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Úvod
Díky pozornosti věnované problematice obchodování s lidmi a pokroku dosaženému  
v posledních letech se pomalu lze i v této oblasti připojit k obecnému trendu zaměřovat 
se při řešení situace marginalizovaných skupin na jejich sociální začleňování. 

Ještě poměrně nedávno bylo obecné povědomí o této problematice velmi nízké. Cíle 
organizací, které se snažily, aby byla obchodování s lidmi věnována náležitá pozor-
nost, byly vcelku elementární – vytvořit konceptuální rámec pro budoucí diskusi  
o tom, jak se k této problematice postavit, a zajistit si za tímto účelem dostatek pozor-
nosti relevantních subjektů.

Od té doby byla přijata mezinárodně akceptovaná definice obchodování s lidmi, kterou 
do své vnitrostátní legislativy přebírá stále více států. Byly vytvořeny další politické  
a legislativní nástroje v reakci na rostoucí pozornost věnovanou tomuto problému 
včetně těch, které jsou zaměřeny na ochranu práv obchodovaných osob. Díky tomuto 
pokroku je vůbec možné nyní, v roce 2007, diskutovat o možnostech jejich sociálního 
začleňování.

Proto La Strada Česká republika (dále jen „La Strada ČR“) jako organizace, která se 
specificky této problematice věnuje od roku 1995, předkládá odborné veřejnosti Manuál 
k sociální inkluzi obchodovaných a vykořisťovaných osob jako první materiál, jenž se 
této problematice v České republice (dále jen „ČR“) věnuje. Je jedním z výstupů pro-
jektu „Reálné alternativy – sociální inkluze pro oběti obchodování s lidmi a komerčně 
zneužívané osoby“ (dále jen „Projekt“) finančně podpořeného z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu ČR1. Hlavními cíli projektu, který La Strada ČR realizovala 
v letech 2005-2007, bylo zaměřit se na dlouhodobou spolupráci s cílovou skupinou, pro-
zkoumat možnosti zaměstnávání těchto osob a získat informace o legislativních či sys-
témových překážkách, které mohou bránit jejich úspěšnému sociálnímu začleňování.

Manuál sestává ze tří částí, které na sebe z hlediska kontaktů a práce s cílovou skupi-
nou chronologicky navazují. První část se zabývá otázkami a možnostmi kontaktová-
ní osob, ohrožených obchodováním s lidmi a vykořisťováním, přímo v terénu s cílem 
mapovat jejich potřeby a šířit informace preventivního charakteru, stejně tak jako 
informace o možnostech případné intervence. Druhá část popisuje metody sociální 
práce využívané k podpoře sociálního začleňování cílové skupiny. Třetí část se věnuje 
specificky pracovnímu poradenství jako nástroji k umístění a udržení se obchodova-
ných a vykořisťovaných osob na trhu práce a ke zvyšování kompetencí přispívajících 
k jejich sociálnímu začleňování.

Cílem manuálu není poskytnout přesný postup, jak zajistit sociální začlenění obcho-
dované nebo vykořisťované osoby. To vzhledem k velké rozmanitosti potřeb v rámci 
této cílové skupiny a ke skutečnosti, že obchodování s lidmi je problematika, kterou 
lze nahlížet z mnoha úhlů a která podléhá neustálému vývoji, ani není možné. Naše 
cíle jsou v tomto smyslu poněkud skromnější, i když z dlouhodobého hlediska poměr-
ně ambiciózní.
1 Číslo projektu: CZ 04.1.03/2.1.15.2/0108
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Nabízíme tento materiál jako inspiraci dalším organizacím a institucím, které by se 
chtěly věnovat poskytování služeb obchodovaným a vykořisťovaným osobám s dlou-
hodobým cílem rozšířit počet poskytovatelů těchto služeb, a vytvořit tak zdravou kon-
kurenci, která povede k zvýšení jejich kvality a dostupnosti. Stejně důležitým cílem je 
poskytnout jej jako podklad pro diskusi a kritickou reflexi dosavadních zkušeností za 
účelem dalšího rozvoje sociální práce s cílovou skupinou.
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RáMce oRganizace la stRada ČR  
a vyMezení pojMů
La Strada ČR působí v České republice od roku 1995 a je zakládající organizací Mezi-
národního sdružení La Strada s členskými organizacemi v dalších osmi evropských 
zemích a s mezinárodním sekretariátem v Nizozemsku.

Cílem organizace je přispívat k odstranění obchodování s lidmi a vykořisťování  
a poskytovat podporu a ochranu vykořisťovaným, obchodovaným a vykořisťováním  
a obchodováním ohroženým osobám. O dosažení tohoto cíle usiluje prací ve třech 
oblastech, jejichž vzájemné propojení umožňuje zohledňovat potřeby a problémy cílové 
skupiny ve všech činnostech. La Strada ČR poskytuje cílové skupině sociální služby, 
věnuje se prevenci a vzdělávání a advokačními aktivitami usiluje o systémové či legis-
lativní změny s cílem předcházet obchodování s lidmi a vykořisťování a chránit práva 
a zájmy cílové skupiny.

Hlavními principy, kterými se organizace řídí, jsou rovnost a nediskriminace, lidsko-
právní přístup k problematice a tzv. empowerment - tedy důraz na eliminaci zranitel-
nosti a závislosti a na posilování vlastních zdrojů a kompetencí cílové skupiny. 

Cílovou skupinou, ve prospěch které je zaměřena činnost organizace, jsou obchodova-
né, vykořisťované a obchodováním a vykořisťováním ohrožené osoby, které dosáhly 
věku zletilosti. 

Obchodovanými osobami se rozumějí pravděpodobné oběti trestného činu obchodování 
s lidmi podle ust. § 232a odst. 2 trestního zákona2, případně podle čl. 3. tzv. Palermského 
protokolu3, který je v některých ohledech širší než česká definice. Podstatou a jedním 
ze základních definičních znaků obchodování s lidmi je vykořisťování, které může mít 
různé formy, například sexuální zneužívání, otroctví či nucené práce. Na to, aby byla 
naplněna skutková podstata tohoto trestného činu, však k vykořisťování musí přistoupit 
navíc některá z uvedených forem donucení (např. násilí, lest, zneužití tísně), a dále v této 
souvislosti trestně postižitelné jednání (např. zjednání, dopravení, zadržování).

Z tohoto pohledu je tedy vykořisťování širším pojmem než obchodování s lidmi  
a zároveň vystihuje podstatu hrubého zásahu do práv a zájmů obchodovaných nebo 
vykořisťovaných osob. Proto jsou vykořisťované osoby širší skupinou, která zahrnuje 
obchodované osoby, ale současně se vztahuje i na další osoby podrobené obdobnému 
porušování práv, které však nemusí nutně naplňovat i další znaky skutkové podstaty 
obchodování s lidmi. 
2 „Stejně bude potrestán, kdo jiného za použití násilí, pohrůžky násilí nebo lsti anebo zneužitím jeho tísně, omylu nebo závis-

losti přiměje, zjedná, najme, zláká, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby ho bylo užito a) k pohlavnímu styku nebo  
k jiným formám sexuálního obtěžování nebo zneužívání, b) k otroctví nebo nevolnictví, nebo c) k nuceným pracím nebo 
jiným formám vykořisťování.“ – ust. § 232a odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3 „Obchodováním s lidmi se rozumí najímání, přepravování, převádění, přechovávání nebo přijímání osob na základě 
vyhrožování, použití síly či jiných forem nátlaku, pomocí únosu, podvodu, lži či zneužití moci nebo bezmoci osoby, případ-
ně poskytování či přijímání finančních prostředků či jiných výhod k získání souhlasu osoby, která má v moci jinou osobu  
s úmyslem tuto osobu vykořisťovat. Vykořisťováním se mimo jiné rozumí využívání jiných osob k prostituci či jiným  
formám sexuálního zneužívání, nucené práce či služby, otroctví či praktiky podobné otroctví, útisk nebo odjímání orgánů.“  
– čl. 3 písm. a) Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména ženami a dětmi doplňující Úmluvu 
o mezinárodním organizovaném zločinu, OSN, 2000.
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Osoby ohrožené obchodováním a vykořisťováním jsou ty, u kterých kvůli jejich zra-
nitelnému postavení (například neregulérnímu pobytovému statusu) existuje význam-
né riziko, že by mohly být obchodovány nebo vykořisťovány.

S ohledem na princip empowerment se organizace La Strada ČR snaží do maximální 
možné míry vyhýbat pojmu „oběť“, který evokuje pasivní odevzdanost, což je navíc 
často v hrubém rozporu se skutečnými charakteristikami obchodovaných či vyko-
řisťovaných osob. Tento termín je proto používán výlučně v souvislosti s postavením 
obchodované nebo vykořisťované osoby jako osoby poškozené trestným činem nebo  
v souvislostech, kdy je to z obsahového hlediska podstatné.
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zpRáva z pRáce v teRénu

1 Úvod 
Zpráva z práce v terénu si klade za cíl popsat poznatky a metody intervence získané 
při práci v terénu během implementace projektu Reálné alternativy4.

V rámci aktivity označované dále v textu jako práce v terénu se pracovník a pracov-
nice pracující v terénu (dále PvT) v průběhu projektu podíleli na realizaci klíčových 
aktivit, týkajících se především hledání možností a limitů uplatnění cílových skupin 
na trhu práce, sběru informací o potřebách cílových skupin a možností práce v pro-
středí cílových skupin.

Vzhledem k tomu, že původní ambicí organizace La Strada ČR bylo přizpůsobit meto-
dy terénní sociální práce potřebám cílové skupiny projektu a otestovat možnosti jejich 
uplatnění, byly hlavním zdrojem inspirace pro koncipování aktivit realizovaných v teré-
nu metody terénní sociální práce. PvT při koncipování a realizaci aktivit stavěli na zku-
šenostech osobních i na publikovaných zkušenostech kolegů a kolegyň z jiných oblastí 
terénní sociální práce5. Významným zdrojem pro koncipování práce v terénu byly také 
zkušenosti získané organizací La Strada ČR v oblasti prevence obchodování s lidmi.

I přestože bylo nutné původní záměr adaptace metod terénní sociální práce na cílovou 
skupinu projektu vzhledem k vnějším okolnostem modifikovat, popisuje předkládaný 
text metody použité při práci v terénu na pozadí východisek metod terénní sociální 
práce.

V některých místech je tedy odkazováno také na obecné principy sociální práce  
a poskytování sociálních služeb.

Vzhledem k tomu, že z důvodů dále uvedených není možné práci v terénu považovat 
za sociální službu, padlo rozhodnutí tento fakt zdůraznit terminologickým odlišením 
práce v terénu od terénní sociální práce a terénních programů.

Dalším zdrojem informací a inspirací byly publikace ze zahraničí, které se týkaly 
zejména situace migrantů a migrantek pobývajících/pracujících na území bez platných 
dokumentů6, identifikace obchodovaných osob7 a studie a výzkumy české provenience 
vztahujících se k životu migrantek a migrantů v ČR. 

Z těchto zdrojů a ze zkušeností získaných přímo prací v terénu pak také vychází 
tento text.

4 Projekt byl realizován od 1.3.2006 do 29.2.2008, zkušenosti a informace v textu jsou jedním z výstupů,  
který byl zpracován k 1.10.2007 . 

5 Po dobu realizace projektu se totiž nepodařilo nalézt mezi zahraničními organizacemi, které působí  
v oblasti boje proti obchodování s lidmi, podobný projekt. (Osloveny s žádostí o informaci byly např. Global Alliance AgainstGlobal Alliance Against 
Trafficking in Women, La Strada International, Antislavery International a další.) a další.)

