích, popř. na dubnovém NGO marketu 29. 4. 2011, v Národní 

technické knihovně Praha.