6 Angl. „undocumented migrants“. Organizace La Strada se přiklání k používání termínu „osoby pobývající/pracující v ČR bez 
platných dokumentů/ oprávnění k pobytu/“ či neregulérní migranti/migrantky. Termín „ilegální migranti“, který je používán pro 
označení stejné cílové skupiny, je kritizován pro svoji politickou a kriminalizující konotaci (srov. např. BIOCOCCHI, L., LEVO�,BIOCOCCHI, L., LEVO�, 
M. Undocumented Migrants have Rights – An Overview of the International Human Rights Framework.. PICUM, 2007, s. 5)5) 

7 Protocol for identification and Assistance to Trafficked Persons and Training Kit. London: Anti-Slavery, 2005.
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1.1 StRuKtuRa zpRávy
Text se ve své struktuře volně opírá o klíčové termíny, které charakterizují metodu 
terénní sociální práce�, která byla základem pro koncipování aktivit realizovaných  
v „terénu“: 

	 přirozené prostředí 
	 rizikové faktory9  
	 mapování  
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	 minimalizace rizik 

Kapitoly se stejnými názvy zároveň tvoří páteř celého textu, který je doplněn o charak-
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klíčových aktivit. JAKým způsobem PvT pracují, je popsáno v kapitolách Příprava 
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8 NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 
2007, s.10.; MATOUšEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2005,  
s. 242.; BEDNářOVá, Z., PELECH, L. Slabikář sociální práce na ulici. Brno: Doplněk, 2003,  
s. 7.; Možnosti práce s obětí obchodu s lidmi v sexbyznysu. Informační CD ROM. Praha:  
Rozkoš bez rizika, 2005. Kapitola terénní práce, Úvod do terénní sociální práce.  
http://www.varianty.cz/download/doc/books/19.pdf hesla terénní sociální pracovník, streetworker, srov. také terénní  
programy (zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 69) a další.

9 Původně „rizikový způsob života“.
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v terénu směřujícího k obchodovaným a vykořisťovaným osobám a osobám těmito 
jevy ohroženým. Vzhledem k omezeným personálním kapacitám a času a v neposled-
ní řadě také rozsahu zkoumané problematiky nebylo cílem vytvořit závaznou a kom-
pletní metodiku. Zjištěné informace a nabyté zkušenosti prezentujeme s vědomím  
(a nadějí), že budou podrobeny kritické diskusi, dále rozvíjeny, případně revidová-
ny s cílem identifikovat efektivní způsob, jak poskytovat sociální služby této cílové 
skupině přímo v terénu, případně rozšířit nabídku služeb o další, které by odpovídaly 
potřebám cílové skupiny.

2 teRéNNí SocIáLNí pRáce x pRáce  
v teRéNu 

Jak bylo nastíněno v úvodu, práce v terénu se ve svých východiscích a metodách opírá 
a inspiruje terénní sociální prací. 

Záměrem organizace La Strada ČR bylo zmapovat možnosti využití metody terén-
ní sociální práce pro oblast obchodování s lidmi a vykořisťování, která se odehrává 
mimo sexuální průmysl10. 

Obecné důvody zvolit jako nástroj terénní sociální práci jsou v mnohém analogické 
argumentům, které souvisejí se skutečností, že některé cílové skupiny samy z různých 
důvodů nevyhledávají anebo nemohou vyhledat sociální služby11. 

Rozhodnutí pokusit se adaptovat model terénní sociální práce na potřeby cílové sku-
piny projektu pak vycházelo z faktu, že problematika obchodování s lidmi a vyko-
řisťování je v mnohém specifická, a tedy i použité metody musí být v souladu s těmito 
specifiky.

Skupina osob ohrožených a vykořisťovaných je např. převážně složena z cizinců  
a cizinek z různých, zejména tzv. třetích zemí, z nichž někteří zde z různých důvodů 
pobývají bez platných dokumentů. V praxi bylo tedy potřeba zohlednit skutečnost, 
že se jedná o cizince a cizinky, a tedy je předpoklad nutnosti komunikovat v cizích 
jazycích a hledat cesty, jak se ke skupinám, u kterých existují bariéry při komunikaci  
s institucemi a organizacemi, přiblížit. Dalším specifikem jsou např. také bezpečnost-
ní rizika práce v této oblasti apod. 

Z terénní sociální práce La Strada ČR čerpala nejen v základních argumentech pro 
její legitimaci, ale také v mnoha dalších oblastech. Kromě oblastí, které jsou popsány 
v textu, se dále jednalo např. o evidenci práce v terénu (terénní deník, podrobnou  
evidenci kontaktů v terénu)12. 

10 Terénní práce zaměřená na poskytovatelky a poskytovatele sexuálních služeb má svá specifika a je rozvíjena specializova-
nými organizacemi. (více např. NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: 
Ostravská univerzita v Ostravě, 2007, s. 108 a násl. 

11 NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce.  
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007, s. 10.

12 Např. BEDNářOVá, Z., PELECH, L. Slabikář sociální práce na ulici. Brno: Doplněk, 2003, s. 48 a násl.

2.1 vLIv záKoNa o SocIáLNích SLužBách Na  
KoNcIpováNí pRáce v teRéNu 

V průběhu projektu byl schválen zákon o sociálních službách13, který přinesl nutnost 
registrovat sociální služby dle předepsané typologie. Tato skutečnost byla výzvou  
k opětovné diskusi nad metodami používanými při práci v terénu, možnostmi a limity 
dosavadní činnosti vzhledem k požadavkům zákona. 

Práci v terénu by dle našeho názoru bylo možné chápat jako sociální službu ve smyslu 
zmiňovaného zákona. Může být totiž nahlížena jako „činnost nebo soubor činností 
(…) zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo pre-
vence sociálního vyloučení14“. 

Při diskusích v týmu se však jako problém jevila nutnost důsledného zavedení stan-
dardů kvality do praxe.15. 

Podobně jako některé jiné služby poskytující poradenství v terénu považujeme pro 
naši praxi za problematické naplňování standardu číslo tři vyhlášky 16 „Jednání se 
zájemcem o sociální službu“ a standardu číslo pět 
„Individuální plánování průběhu služby17“. Překážky 
pro plné naplňování těchto standardů tvoří zejména 
prostředí, kde se cílová skupina projektu pohybuje  
a které v praxi (jak je popsáno v textu) mnohdy neu-
možňuje delší komunikaci PvT a uživatele či uživatel-
ky služby. Ze zkušeností získaných v rámci projektu 
také vyplynulo, že osoby, které PvT kontaktují, samy 
nemají převážně o delší kontakty přímo v terénu 
zájem. Pokud je nabídka osloví, obracejí se na orga-
nizaci telefonicky prostřednictvím INFO a SOS linky  
a dohodnou si návštěvu případně osobně. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto v této fázi rozvoje práce  
v terénu jako metody nepodávat žádost o její registraci jako samostatné služby. Pro-
tože trvají důvody pro rozvoj a realizaci práce v terénu, bude tato metoda využívána 
jako specifická forma prevence mimo rámec sociálních služeb. PvT budou sledovat 
další vývoj v oblasti zákona o sociálních službách, terénních programů a terénní 
sociální práce. Práce v terénu je totiž terénním programům ve smyslu § 69 svojí pod-
statou velmi blízká a dá se předpokládat, že diskuse v této oblasti bude pokračovat.  
S podobnými problémy, které byly zmiňovány, se potýkají i terénní programy pro 
jiné cílové skupiny18. 

13 Zákon 108/2008 Sb. o sociálních službách, který vstoupil v platnost 1.1.2007
14 Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách
15 Vyhláška 505/2006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,  

Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Praha: MPSV, 2002. 
16 Vyhláška 505/2006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 
17 Ibid.
18 Sociální začleňování ve vztahu k novému zákonu o sociálních službách. Sborník. Praha: SKOK, 2007.
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11 NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce.  
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007, s. 10.

12 Např. BEDNářOVá, Z., PELECH, L. Slabikář sociální práce na ulici. Brno: Doplněk, 2003, s. 48 a násl.
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13 Zákon 108/2008 Sb. o sociálních službách, který vstoupil v platnost 1.1.2007
14 Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách
15 Vyhláška 505/2006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,  

Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Praha: MPSV, 2002. 
16 Vyhláška 505/2006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 
17 Ibid.
18 Sociální začleňování ve vztahu k novému zákonu o sociálních službách. Sborník. Praha: SKOK, 2007.
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Práci v terénu chápeme jako specifickou formu intervence do prostředí cílo-
vých skupin, která vychází z metod a principů terénní sociální práce a sociální 
práce obecně. Nejedná se však o sociální službu ve smyslu zákona 108/2006 Sb. 
o sociálních službách. Další rozvoj této aktivity vnímáme jako dlouhodobější 
proces, na kterém by se měly podílet také další subjekty a zástupci a zástupkyně 
cílové skupiny. 

Práce v terénu nemůže jako metoda prevence či intervence existovat samostat-
ně. Na práci v terénu jako na činnost, která se odehrává mimo prostor organi-
zace, musí navazovat sociální služby, které jsou jejím prostřednictvím nabízeny 
cílové skupině a odpovídají jejím potřebám. Je rovněž vhodné, aby poznatky 
získané při práci v terénu byly dále využity v oblasti advocacy/lobby ve pro-
spěch cílových skupin.

3 cíLová SKupINa 
Cílovou skupinou19 práce v terénu jsou osoby 
obchodované a vykořisťované a osoby těmito 
jevy ohrožené20. 

S vědomím faktu šíře cílové skupiny a její vnitřní 
diverzity jsme považovali za nutné tuto skupinu 
dále popsat pomocí znaků/kritérií, které je mož-
né využít pro identifikaci osob přímo při pohybu  
v terénu. Na rozdíl od jiných typů terénní práce21 
je totiž cílová skupina práce v terénu obtížněji 
definovatelná, protože ji v první fázi nelze vyme-
zit věkem, pohlavím, etnicitou či jiným znakem. 
Příliš směrodatná není ani státní příslušnost – 
obchodem s lidmi a nucenou či vykořisťující prací 
mohou být ohroženy jak osoby české národnosti, 
tak i cizinci a cizinky. 

Jako vodítka pro identifikaci cílové skupiny v terénu byla definována následující kri-
téria, která jsou dále rozvedena v textu: 

	 3D práce; 

	 substandardní podmínky bydlení nebo ubytování;  
	 vnější vzhled;  
	 uzavřenost anebo fungování ve skupině; 
	 neznalost jazyka nebo jeho nedostatečná znalost.

19 Cílovou skupinou resp. skupinami jsou míněny osoby, ke kterým je cílena intervence ze strany PvT.
20 Definice obchodování s lidmi a dalších termínů jsou obsaženy v kapitole „Rámce organizace  

La Strada ČR a vymezení pojmů“ 
21 viz NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 

2007, s. 122 a násl. Tato kapitola byla také jednou z inspirací pro způsob, jak tvořit definiční znaky cílové skupiny.
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V praxi se intervence soustřeďovala zejména na osoby cizí státní příslušnosti, zejména 
ze zemí bývalého Sovětského svazu22. Důvodů bylo několik:

	u cizinek a cizinců z ekonomicky slabších nebo tzv. třetích zemí lze díky ztížené-
mu přístupu na český trh práce předpokládat, že budou muset překonávat problé-
my způsobené složitým legislativním prostředím a v mnoha případech nebudou 
mít přístup ke správným informacím23; 

	mezi uživatelkami a uživateli služeb organizace La Strada ČR se téměř nevyskytují 
osoby české národnosti, které by byly vykořisťovány v prostředí mimo sexbyznys;

	sonda do situace osob bez přístřeší s českým občanstvím provedená v rámci čin-
nosti LS (PvT) ukázala, že problém obchodování a vykořisťování nebyl touto sku-
pinou považován za palčivý a téměř se zde nevyskytoval24. 

Hovoříme-li dále v textu o zkušenostech získaných prací v prostředí cílové skupiny  
a prací s osobami z této skupiny, jedná se především, ale nikoli pouze o osoby pochá-
zející z nejpočetnější skupiny ekonomicky aktivních cizinců a cizinek ze třetích zemí, 
kterou jsou v ČR dlouhodobě osoby ukrajinské státní příslušnosti25. 

3.1 „3d“ pRáce
Za rozhodující kritérium je vzhledem k řešené problematice považován výkon práce 
nebo její hledání. 

Lze konstatovat, že pokud osoby z cílové skupiny pracují, jedná se v mnoha případech  
o takzvané 3D Jobs, tedy dirty, dangerous, difficult26 práce27 a o práce, o které není 
zájem. 

O osobách z cílové skupiny můžeme předpokládat, že pokud vykonávají takovou práci 
v nevyhovujícm prostředí, je možné, že si ji nezvolily svobodně28. 

V případě, že osoby z cílové skupiny nepracují, pokoušejí se práci sehnat, a to často na 
místech, kde se sjednává výdělečná činnost mimo oficiální trh práce (takzvané „černé 

22 Osoby z Ukrajiny a Ruska jsou spolu s migranty z Vietnamu a Číny nejpočetnější skupinou cizinců z tzv. třetích zemí,  
kteří žijí v ČR. (Kolektiv autorů. Přístup imigrantek a imigrantů ke vzdělávání a na trh práce. Praha: MPSV, 2007.) 
Pro PvT byla rusky hovořící skupina jazykově dosažitelnější než uzavřené komunity vietnamské a čínské, kde by 
nebyla pro PvT možnost ani základní komunikace v mateřském jazyce cílové skupiny. La Strada ČR však v roce 2007 
separátně realizuje projekt, který je zaměřen na osoby vietnamské národnosti žijící a migrující do ČR, financovaný  
z dotace MVČR. 

23 viz např.: BURČíKOVá, P. Obchod s lidmi a nucená či vykořisťující práce v České republice. Praha: La Strada ČR, o.p.s.,, 
2006, s. 5 – 6.

 ČERNíK, J. Klientský systém jako quasi-feudalismus v Česku. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2005, s. 3.  
a další viz kapitola „Rizikové faktory“ 

24 JíROVá, E. Výsledky dotazníkového šetření v prostředí osob bez domova v Praze. Praha: La Strada ČR, o.p.s., 2007  
- interní materiál 

25 Nejčetnější státní občanství ekonomicky aktivních cizinců v ČR v letech 1998 – 2005. Praha: ČSÚ AVČR. Přístup z:  
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/650050F1F2/$File/11180622.pdf 

26 Employment, social protection and social dialogue. Geneva: International Labour Organization, Přístup z:, Přístup z:  
http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/infoservices/report/report11.pdf  
používá se též demading či degrading . např. ILO Home: Search Results. Geneva: International Labour Organization.. 
Přístup z: http://www.ilo.org/

27 3D práce – „špinavé“, „nebezpečné“, „obtížné“
28 Označení svobodně považujeme za vhodnější termín než dobrovolně. U pracovních migrantů a migrantek, pracujících  

a žijících ve špatných podmínkách, je akceptace těchto podmínek spíše výsledkem značně omezené než žádné  
možnosti volby.
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burzy práce“) a kde jsou tudíž minimální, pokud vůbec nějaké záruky serióznosti 
pracovních nabídek. U cílové skupiny může nastat také situace, kdy jsou osoby z růz-
ných důvodů odkázány na osobu jednoho zprostředkovatele. Zde může být také vyšší 
riziko, že se tyto osoby dostanou do vykořisťujících podmínek. 

Kritérium práce považujeme za určující, tedy by mělo být přítomno většinou při 
identifikaci cílové skupiny. Ostatní kritéria jsou přítomna v různé intenzitě a kombi-
nacích dle konkrétních případů. 

3.2 SuBStaNdaRdNí podmíNKy BydLeNí  
NeBo uBytováNí

V terénu lze pozorovat, že finanční situace cílové skupiny, ať již daná životní úrovní 
v zemi původu či nízkými příjmy v hostitelské zemi (obvykle oběma důvody), se pro-
mítá také do úrovně bydlení.

To bývá hluboko pod standardem hostitelské země. Ubytování může být buď 
v bytě či domě (zde je obvykle největším problémem poddimenzovaná kapaci-
ta prostoru vzhledem k počtu osob), na ubytovně (problém především s hygie-
nou), nebo v nebytových prostorách i přímo na pracovišti29, což může být jedním  

z důležitých indikátorů existence 
vykořisťujících podmínek. 

Dobrovolně nízkou úroveň bydlení  
je možné pozorovat u osob, které jsou 
zvyklé na z našeho pohledu „nižší 
standard“ a vyšší ani nevyžadují, 
nebo dočasně žijí v horších podmín-
kách proto, aby ušetřily peníze. 

Nedobrovolně nízká úroveň bydle-
ní může být způsobená skutečností, 
že zaměstnavatel nebo osoba, která 

práci za provizi zprostředkovává či z ní kořistí,30 chce na bydlení svých „zaměst-
nanců“ ušetřit; popřípadě, jak bylo zjištěno během depistáží v terénu, je i motivovat  
k tomu, aby trávili většinu času raději v práci, protože prostředí, v němž žijí, pro ně 
nebude příjemné.

3.3 vNější vzhLed 
Kritérium vnějšího vzhledu pozorovatelného při pobytu v terénu považujeme za jed-
no z nejméně spolehlivých. Je z velké míry otázkou praxe, aby PvT dokázali podle tak 
obecných znaků, jakými jsou vzhled či například starší, z českého pohledu z módy 

29 Zpráva o výsledcích sociologického výzkumu. Výzkum OSL především za účelem nucené práce. Havířov:  
INTERMUNDIA, 2005, s. 37.

30 Takovou osobou může být jakýkoli zprostředkovatel/ka, tzv. klient (žena nebo muž) či osoba, která jiné vykořisťuje  
či se podílí na obchodování s lidmi. 
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vyšlý, v některých případech neupravený či celkově sešlý oděv, obuv i zavazadla, 
určit, zda se jedná o cizince/cizinky z ekonomicky slabší země nebo třeba osobu české 
národnosti s nižším socio-ekonomickým statusem. Vodítkem pro pozorování mohou 
být také typické šperky, způsob nalíčení či sestřihu vlasů apod. Při využívání tohoto 
kritéria se nelze ubránit uplatňování stereotypních úsudků. Lze však předpokládat, že 
vykořisťovaná osoba se nebude pravděpodobně vyznačovat drahým oděvem a pečlivě 
upraveným zevnějškem. 

Jedním z prostředí, kde podobné zjednodušující indikátory stále platí, jsou například 
stavby - většina cizinců zde pracujících nemá jednotný pracovní oděv (montérky), 

ale oděv civilní31. Pozorovatelná může být také únava a v případě osob s neregulérním 
statusem i celkově nenápadné chování (snaha o „zneviditelnění“)32.

Kritérium vzhledu by nikdy nemělo být chápáno jako hlavní. 

3.4 uzavřeNoSt a/NeBo fuNgováNí ve SKupINě
Dalším kritériem identifikace cílové skupiny je uzavřenost těchto osob vůči jejich šir-
šímu sociálnímu okolí a/nebo jejich fungování ve skupině. Analogicky je také možné 
pozorovat skupiny osob, které nehovoří samy za sebe, ale mají „mluvčí“. 

V případě uzavřeně fungujících skupin může být důvodem nedobrovolná izolace vnuce-
ná a kontrolovaná právě onou dozorující osobou. Také snaha po zneviditelnění a dobro-
volná izolace způsobená nezájmem o okolí, jazykovou bariérou apod. se může na první 
pohled projevovat podobně. Ne vždy se tedy u uzavřených skupin jedná o jev, který přímo  
ukazuje na vykořisťování. Mluvčím může být ale i zkušenější soused nebo známá, která 
nezištně pomáhá svým krajanům a krajankám zorientovat se a dorozumět se v nezná-
mém prostředí. V prvně zmiňovaném případě, a v praxi je to poměrně časté, je však 
mluvčí zároveň pobočníkem zaměstnavatele nebo osoby, která práci za provizi zpro-
středkovává či z ní kořistí. Pobočník (žena či muž) pak vykonává nad skupinou dozor. 

Podaří-li se PvT identifikovat skupinu dozorovanou, je velmi pravděpodobné, že se 
setkali s případem vykořisťující práce nebo obchodu s lidmi, protože omezování  
a kontrola pohybu jsou jedním z jejich indikátorů.

3.5 NezNaLoSt jazyKa NeBo jeho NedoStateČNá 
znalost

Jedním z důležitých znaků je neznalost nebo nedostatečná znalost jazyka. Defi-
nování cílové skupiny pomocí tohoto kritéria vyžaduje v terénu navázání kontaktu 
s konkrétními osobami a samo o sobě není také příliš signifikantní. Ale například 
v kombinaci s rozhodujícím faktorem - výkonem práce nebo jejím hledáním - je už 
poměrně zásadní. 

31 např. Zpráva o výsledcích sociologického výzkumu. Výzkum OSL především za účelem nucené práce. Havířov: .  
INTERMUNDIA, 2005, s. 21.

32 viz TOPINKA, D. Uvíznuti v nelegalitě. Sociální studia: Život v pohybu, 2006, č. 1, s. 73 - 88.
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Udržováním jazykové bariéry tak může být vykořisťované či obchodované osobě cíle-
ně bráněno v kontaktu s českým prostředím, je tak držena v závislé pozici a minima-
lizují se její možnosti nalezení jiné práce či požádání o pomoc33. V tomto ohledu jsou, 
díky jazykové blízkosti, relativně nejméně znevýhodněny osoby z prostředí, kde jsou 
využívány slovanské jazyky. 

aby bylo možné říci, že se jedná o cílovou skupinu pro kontaktování při práci  
v terénu, musí být splněna podmínka kombinace těchto definičních zna-
ků, ovšem ne vždy nutně všech. v rámci těchto okruhů mohou poté být  
na základě expertního stanoviska pvt konkrétní lidé označeni za osoby  
z cílové skupiny.

4 přIRozeNé pRoStředí 
Jednou z charakteristik práce v terénu je podobně jako u terénní sociální práce34 sku-
tečnost, že je realizována v přirozeném prostředí uživatelek a uživatelů služeb. 

Dle zákona o sociálních službách se přirozeným prostředím „rozumí rodina a soci-
ální vazby k osobám blízkým, domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se 
kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné 
sociální aktivity“35. 

Pro práci v terénu jsou významná zejména ta prostředí, kde osoby pocházející z cílo-
vých skupin pracují či kde jsou realizovány jejich běžné sociální aktivity36. Důležitá 
jsou také prostředí, kde se pohybují jazykově homogenní komunity. Na významu pak 
nabývají struktury, které jsou organizovány uvnitř komunity, díky kterým je možné  
i pro osobu bez vlastního sociálního kapitálu získat práci, případně jinou oporu37. 

Pro práci v terénu je významná také skutečnost, že pracovní migranti a migrantky 
z tzv. třetích zemí využívají některých veřejných prostor k jinému účelu, než je běž-
né (hledání práce na nádraží, burza práce na veřejném prostranství apod.)38. Výběr 
prostor pro trávení volného času je pak závislý na konkrétní situaci osob. Osoby, 
které žijí ve vykořisťujících podmínkách, nemají možnost pěstovat např. koníčky 
a využívat svobodně volný čas39. Některé komunity vytvářejí vlastní prostředí ke 
společenskému vyžití (diskotéky, bary) či využívají nabídek dostupných v lokalitě 
(např. kostely). 

33 Např. při jednom rozhovoru s uživatelem služeb organizace La Strada ČR bylo dokonce zmíněno,  
že „klient nerad viděl, když se někdo učil česky“.

34 Např. NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce.  
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007 s. 10.

35 Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 3 písm. d
36 Srov. NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce.  

Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007 s. 13.
37 KLIMENT, P., TOPINKA, D. Možnosti sociálních intervencí v prostředí ilegální pracovní migrace.  

Sociální práce/Sociálna práca. 2007, č.2, s. 97.
38 O situaci neregulérních migrantů hovoří např. Topinka a Kliment (KLIMENT, P., TOPINKA, D Možnosti sociálních 

intervencí v prostředí ilegální pracovní migrace. Sociální práce/Sociálna práca. 2007, č.2, s. 97) či Some Guidelines for 
Assisting Undocumented Migrants.. PICUM 2002. Přístup z: http://www.picum.org 

39 KLIMENT, P., TOPINKA, D Možnosti sociálních intervencí v prostředí ilegální pracovní migrace.  
Sociální práce/Sociálna práca. 2007, č.2, s. 95 

Konstruování přirozeného prostředí skupinou/jednotlivcem je také ovlivněno jeho/jejím 
statutem. Specifickou skupinu(y) tak dle odborných studií tvoří osoby, které se na 
území pohybují bez platných dokumentů. V této souvislosti např. Topinka40 koncep-
tualizuje „zneviditelňování“ či různé druhy neviditelného pohybu. Na první pohled je 
však nemožné rozpoznat, zda osoba, která před vámi stojí, disponuje platnými doku-
menty či nikoli. 

Pro práci v terénu je také významné, jak různá prostředí ožívají přítomností cílové 
skupiny v průběhu dne či se změnami ročních období. 

Terminologicky dochází v této kapitole k jakémusi paradoxu, kdy mezi „přirozené 
prostředí“ řadíme také prostory, kde jsou lidé drženi proti své vůli a kde dochází  
v souvislosti s obchodováním s lidmi k vykořisťování. Pobyt na těchto místech jim byl 
tedy vnucen proti jejich vůli. 

4.1 typoLogIe pRoStředí
Prostředí, ve kterých PvT působili, byla vyhledávána zejména na základě informa-
cí získaných před zahájením projektu od uživatelek a uživatelů služeb organizace  
La Strada ČR, partnerských institucí a organizací a na základě zkušeností a informa-
cí, které byly získávány v průběhu projektu. 

Je potřeba zdůraznit, že dále zmiňovaná prostředí chápeme zejména jako ta, kde se 
pohybují osoby ohrožené obchodováním a vykořisťováním. Přestože La Strada ČR 
poskytovala sociální služby osobám, které byly vykořisťovány v některých zmiňova-
ných prostředích, nelze ale paušálně předpokládat, že k obchodu s lidmi a vykořisťo-
vání dochází ve všech zmiňovaných prostorech. Popsaná prostředí nejsou komplet-
ním výčtem všech, kde by práce v terénu mohla/měla být realizována. Popis zahrnuje 
pouze ta místa, která se podařilo zmapovat v průběhu projektu.

Prostředí navštěvovaná v rámci práce v terénu lze členit na:

a) pracoviště/sektory
	stavby, nemocnice, úklidové služby, lesnictví, zemědělství a zpracovatelské 
potravinářské provozy, těžký průmysl, zahradnictví, stánky

b) ostatní
	ubytovny, kontaktní místa (burzy práce), kostely, nádraží

Pro úplnost je nutné zmínit i prostředí, která pro osoby z cílových skupin vytvářejí 
pomáhající organizace poskytující sociální služby. Tato prostředí by se dala totiž také 
zařadit do této kategorie. V následujícím textu jim však není věnována pozornost, 
protože zde nebyla vykonávána práce v terénu. Neziskové organizace však byly kon-
taktovány pro spolupráci při šíření informačních materiálů. 

40 TOPINKA, D. Uvíznuti v nelegalitě. Sociální studia: Život v pohybu, 2006, č. 1, s. 74.
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Udržováním jazykové bariéry tak může být vykořisťované či obchodované osobě cíle-
ně bráněno v kontaktu s českým prostředím, je tak držena v závislé pozici a minima-
lizují se její možnosti nalezení jiné práce či požádání o pomoc33. V tomto ohledu jsou, 
díky jazykové blízkosti, relativně nejméně znevýhodněny osoby z prostředí, kde jsou 
využívány slovanské jazyky. 

aby bylo možné říci, že se jedná o cílovou skupinu pro kontaktování při práci  
v terénu, musí být splněna podmínka kombinace těchto definičních zna-
ků, ovšem ne vždy nutně všech. v rámci těchto okruhů mohou poté být  
na základě expertního stanoviska pvt konkrétní lidé označeni za osoby  
z cílové skupiny.

4 přIRozeNé pRoStředí 
Jednou z charakteristik práce v terénu je podobně jako u terénní sociální práce34 sku-
tečnost, že je realizována v přirozeném prostředí uživatelek a uživatelů služeb. 

Dle zákona o sociálních službách se přirozeným prostředím „rozumí rodina a soci-
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Pro práci v terénu jsou významná zejména ta prostředí, kde osoby pocházející z cílo-
vých skupin pracují či kde jsou realizovány jejich běžné sociální aktivity36. Důležitá 
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33 Např. při jednom rozhovoru s uživatelem služeb organizace La Strada ČR bylo dokonce zmíněno,  
že „klient nerad viděl, když se někdo učil česky“.

34 Např. NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce.  
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007 s. 10.

35 Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 3 písm. d
36 Srov. NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce.  

Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007 s. 13.
37 KLIMENT, P., TOPINKA, D. Možnosti sociálních intervencí v prostředí ilegální pracovní migrace.  

Sociální práce/Sociálna práca. 2007, č.2, s. 97.
38 O situaci neregulérních migrantů hovoří např. Topinka a Kliment (KLIMENT, P., TOPINKA, D Možnosti sociálních 

intervencí v prostředí ilegální pracovní migrace. Sociální práce/Sociálna práca. 2007, č.2, s. 97) či Some Guidelines for 
Assisting Undocumented Migrants.. PICUM 2002. Přístup z: http://www.picum.org 

39 KLIMENT, P., TOPINKA, D Možnosti sociálních intervencí v prostředí ilegální pracovní migrace.  
Sociální práce/Sociálna práca. 2007, č.2, s. 95 
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4.1 typoLogIe pRoStředí
Prostředí, ve kterých PvT působili, byla vyhledávána zejména na základě informa-
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poskytovala sociální služby osobám, které byly vykořisťovány v některých zmiňova-
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zařadit do této kategorie. V následujícím textu jim však není věnována pozornost, 
protože zde nebyla vykonávána práce v terénu. Neziskové organizace však byly kon-
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40 TOPINKA, D. Uvíznuti v nelegalitě. Sociální studia: Život v pohybu, 2006, č. 1, s. 74.
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4.1.1 PracOviště

Stavby 
Vhodnými typy staveb pro PvT se jeví zejména ty, kde probíhají nekvalifikované, 
přípravné a jiné „hrubé“ práce, k nimž je využívána levná pracovní síla zahraničních 
dělníků. Velikost stavby není z hlediska pravděpodobnosti výskytu cílové skupiny 
příliš podstatná, ale pro PvT jsou velké, ohrazené a hlídané stavby obtížně přístupné. 
Některé větší stavby tvoří uzavřený systém, kde lze najít zároveň i ubytovnu a kantý-
nu, takže dělníci prakticky nemusejí opouštět prostor stavby.

Na základě realizované práce v terénu bylo zjištěno, že se zde dělníci z cílové skupiny 
pohybují zpravidla po celou pracovní dobu, protože jejich motivací je dosažení co 
nejvyššího výdělku. Často přicházejí a odcházejí ve skupinách nebo je jim doprava 
zajištěna klientem. Podle získaných informací pracují někteří bez ohledu na Zákoník 
práce i dvě směny po sobě, a to buď na stejné stavbě, nebo se po skončení první směny 
přemisťují (či jsou přemisťováni) na stavbu jinou. 

V průběhu roku je zásadním kritériem možnost realizovat stavební práce, tedy dél-
ka takzvané stavební sezóny. Cizinci pracující na stavbách odjíždějí obvykle do země 
původu za rodinami před vánočními svátky a vracejí se do ČR v období únor-březen,  
v závislosti na počasí. Z logiky věci by ovšem vyplývalo, že vykořisťované a obchodo-
vané osoby takovouto možnost volného pohybu nemají, tudíž zůstávají na našem území 
po celou dobu.

Nemocnice a úklidové služby
Přestože se v případě nemocnic a dalších míst, kde jsou nutné úklidové služby, jedná 
o různá prostředí, ze zkušeností vyplývá, že jsou využívána podobně. PvT získali nej-
více praktických zkušeností s fungováním úklidových služeb a pomocných kuchyň-
ských prací v nemocnicích. Tyto práce vykonávají ženy. Pracovnice se pohybují často 
kromě veřejných prostor také v technickém zázemí zařízení. 

Úklid a další nezdravotní služby v nemocnicích zajišťují převážně subkontrahované 
externí firmy. Pro koordinaci zahraničních pracovnic využívají zkušenější cizinku ze 
stejného jazykového prostředí. 

V nemocnicích se ženy nacházejí v technickém zázemí budov ve větších skupinách 
zejména na začátku pracovní doby (mezi 6 - 9. hodinou ranní), později se pohybují 
po celém prostoru nemocnic. V jiných prostředích je pohyb pracovnic vázán na režim 
stanovený majitelem firmy (např. supermarketu). 

Roční období není pro přítomnost cílové skupiny na pracovišti významné. 

Lesnictví 
Z dosavadní praxe PvT se jako vhodná místa jeví především pily, dřevařské závody  
a méně pak prostory, kde probíhá těžba dřeva. Jde o oblasti převážně skryté, téměř 
mimo dosah „civilizace“, kde jsou těžko kontrolovatelné pracovní podmínky. 

Zaměstnanci jsou často ubytovaní v místě výkonu práce, a tak zde může docházet 
k omezování pohybu či dozoru nad ním. Většina prací spojených s lesnictvím je 
sezónní, probíhá od jara do podzimu a je vykonávána muži. Pracovnice ženy byly 
zaznamenány při „lehčích“ činnostech, jako je sázení stromků, předpěstování saze-
nic či při práci v tzv. lesních školkách.

Zemědělství a potravinářské zpracovatelské provozy 
Na základě zkušeností PvT jsme pro zjednodušení zahrnuli do oblasti zemědělství 
nejen práci ve venkovních a vnitřních provozech, ale i v potravinářských zpracovatel-
ských provozech. V této kategorii se objevují následující typy prostředí:

	 otevřené lokality (pole, louky…)  
	 polootevřené lokality (statky, komplexy kravínů…)  
	 uzavřené lokality (zpracovatelské provozy, drůbežárny, mlékárny …)

Práci v těchto odvětvích vykonávají převážně ženy. Opět se jedná o oblasti, kde lze jen 
těžko mapovat pracovní podmínky, neboť přístup do většiny provozů je značně ome-
zen (bezpečnost, hygiena), či je velmi obtížné osoby v těchto prostředích vyhledat. 

Průmysl 
V těžším průmyslu pracují zpravidla pouze muži. Do kategorie průmysl jsme pro zjed-
nodušení zahrnuli také kamenolomy, pískovny apod. Ve všech případech se totiž jedná 
o lokality uzavřené, oplocené, hlídané. Vstup do nich není obvykle dovolen kvůli bez-
pečnosti práce v provozech, tudíž se PvT setkávají s obdobnými potížemi, jako v uza-
vřených zemědělských prostorách. V některých navštívených areálech byly také umís-
těny ubytovny či ubytovací prostory (maringotky, unimo buňky) pro pracovníky. 

Ženy v průmyslových provozech vykonávají spíše ruční práci v továrnách nebo díl-
nách (kompletace součástek, šicí dílny). Podobně jako ostatní prostředí jsou tato pro 
PvT velmi špatně dostupná. V oblasti průmyslu se většinou pracuje celoročně, na více-
směnný provoz. 

Zahradnictví a pěstování ovoce/sady
Cílovou skupinu práce v terénu lze především v sezóně hledat i mezi osobami, které 
vykonávají zahradnické práce. Převážně se jedná o manuální činnosti typu: zalévá-
ní rostlin, vyskladňování zboží, výkopové práce pro sázení rostlin, pytlování kůry, 
úklid apod. Pracují jak v areálech zahradnických firem, tak např. v parcích a na 
veřejných prostranstvích. Práci v zahradnictví vykonávají muži i ženy. Relevantní je 
také oblast pěstování ovoce, zde za vhodnou dobu pro kontakty považujeme zejména 
období sklizně.

Stánky
Jako kontaktní místo pro setkání s cílovou skupinou mohou PvT zvolit stánky s rych-
lým občerstvením (příp. s novinami nebo se suvenýry). V Praze se vyskytují tyto 
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stánky hlavně v centru města nebo naopak na stanicích metra, kde se přestupuje na 
autobusy směřující na okraj Prahy. Ve stáncích pracují zpravidla ženy z ruskojazyč-
ných zemí. Kromě nich se zde dá zkontaktovat i s muži – krajany, kteří sem často 
chodí po práci „na panáka“. Stánky fungují až na výjimky během celého roku. 

4.1.2 Ostatní 

Ubytovny 
Obecně lze říci, že ubytovny se mezi sebou kvalitou poskytovaných služeb výrazně 
liší. PvT se zaměřují spíše na objekty, které poskytují ubytování za nízké ceny, větši-
nou ve špatně udržovaných budovách. Okolí/prostředí uvnitř je nevábné, mnohdy jsou 
zde i nedostačující hygienické podmínky. Lze předpokládat, že osoby vykořisťované 
nedisponují většími částkami peněz a budou tedy volit spíše levné/nejlevnější mož-
nosti ubytování a podobně také, že vykořisťovatelé/klienti nemají zájem hradit vysoké 
částky, případně investovat do prostředí, kde osoby, které jsou předmětem vykořisťo-
vání, bydlí. Tyto ubytovny jsou sice „legální“, ale zpravidla není možné vstoupit do 
objektu (vrátnice, podezřelý pohyb osob, nepřátelské reakce). Ve většině případů se 
jedná o ubytovny, které poskytují ubytování skupinám (i zahraničních) dělníků, pro 
něž někdo pobyt organizuje. 

Existence „nelegálních“ ubytoven byla potvrzena z více zdrojů. Na tyto objekty je mož-
né získat doporučení jak od policie, tak i od osob, které byly kontaktovány v terénu.

Prostředí ubytoven je místem, kde se pohybují/jsou ubytováni především muži41. 

Pohyb osob na ubytovnách se řídí denním režimem ubytovaných, který je možné 
vysledovat. Nejčastěji se ubytovaní vracejí do ubytoven mezi 19. a 23. hodinou. 
„Nejprázdnější“ jsou ubytovny dle zkušeností PvT v odpoledních hodinách. Uby-
tovny jsou otevřeny zpravidla celoročně. 

Kontaktní místa („burzy práce“)42

Kontaktní místa nebo také „burzy práce“ jsou lokality, kde dochází k náboru pra-
covních sil. Prostředí burz práce se liší svojí mírou organizovanosti. Některé burzy 
jsou spíše neorganizovaným prostředím, kde je volná nabídka a poptávka po pracov-
ních silách. V jiných lze vypozorovat určitou hierarchii, případně dozor ze strany 
dalších osob.

V Praze existuje několik burz práce a tzv. bleších trhů, které plní stejnou funkci jako 
burzy práce. Tato prostředí se liší svou velikostí a fungováním a jsou využívána 
osobami z různých jazykových prostředí. Např. na nejznámější burze práce v Pra-
ze se denně pravidelně vyskytuje 10 - 50 osob, většinou mužů, kteří zde postávají.  

41 Pokud se na ubytovnách pohybují ženy, bylo pozorováno, že se jedná zejména o uklízečky. Dle zjištěných informací  
ženy/migrantky ze zemí bývalého SSSR, ale také Vietnamu a dalších zemí jsou ubytovány spíše hromadně v soukromých 
bytech či rodinných domech. Ubytování v bytech a domech však využívají i muži. 

42 Termín „burzy práce“ je srozumitelný především českému čtenáři/ce. V jazyce klientského systému však „burza práce“ 
znamená spíše výpomoc s dodáním/vypůjčením dělníků mezi sebou. 

Dle používaného jazyka se jedná zejména o osoby z bývalého Sovětského svazu (ruš-
tina, ukrajinština) a ze Slovenska. Do místa přijíždějí vozy, do kterých postupně tyto 
osoby nastupují. 

Časové a sezónní využívání těchto míst je velmi různorodé. Některé burzy práce 
např. fungují pouze během stavební sezóny. V zimním období se tedy jejich počet 
redukuje. Podle týdenní periodicity pak můžeme rozlišovat burzy práce vázané na 
pravidelné víkendové akce (v Praze například bleší trhy, provozované hlavně v sobo-
tu či neděli dopoledne) a neorganizované nábory, probíhající na určitých místech 
většinou od pondělí do pátku. Denní struktura potom odpovídá buď pořádání orga-
nizované akce nebo poptávce a nabídce. Na místech neorganizovaných náborů pod 
širým nebem pracovníci (zejména muži) nabízející své služby čekají na nabídku 
zhruba od šesté hodiny ranní do jedenácté. Na některých místech však potkáváme 
osoby, které hledají práci i v odpoledních hodinách. V určitých lokalitách naopak 
probíhají nábory a někdy i výplaty od klientů až ve večerních hodinách. 

Kostely
Velkou část pracovních migrantů a migrantek tvoří cizinci pocházející ze zemí 
bývalého Sovětského svazu, kde mezi náboženstvím převládá pravoslaví. Do kos-
tela chodí spíše starší lidé, z hlediska pohlaví dle pozorování převažují ženy. Něk-
teré bohoslužby jsou více „multikulturní“, navštěvují je společně Bulhaři, řeko-
vé, Rusové a další, jiné jsou více uzavřené a převládají například pouze Ukrajinci  
či Rusové. 

Kromě pravoslavných kostelů43 je pro práci v terénu vhodné také navštívit i koste-
ly, ve kterých probíhají řeckokatolické bohoslužby. Liturgie se totiž velmi podobá 
pravoslavné a někteří cizinci či cizinky se dle sdělení jedné z farářek mohou mylně 
domnívat, že se jedná o pravoslavnou liturgii, a navštěvovat i tyto mše. Využívání 
kostelů a modliteben se řídí úředními hodinami a časem bohoslužeb. 

Nádraží 
Relevantními prostředími mohou být také některá nádraží ve velkých městech. 
V Praze je z tohoto pohledu jedním z nejfrekventovanějších prostředí autobusové 
nádraží Florenc a také zastávky mezinárodních linek u stanic metra Želivského, 
Roztyly a Černý Most. 

Na Florenci se pohybuje vysoký počet osob, z jejichž chování je patrné, že nejsou 
turisty. Lze zde pozorovat jednotlivce i uskupení, o nichž lze usuzovat, že patří do 
cílové skupiny práce v terénu. V době, kdy přijíždějí autobusy zejména z Ukrajiny, 
je možné na nástupištích identifikovat osoby, které zde již čekají a které se zabývají 
zprostředkováním různých typů práce. Dle faktu, že auta, která používají k přepravě 
osob, jsou nová a že využívají služeb placeného parkoviště, lze usuzovat, že se jedná 
o movitější zprostředkovatele. Další skupina těchto osob se pohybuje vně nádraží, 
kde očekávají osoby, které vycházejí z prostor nádraží. Ty používají auta v horším 

43 Na církevní hodnostáře se obracejí o pomoc lidé z tzv. třetích zemí především ze zdravotních důvodů (nejsou pojištěni).
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stánky hlavně v centru města nebo naopak na stanicích metra, kde se přestupuje na 
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43 Na církevní hodnostáře se obracejí o pomoc lidé z tzv. třetích zemí především ze zdravotních důvodů (nejsou pojištěni).



Manuál k sociální inkluzi obchodovaných a vykořisťovaných osob

24

technickém stavu. Kontaktování a výběr pracovníků pro konkrétní osobu, která ná-
bor provádí, je ovlivněn referencemi na předchozí spolupráci s některým z tzv. kli-
entů. Především však skutečností, zda osoba přijíždí s číslem na konkrétního klienta 
či je bez „ochrany“. 

Ze získaných informací lze usuzovat, že v prostoru nádraží existuje velmi prová-
zaný systém, přes který je možné kromě jízdenek za určitých okolností získat víza, 
pracovní povolení, kontakty na potenciální zaměstnavatele apod. 

V prostorách Hlavního nádraží 
Praha lze rovněž pozorovat ná-
bor levných pracovních sil. Pře-
vážně se však jedná o osoby, 
které do ČR přicestovaly jinak 
než vlakem. 

Dle informací získaných od 
osob kontaktovaných v terénu je 
autobusová přeprava využívána 
ohroženými skupinami častěji 
než vlaková, zejména vzhledem 
ke své ceně. U cestování autobu-
sem (případně soukromým mik-
robusem) existuje také možnost 
větší záruky ze strany zprostředkovatele, že budou hranice překročeny bez problému. 
Bylo také pozorováno, že z vlaků, které přijížděly z vytipovaných destinací, nevystu-
povalo větší množství osob, které by bylo možné zahrnout do cílové skupiny. 

Příklady dalších prostředí, která by byla relevantní pro práci v terénu a vzhledem  
k limitům projektu nebyla zmapována, jsou uvedeny v závěrečných doporučeních. 

5 RIzIKové faKtoRy 
Terénní sociální práce resp. terénní programy se zaměřují na osoby, které vedou rizi-
kový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 44. 

U cílové skupiny práce v terénu jsou však rizikové spíše jednotlivé okolnosti/faktory, 
ve kterých se cizinec z ekonomicky slabší země může v ČR pohybovat, než samotný 
způsob jeho života. Například migrant, který k nám přicestoval za prací, není více 
ohrožen obchodem s lidmi a vykořisťováním kvůli tomu, že se rozhodl pro jistý způ-
sob života (odchod z domácího prostředí, život v cizině apod.), ale kvůli některým 
vnějším faktorům, které jsou pro něj ohrožující – například v hostitelské zemi pře-
konává kulturní a jazykovou bariéru a jeho neznalosti může být zneužito, potřebuje 
splatit přemrštěné a neoprávněné dluhy zprostředkovateli práce, může být z různých 
důvodů vydírán apod.

44 Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, §69, srov. také MATOUšEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2005 
(heslo terénní sociální práce). 
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5.1 RIzIKové faKtoRy a ohRožeNí oBchodem S LIdmI 
a vyKořISťováNím 

Pro ilustraci existence rizikových faktorů působících na život cílové skupiny byly 
vybrány z odborných studií, výzkumných statí a dalších relevantních prací45 ty, které 
se ukazují jako významné při práci s obchodovanými a vykořisťovanými osobami  
v praxi organizace La Strada ČR. Je potřeba zmínit, že se rozhodně nejedná o kom-
pletní výčet všech rizikových faktorů. Některé jevy jsou z různých pohledů, vzhledem 
ke své významné „rizikovosti“, zmiňovány opakovaně . 

Pro přehlednost byly rizikové faktory rozčleněny do několika kategorií.

Faktory spojené s migrací do cizí země: 
	 jazyková bariéra cizinců a cizinek, která může komplikovat dostupnost informa-
cí, kontaktů, případně pomoci neziskových organizací;

	absence či nedostatečná dostupnost informací v zemích původu cizinců a cizinek  
o situaci v ČR; 

	 informace, které jsou k dispozici, nejsou mnohdy spolehlivé; pocházejí především 
ze strany krajanů, zprostředkovatelů práce apod.; 

	strach obrátit se o radu na relevantní instituce v případě problémů se zaměstna-
vatelem v ČR z důvodu obavy, že přijdou o pracovní povolení, případně strach 
obrátit se na tyto instituce, pokud takovým povolením nedisponují; 

45 Burčíková, P. Obchod s lidmi a nucená či vykořisťující práce v České republice. Praha: La Strada ČR, o.p.s., 2006. 36 s. 
Černík, J. Klientský systém jako quasi-feudalismus v Česku. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2005. 10 s. 
Černík, J. et al. Pilotní výzkum prostředí obchodu s lidmi na území České republiky. Praha: IOM Mezinárodní organizace 
pro migraci Praha, 2005. 122 s. 
GR�GAR, J., ČANěK, M., ČERNíK, J. Vliv kvalifikace na uplatnění a mobilitu na českém trhu práce u migrantů ze 
třetích zemí. Migraceonline 2006. Přístup z:  
http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/Zaverecna_zprava_2.pdf  
Guidelines for the Development and Implementation of Comprehensive National Anti -trafficking Response. Viena: ICMPD, 2006. 
JíROVá, E. Výsledky dotazníkového šetření v prostředí osob bez domova v Praze. Praha: La Strada ČR, o.p.s., 2007,  
interní materiál. 
KLIMENT, P., TOPINKA, D. Možnosti sociálních intervencí v prostředí ilegální pracovní migrace.  
Sociální práce/Sociálna práca, 2007, č. 2, s. 91-102. 
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	rozdílné, kulturně (zkušenostmi ze země původu) ovlivněné chápání některých 
institucí a rolí nevládních organizací; 

	akceptace substandardních pracovních a životních podmínek a nižších výdělků 
(srovnávají s faktickými možnostmi v zemi původu);

	strach/neochota/stud/nemožnost cestovat domů bez vydělaných finančních  
prostředků; 

	omezený akční rádius zejména migrantů bez dokumentů, kteří se pohybují hlav-
ně mezi pracovištěm a ubytovnou, tudíž neznají prostředí a nevědí, kde pomoc  
hledat;

	absence či slabá podpora rodiny (zejm. u žen).

Faktory spojené s administrativními překážkami pracovní migrace: 
	celkově administrativně obtížné získávání pracovního povolení;

	účel pobytu – pokud osoby disponují pracovními vízy46, jsou vázány na jedno-
ho zaměstnavatele, resp. konkrétní pracovní místo. Když skončí zaměstnanecký 
poměr, končí i legální status osoby na našem území. Tato skutečnost může být 
zaměstnavateli zneužívána jako nástroj nátlaku. 

	neprofesionální jednání ze strany úředníků a úřednic vůči cizincům (neefektivní 
komunikace, nepřijímání kulturních odlišností, neochota atp.);

	neregulérní pobytový statut osoby47, od kterého se může odvíjet strach požádat  
o pomoc, strach z vyhoštění či trestního stíhání. Tato situace způsobuje snadnou 
vydíratelnost jinými osobami.

Faktory spojené s existencí organizovaného zločinu a neformálních  
zprostředkovatelských struktur: 

	závislost na klientovi/zprostředkovateli/ce; 

	výplata mzdy přes klienta/zprostředkovatele a prostor, který tím může vznikat 
pro manipulaci a zneužívání;

	zadržování dokladů, mzdy a omezování osobní svobody, nátlak, výhružky, přímé 
násilí;

	strach z mafie (vč. využívání výhrůžek násilím nebo pomstou mafie na rodině  
v zemi původu);

	zadluženost (v některých případech dlužní otroctví) způsobené pozměňováním 
účtů, přehnanými cenami, podhodnocováním vyráběného zboží nebo poskytova-
né služby nebo nadhodnocenými úrokovými sazbami. 

46 Například zhruba 2/3 ekonomicky aktivních Ukrajinců s legálními doklady v ČR má právě zaměstnanecký status.  
Viz NEKORJAK, M. Klientský systém a ukrajinská pracovní migrace do České republiky.  
Sociální studia: Život v pohybu, 2006, č. 1,s. 95

47 Například migranti z Ukrajiny bez dokladů u nás pracují a žijí častěji než ti s legálními doklady. (ibid. s.94)

Faktory působící ze strany majoritní společnosti:
	celková neochota společnosti přijímat cizince; 

	 tolerance ke špatnému zacházení s pracovní silou z tzv. třetích zemí;

	poptávka po levné pracovní síle;

	snaha některých zaměstnavatelů co nejvíce vydělávat na levné pracovní síle;

	výhody pro zaměstnavatele, kteří využívají služeb agentur práce (nižší náklady, 
nemožnost postihu ze strany úřadů práce, flexibilita pracovní síly); 

	obecná tolerance k využívání pracovních sil zaměstnaných tzv. načerno. 

5.2 výhody pRáce v teRéNu 
Rizikové faktory, jejichž kumulace působí na osoby z cílové skupiny, jasně pouka-
zují na to, že se jedná o osoby, které žijí v sociálně nepříznivé situaci. Argumentem 
pro vhodnost práce v terénu je kromě zmiňovaných rizikových faktorů skutečnost, že 
tyto osoby mnohdy nevyhledají samy pomoc anebo ji vyhledat nemohou. V mnoha 
případech se jedná o stejné faktory, které z cílové skupiny tvoří skupinu ohroženou 
obchodováním s lidmi a vykořisťováním či osobu obchodovanou a vykořisťovanou. 
Mnohé z důvodů, které brání vyhledání pomoci, jsou pak podobné či totožné s těmi, 
které se vyskytují u osob z dalších cílových skupin terénní sociální práce48.

Pracovní migranti a migrantky z ekonomicky slabších zemí mnohdy nemají dosta-
tek informací o rizicích obchodu s lidmi a o možnostech pomoci ve vlastními silami 
těžce řešitelné situaci. Kromě toho, že mnohdy nevědí o existenci nevládních orga-
nizací, nerozumí také jejich fungování a v některých případech spojují jejich činnost  
s působením státního aparátu (policie, úřady práce apod.), ke kterému nemají důvěru 
a mohou s ním mít špatné zkušenosti. 

Mnohé osoby z cílové skupiny se obávají stigmatizace a následného postihu; ze 
zkušeností organizace La Strada ČR vyplývá, že je vždy nutné alespoň se pokusit  
o ujištění, že kontakt s pomáhající organizací pro ně není ohrožující. Kusé informace 
o neziskovém sektoru, kterými cizinci a cizinky někdy disponují, mohou být modifi-
kovány, a také klienti, kteří často zajišťují komunikaci cizinců a cizinek s většinovou 
společností, informace o pomoci pozměňují ke svému prospěchu. Pro některé cizin-
ce může být také ponižující požádat o pomoc, přestože vědí o její existenci. PvT však 
může svojí profesní vybaveností překonat kulturní i jazykovou bariéru, která bývá 
pro většinovou společnost jinak těžce překročitelná. 

Mezi další problémy ve styku neziskových organizací a potenciálních uživatelek a uživa-
telů služeb, které může práce v terénu eliminovat, patří vzdálenost kanceláře organi-
zace od místa, kde cizinci žijí a pracují, či také to, že kanceláře mají z bezpečnostních 
důvodů neveřejnou adresu a jsou přístupné po telefonické dohodě. Náplní a cílem PvT je 

48 Kurzívou v textu jsou označeny důvody, které rovněž na s. 8 uvádí publikace NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka 
pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007 



Manuál k sociální inkluzi obchodovaných a vykořisťovaných osob

27

	rozdílné, kulturně (zkušenostmi ze země původu) ovlivněné chápání některých 
institucí a rolí nevládních organizací; 

	akceptace substandardních pracovních a životních podmínek a nižších výdělků 
(srovnávají s faktickými možnostmi v zemi původu);

	strach/neochota/stud/nemožnost cestovat domů bez vydělaných finančních  
prostředků; 

	omezený akční rádius zejména migrantů bez dokumentů, kteří se pohybují hlav-
ně mezi pracovištěm a ubytovnou, tudíž neznají prostředí a nevědí, kde pomoc  
hledat;

	absence či slabá podpora rodiny (zejm. u žen).

Faktory spojené s administrativními překážkami pracovní migrace: 
	celkově administrativně obtížné získávání pracovního povolení;

	účel pobytu – pokud osoby disponují pracovními vízy46, jsou vázány na jedno-
ho zaměstnavatele, resp. konkrétní pracovní místo. Když skončí zaměstnanecký 
poměr, končí i legální status osoby na našem území. Tato skutečnost může být 
zaměstnavateli zneužívána jako nástroj nátlaku. 

	neprofesionální jednání ze strany úředníků a úřednic vůči cizincům (neefektivní 
komunikace, nepřijímání kulturních odlišností, neochota atp.);

	neregulérní pobytový statut osoby47, od kterého se může odvíjet strach požádat  
o pomoc, strach z vyhoštění či trestního stíhání. Tato situace způsobuje snadnou 
vydíratelnost jinými osobami.

Faktory spojené s existencí organizovaného zločinu a neformálních  
zprostředkovatelských struktur: 

	závislost na klientovi/zprostředkovateli/ce; 

	výplata mzdy přes klienta/zprostředkovatele a prostor, který tím může vznikat 
pro manipulaci a zneužívání;

	zadržování dokladů, mzdy a omezování osobní svobody, nátlak, výhružky, přímé 
násilí;

	strach z mafie (vč. využívání výhrůžek násilím nebo pomstou mafie na rodině  
v zemi původu);

	zadluženost (v některých případech dlužní otroctví) způsobené pozměňováním 
účtů, přehnanými cenami, podhodnocováním vyráběného zboží nebo poskytova-
né služby nebo nadhodnocenými úrokovými sazbami. 

46 Například zhruba 2/3 ekonomicky aktivních Ukrajinců s legálními doklady v ČR má právě zaměstnanecký status.  
Viz NEKORJAK, M. Klientský systém a ukrajinská pracovní migrace do České republiky.  
Sociální studia: Život v pohybu, 2006, č. 1,s. 95

47 Například migranti z Ukrajiny bez dokladů u nás pracují a žijí častěji než ti s legálními doklady. (ibid. s.94)

Faktory působící ze strany majoritní společnosti:
	celková neochota společnosti přijímat cizince; 

	 tolerance ke špatnému zacházení s pracovní silou z tzv. třetích zemí;

	poptávka po levné pracovní síle;

	snaha některých zaměstnavatelů co nejvíce vydělávat na levné pracovní síle;

	výhody pro zaměstnavatele, kteří využívají služeb agentur práce (nižší náklady, 
nemožnost postihu ze strany úřadů práce, flexibilita pracovní síly); 

	obecná tolerance k využívání pracovních sil zaměstnaných tzv. načerno. 

5.2 výhody pRáce v teRéNu 
Rizikové faktory, jejichž kumulace působí na osoby z cílové skupiny, jasně pouka-
zují na to, že se jedná o osoby, které žijí v sociálně nepříznivé situaci. Argumentem 
pro vhodnost práce v terénu je kromě zmiňovaných rizikových faktorů skutečnost, že 
tyto osoby mnohdy nevyhledají samy pomoc anebo ji vyhledat nemohou. V mnoha 
případech se jedná o stejné faktory, které z cílové skupiny tvoří skupinu ohroženou 
obchodováním s lidmi a vykořisťováním či osobu obchodovanou a vykořisťovanou. 
Mnohé z důvodů, které brání vyhledání pomoci, jsou pak podobné či totožné s těmi, 
které se vyskytují u osob z dalších cílových skupin terénní sociální práce48.

Pracovní migranti a migrantky z ekonomicky slabších zemí mnohdy nemají dosta-
tek informací o rizicích obchodu s lidmi a o možnostech pomoci ve vlastními silami 
těžce řešitelné situaci. Kromě toho, že mnohdy nevědí o existenci nevládních orga-
nizací, nerozumí také jejich fungování a v některých případech spojují jejich činnost  
s působením státního aparátu (policie, úřady práce apod.), ke kterému nemají důvěru 
a mohou s ním mít špatné zkušenosti. 

Mnohé osoby z cílové skupiny se obávají stigmatizace a následného postihu; ze 
zkušeností organizace La Strada ČR vyplývá, že je vždy nutné alespoň se pokusit  
o ujištění, že kontakt s pomáhající organizací pro ně není ohrožující. Kusé informace 
o neziskovém sektoru, kterými cizinci a cizinky někdy disponují, mohou být modifi-
kovány, a také klienti, kteří často zajišťují komunikaci cizinců a cizinek s většinovou 
společností, informace o pomoci pozměňují ke svému prospěchu. Pro některé cizin-
ce může být také ponižující požádat o pomoc, přestože vědí o její existenci. PvT však 
může svojí profesní vybaveností překonat kulturní i jazykovou bariéru, která bývá 
pro většinovou společnost jinak těžce překročitelná. 

Mezi další problémy ve styku neziskových organizací a potenciálních uživatelek a uživa-
telů služeb, které může práce v terénu eliminovat, patří vzdálenost kanceláře organi-
zace od místa, kde cizinci žijí a pracují, či také to, že kanceláře mají z bezpečnostních 
důvodů neveřejnou adresu a jsou přístupné po telefonické dohodě. Náplní a cílem PvT je 

48 Kurzívou v textu jsou označeny důvody, které rovněž na s. 8 uvádí publikace NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka 
pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007 
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také zjišťování aktuálních potřeb lidí ohrožených vykořisťováním a obchodováním, aby 
organizace mohly opravdu cíleně a účelně vytvářet a nabízet své služby; fakt, že služby 
neodpovídají potřebám cílových skupin je také důvodem, proč je samy nevyhledávají. 

Zmiňovanými rizikovými faktory poukazujeme na existenci jevů, které mohou půso-
bit na osoby z cílové skupiny a na skutečnost, proč případně nevyhledají existující 
služby. V žádném případě však netvrdíme, že všechny osoby, které je možné zahrnout 
do cílové skupiny, potřebují služby nevládních organizací či nemohou/neumějí svoji 
situaci řešit. 

6 v teRéNu
V předchozích kapitolách bylo shrnuto, ke KOMU směřuje práce v terénu, PROČ tomu 
tak je a KDE je vhodné práci v terénu realizovat. 

V následujících kapitolách je popsáno, JAK pracují PvT a CO, resp. jakou činnost  
v terénu vyvíjejí. 

Práce v terénu má několik fází, které se navzájem v některých momentech překrývají. 
V každé fázi je také žádoucí klást důraz na odlišné aspekty a dílčí cíle této činnosti. 
Rozdílný také může být kontext, ve kterém se PvT v jednotlivých fázích/činnostech 
nacházejí. 

Následující schéma ukazuje jednotlivé fáze/činnosti práce Pvt. 

7 přípRava Na vStup do LoKaLIty, 
monitoring 

Dříve, než se PvT vydají do lokality, je nezbytné si o ní zjistit co nejvíce informa-
cí. Soubor informací, kontaktů a doporučení, získaných během přípravy na vstup 
do lokality, si pak PvT ověřují přímo na místě. Již při přípravě je vhodné zvažo-
vat okolnosti vzniklé např. při vstupu na soukromý pozemek49, udělat si představu  
o případném kriminálním pozadí dané lokality apod. Zásadním pro rozhodnutí, 
zda a jak vstupovat do lokality, může být také skutečnost, že je zde aktuálně nějaký  
49 § 126 odst. 1 Občanského zákoníku
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problém, který řeší policie. Může se jednat o jinou trestnou činnost, kvůli jejímuž 
vyšetřování by PvT mohli být považováni za policisty50. Při všech vstupech do terénu 
však toto riziko nelze vyloučit. 

Příprava na vstup do lokality spočívá v několika po sobě jdoucích etapách: 

	zjištění co největšího množství informací o cílové skupině, jejím výskytu ve sle-
dované populaci, relevantních lokalitách, kde je možno cílovou skupinu kontak-
tovat, klíčových institucích, které mohou PvT při lokalizaci a kontaktování cílové 
skupiny pomoci, atp.;

	kontaktování vytipovaných institucí/organizací a osob;

	zaměřené pozorování v terénu (predepistáž). 

Celý tento proces je třeba realizovat v kontextu bezpečnostního plánu.

Informace o cílové skupině v lokalitách lze získávat z externích i interních zdrojů: 

	masmédií; 

	médií a ostatních veřejně dostupných zdrojů; 

	od jiných osob, které jsou v kontaktu s komunitou nebo přímo s cílovou skupinou. 
Těmito osobami mohou být jak lidé zevnitř komunity, tak i zaměstnavatelé, spo-
lupracovníci a spolupracovnice z vlastní organizace a partnerských organizací, 
OČTř, úředníci a úřednice, lidé ze sousedství a řada dalších. 

Informace získané z různých zdrojů mají samozřejmě odlišnou hloubku i relevanci, 
tedy je třeba při jejich vyhodnocování mít na zřeteli, z kterého ze zmíněných zdrojů 
pocházejí, a uvědomovat si možné střety zájmů. 

Jako nejspolehlivější se jeví spíše zdroje statistické povahy. Další velmi užitečné infor-
mace je možné získat ze zdrojů, které jsou primárně určeny jiným účelem. Při rešer-
ších tak lze sledovat třeba policejní statistiky (kriminalita různých cílových skupin), 
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50 Pokud například PvT od kriminální politicie vědí, že na pražské ubytovně X� je podezření, že skupina cizinců vyrábí 
falešné doklady, musejí počítat se zvýšeným rizikem a svou práci v této lokalitě tomu přizpůsobit. Disponují-li PvT  
důvěryhodným(!) kontaktem na místně příslušné oddělení policie (ideálně SKPV), mohou informace o specifikách lokality 
a možnostech intervence policie v případě problémů získat zde.
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a pracovnice v různých městech různými lidmi opakovaně ubezpečováni, že: „tady 
u nás je to taková díra, že se všichni znají a všichni o všem vědí“ (míněno: výskyt 
cizinců a cizinek, natož vykořisťovaných či obchodovaných, o nichž by se nevědělo, 
je u nás prakticky vyloučen). Často ani odpovědné osoby nebyly schopny označit 
lokalitu, kde se nalézají cizinci/cizinky. Po mnoha takovýchto informacích však sta-
čila nepřímá otázka položená té správné osobě a najednou se PvT dostali do podniku 
zaměstnávajícího ukrajinské šičky přes klienta, nebo domu, v němž bylo ubytováno 
70 cizinců a cizinek, rozvážených každý den za prací do okolí.

7.1 moNItoRINg 
Monitoring51 (mapování) vybraných lokalit má za cíl, zjednodušeně řečeno, zjistit, 
kam konkrétně jít, jak lokalita vypadá a co nebo kdo může PvT při práci v lokalitě 
pomoci (například i při distribuci infomateriálů). 

Může se přitom jednat o: 

	širší lokalitu - například město, okres, či kraj;

	užší lokalitu - pozemek, areál, veřejné prostranství, budovu apod.

Monitoring je možno pojmout:

	 jako vstupní etapu práce v lokalitě52. Během této přípravné etapy práce v terénu 
by PvT měli získat dostatečnou teoretickou znalost vybrané lokality, shromáždit  
a analyzovat dostupné údaje o lokalitě, popřípadě již navázat kontakt a spolupráci  
s klíčovými institucemi.

	jako průběžný proces53, což pro práci PvT znamená, kromě úvodního monitorin-
gu lokality, i permanentní sledování a vyhodnocování změn, které se v lokalitě 
a jejím okolí odehrávají. Změny, které PvT při průběžném monitoringu zaregis-
trují, by měly mít přímý korektivní dopad na samotnou práci v terénu.

Ačkoli průběžný monitoring jednotlivých lokalit je pochopitelně časově náročnější, 
přináší PvT nesporné výhody pro další práci. A to obzvláště v těch typech lokalit, do 
nichž PvT chtějí vstupovat opakovaně. Nelze totiž z počátku očekávat, že na intervenci 
PvT bude okamžitá masová zpětná vazba z cílové skupiny. 

7.2 pRedepIStáž (zaměřeNé pozoRováNí v teRéNu)
Vzhledem k bezpečnostním rizikům tohoto typu práce v terénu by před zahájením 
samotné depistáže měla být realizována predepistáž, která poskytuje PvT možnost 
podrobněji si zmapovat lokalitu, aniž by byl nutný přímý kontakt s osobami v lokalitě. 
51 „Několikastupňový víceúčelový systém, činnost, kt. na základě systematického pozorování, měření a analýz současného 

stavu objektu předpovídá jeho budoucí vývoj.“ 
KRAUS, J. a kol. Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2006, heslo: monitoring

52 podrobněji viz NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava:  
Ostravská univerzita v Ostravě, 2007 s. 128

53 podrobněji ibid. s. 129

Ideální by bylo realizovat predepistáž ve všech později navštěvovaných lokalitách.  
V praxi je však realizována tam, kde lze předpokládat zvýšené riziko pro PvT, či  
v lokalitě, o které mají PvT nedostatek informací (kapacitní, finanční a časové důvo-
dy). Při predepistáži lze spíše doporučit vyhnout se kontaktu a pozorování realizovat 
pokud možno nepozorovaně. 

Predepistáž, neboli zaměřené pozorování v terénu, je funkčním mezičlánkem fází vstup-
ního monitoringu a depistáže. Oproti monitoringu předpokládá získání osobní zkuše-
nosti s lokalitou - PvT se pohybují v lokalitě či jejím bezprostředním okolí a nahlížejí 
je předem definovaným prizmatem (zaměřenost). Vůči depistáži může být predepistáž 
vymezena tak, že nesplňuje základní požadavek depistáže, tedy aktivitu, vyvíjenou za 
účelem vyhledání určitého znaku. Zároveň však poskytuje cennou osobní zkušenost  
a informace nejen pro depistáž, ale i pro následný dlouhodobý monitoring lokality. 

V rámci predepistáže se PvT soustředí zejména na zmapování prostorových dispo-
zic lokality, s přihlédnutím k požadavkům bezpečnostního plánu. Důležité je zjištění  
a zaznamenání únikových cest (zadní východy, okna apod.), ale i počet a způsob pohy-
bu osob v lokalitě, otypování těchto osob a určení vhodných ploch pro případné umís-
tění informačních materiálů. Vzhledem k předpokládané následné realizaci depistáže 
v této lokalitě je vhodné pokusit se vyhnout kontaktu s osobami z tohoto prostředí.

7.3 od přípRavy K pRácI v LoKaLItě 
Etapy práce PvT mohou mít dvojí posloupnost, v závislosti na typu lokality a definovaném 
cíli. První způsob je vhodný pro vysoce rizikové lokality, kde je cílem PvT jednorázové 
rozšíření informace o existenci služeb organizace, ale není žádoucí konat přímou inter-
venci ve smyslu osobního kontaktu s cílovou skupinou. Druhý způsob umožňuje opa-
kování depistáží, získávání kontaktních osob, zpětné vazby, nových informací a vůbec 
celkově efektivnější práci ve prospěch cílové skupiny v méně rizikových lokalitách.

Práce v terénu může být realizována v několika různě po sobě jdoucích fázích: 

	monitoring - predepistáž - umístění infomateriálů

PvT získávají informace z výše zmíněných externích i interních zdrojů a prostřed-
nictvím predepistáže ve vytipované lokalitě a jejím blízkém okolí. Pokud je v této 
fázi lokalita vyhodnocena jako natolik riziková, že realizace depistáže by znamenala 
jednoznačné ohrožení bezpečnosti PvT, následuje umístění informačních materiálů 
(nejlépe osobou, která ještě nebyla v lokalitě viděna). Tím práce v dané lokalitě končí  
a může být případně opět zahájena až s určitým časovým odstupem a po novém 
vyhodnocení aktuálních rizik.

	monitoring - predepistáž - depistáž - monitoring...

PvT opět shromažďují informace o lokalitě před vstupem do ní, ale zároveň konti-
nuálně pokračují v monitoringu dynamiky lokality během predepistáže, depistáže,  
i po jejich ukončení. To však, jako každá dlouhodobá činnost, klade poměrně vysoké 
nároky na kapacity týmu. 
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7.4 IdeNtIta RoLe pvt přI pRácI v teRéNu 
Práce v terénu má definované cíle a nástroje, které k jejich dosažení používá a se který-
mi by měli být PvT v souladu. Měli by je také uspokojivě a srozumitelně umět vysvětlit 
potenciálním uživatelům a uživatelkám služeb a dalším lidem, které kontaktují. PvT 
se však musí pohybovat v terénu tak, aby nebyli ohroženi a nebyli vnímáni jako riziko 
pro osoby, které se v daném místě pohybují. Zde může docházet k určitému napětí mezi 
transparentností PvT a bezpečnostními riziky, která může prostředí znamenat. 

Při vstupu do prostředí, ve kterém nemá PvT ještě etablovanou pozici, se vzhledem 
k bezpečnostním rizikům v praxi osvědčil postoj shrnutý v následující větě: zorien-
tuj se v prostředí, o své (pracovní) identitě nelži, sděluj však minimum informací. 
Někdy může být užitečné nechat lidem prostor, aby si sami domysleli pro ně přija-
telné vysvětlení přítomnosti PvT a nezamlžovat situaci zbytečně komplikovaným 
vysvětlováním tam, kde to není nutné. 

Oslovuje-li však PvT osoby s nabídkou služeb, je nutné, aby se ke svému poslání ote-
vřeně přihlásil/a. 

Výjimkou ze situací, kdy jsou PvT vázáni pravidlem nesdělovat nepravdy o svém 
poslání, jsou situace ohrožení. V takových případech platí - pokud jsi v ohrožení, 
modifikuj. Tedy např. pokud jsou PvT obstoupeni skupinou mužů, kteří jsou verbálně 
agresivní, případně vyhrožují, je plně v pořádku tvrdit na otázku „co tu děláte?“, že 
jste se ztratili. Každou situaci je nutné hodnotit s vědomím, že při působení v tomto 
typu terénu mohou být potenciální rizika velmi reálná54.

Jsou-li PvT situací donuceni modifikovat informace o svém poslání, měli by:

	k tomu mít závažný důvod; 

	vědět, proč se tak rozhodli; 

	zvolit takové informace, aby byly co nejjednodušší a nemohly nikoho poškodit; 

	především být s tímto postupem sami vnitřně v souladu.

Důležité je vědět, že k případné modifikaci informací dochází nikoli proto, aby byl 
někdo oklamán kvůli dosažení prospěchu PvT. Zmiňovaná modifikace může být jed-
ním z mnoha nástrojů, zajišťujících bezpečnost PvT a dalších zainteresovaných osob. 

8 depIStáž 
Depistáž (Survey) se od monitoringu odlišuje tím, že je již přímo zaměřena na aktivní 
vyhledávání určitého znaku v populaci55, tedy v tomto případě indikátorů existen-
ce či ohrožení obchodováním s lidmi a vykořisťováním v prostředí cílových skupin. 
Zahrnuje konkretizaci informací získaných při monitoringu (případně predepistáži), 
identifikaci cílové skupiny v lokalitě a oslovení konkrétních osob např. dotazem na 
jejich situaci s nabídkou pomoci, informací/kontaktů apod.
54 viz např. příloha č.1 „Reálná rizika.“
55 MATOUšEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2005, heslo: depistáž



Manuál k sociální inkluzi obchodovaných a vykořisťovaných osob

33

8.1 KoNKRetIzace INfoRmací
V průběhu depistáže se PvT v první řadě soustředí na ověření a upřesnění informa-
cí získaných v přípravné fázi vstupu do lokality. Pro komplexnější uchopení situace  
v lokalitě považujeme za zásadní následující otázky56. Jejich odpovědí či diskusí zís-
kají PvT podklad pro vhodnou intervenci:

	vyskytuje se v lokalitě opravdu cílová skupina (nebo její segment)?

	kdy je nejlepší cílovou skupinu v lokalitě kontaktovat?

	odpovídají předpokládané mechanismy fungování lokality získaným informacím?

	 jaký druh kontaktu a materiálů cílová skupina v lokalitě preferuje (/je/mohl by/ 
měl být nejefektivnější)?

	 jaké má cílová skupina v lokalitě potřeby?

	 jak je tato lokalita podobná/rozdílná ve vztahu k ostatním lokalitám, v nichž PvT 
pracovali nebo budou pracovat?

	realizují opravdu instituce/osoby, které byly v předchozích fázích vytipovány jako 
užitečné, v lokalitě deklarovanou činnost?

	na jaké instituce/organizace se mohou ohrožené osoby obrátit?

	 jsou v lokalitě a jejím okolí vhodné výlepové plochy? Nutno řešit i praktickou 
stránku věci - je vhodný podklad, jsou zde chráněny před povětrnostními vlivy, 
ale nebude výlep poškozováním cizího majetku?

	neohrozím osoby z cílové skupiny tím, že je budu kontaktovat? 

Naznačené otázky se osvědčilo diskutovat v týmu PvT i v širším týmu organizace. 

8.2 IdeNtIfIKace cíLové SKupINy 
Identifikace cílové skupiny přímo v terénu je jednou z klíčových a také nejproblema-
tičtějších činností nutných pro realizaci samotné práce v terénu. 

Jak bylo řečeno v úvodu textu, cílovou skupinou práce v terénu jsou osoby obchodo-
vané a vykořisťované a osoby těmito jevy ohrožené. Na stejném místě prezentujeme 
také kritéria, dle kterých vyhledáváme osoby z cílové skupiny. Jedná se o výkon nebo 
hledání práce, bydlení hluboko pod standardem, vnější vzhled, uzavřenost/anebo fun-
gování ve skupině, neznalost jazyka nebo jeho nedostatečná znalost. 

Během depistáže je proto nutné mít na zřeteli tyto základní definiční znaky cílové 
skupiny a výstupy z monitoringu. Na základě informací získaných při monitoringu/
predepistáži může být v některých lokalitách výskyt cílové skupiny předpokládán  
s vysokou pravděpodobností, avšak v jiných případech PvT tuto „jistotu“ mít nemuse-
jí, dokud se jim nepodaří navázat kontakt. 

56 Tyto otázky by měly být zohledňovány také při predespistáži; považujeme za užitečné vracet se k nim  
v průběhu celého procesu. 
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Praxi při identifikaci cílové skupiny mohou PvT usnadnit také modifikované klíče 
pro vyhledávání, používané při práci s dětmi a mládeží ohroženými nežádoucími 
společenskými jevy, tak jak je v Metodické příručce pro výkon TSP uvádí Herzog57. 
Identifikace může probíhat: 

	na základě „zakázky“ - osoba/skupina je dána doporučením vedení vlastní 
organizace (ale i jiné organizace, instituce či osoby - např. místní multikulturní 
centrum má od svých klientek informaci, že „cizinci pracují ve špatných pod-
mínkách v podniku X�“, a tuto informaci předá PvT). Přichází-li „objednávka“ 
zvenčí, je na rozhodnutí PvT, potažmo organizace, jak s ní naloží.

	na základě volby pvt – jedinci/skupiny nejsou dány jednoznačně, nemu-
sejí být vázáni na jedno místo, jejich předběžná lokalizace je výsledkem  
monitoringu.

PvT by na rozdíl od pracovníků a pracovnic pracujících s mládežnickou cílovou sku-
pinou neměli navazovat nahodilé a neplánované kontakty. V praxi se proto PvT snažili 
využívat následující klíče, které také pomáhaly při vyhledávání osob z cílové skupiny 
v konkrétních lokalitách (nejsou souřadné s předchozími kritérii). Dle těchto klíčů 
mohou v lokalitách PvT cílovou skupinu identifikovat podle: 

	nápadných znaků - tj. osoby, které na první pohled vykazují definiční znaky 
cílové skupiny; 

	nápadného chování - specifické chování uvedené v kapitole cílová skupina (např. 
„zneviditelňování“, držení se skupiny apod.);

	typických činností - především práce v 3D oborech či zdržování se v určitých 
lokalitách. 

A/nebo právě podle lokalit, které lze rozdělit na:

	typické lokality - vytipované ubytovny, pracoviště, kontaktní místa - zejmé-
na nádraží a černé burzy práce, stánky s občerstvením u dopravních uzlů, tzv. 
nácestné zastávky, příměstské dopravní prostředky, lokality s levnými byty, mís-
ta s velkou koncentrací osob, restaurace a bary vlastněné cizinci, odlehlá stavení/
statky apod.;

	náhodně nalezené lokality - dají se poznat podle neobvyklého dění v lokalitě. 
Například plně obsazené ubytovny, kde se ubytovaní téměř nevyskytují, praco-
viště, kde se pracovníci/ce pohybují co nejméně a běžný návštěvník je nemá mož-
nost kontaktovat58, místa u zastávek MHD či v parcích, kde skupiny cizinců/cizi-
nek čekají na kontakt s klientem apod.

57 NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce.  
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007, s. 131.

58 viz TOPINKA, D. Uvíznuti v nelegalitě. Sociální studia: Život v pohybu, 2006, č. 1, s. 84
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8.3 pRvoKoNtaKt 
Navázání prvního kontaktu je v terénní práci definováno třemi hlavními a jedním 
doplňkovým způsobem59:

	aktivní - přímé oslovení členů cílové skupiny;

	pasivní - pravidelný pohyb v místech, kde se skupina setkává, čekání na oslovení 
skupinou/osobou;

	přes třetí osobu - pracovníka/pracovnici přivede některý člen skupiny; 

	nepřímo60 - příprava a distribuce infomateriálů s nabídkou terénních služeb.

Práce v terénu je specifická tím, že materiály, které PvT distribuují, nenabízejí služby 
přímo v terénu. Materiály, které PvT distribuují, přinášejí informace, které mohou 
pomoci předcházet obchodování s lidmi a/či umožnit sebeidentifikace obchodované či 
vykořisťované osoby. Vždy odkazují na služby, které poskytuje organizace La Strada 
ČR či další nevládní organizace. 

V dosavadní praxi se zatím pro práci PvT jako nejpoužitelnější varianta prvokontaktu 
při depistáži ukázalo aktivní oslovení členů skupiny. Vzhledem k nutnosti deklarovat 
svoji roli při předávání informačních materiálů osobám z cílové skupiny je jejich pří-
mé oslovení transparentnější a efektivnější. 

Navázání kontaktů usnadňuje použití „neutrálnějších“, tedy nikoli pouze na obchod  
s lidmi zaměřených materiálů. Pro prvokontakt je vhodné také obecnější vysvětlení své 
role (pracuji pro organizaci pomáhající cizincům a cizinkám... apod.). PvT se nesnaží 
na první kontakt navázat hlubší důvěru. Naopak pracuje s předpokladem pochopitelné 
nedůvěry ze strany cílové skupiny.

8.3.1 PřeKážKy a PrObLematicKé mOmeNty Při PrvOKONtaKtU
Problémy při prvokontaktu mohou nejen fungovat jako poměrně zásadní bariéra efek-
tivní práce v terénu, ale zároveň v některých situacích znamenat riziko jak pro PvT, 
tak i pro ostatní zainteresované osoby. Překážky, na něž jsme dosud při prvokontak-
tu narazili nebo které je možno v obecné rovině předpokládat, lze shrnout do dvou 
základních kategorií:

1. překážky na straně pvt

	strach z prvokontaktu (zábrany v oslovení cizího člověka, situaci nepřiměřená 
obava o vlastní bezpečnost…)

	nedostatečné komunikační schopnosti PvT (nejistota, nesrozumitelnost sdělení…)

	nedostatečná znalost cílové skupiny a problematiky

59 viz např. BEDNářOVá, Z., PELECH, L. Slabikář sociální práce na ulici.. Brno: Doplněk, 2003, s. 54.
60 NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 

2007 s.16
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	nedostatečná flexibilita (ustálené komunikační vzorce, rigidita postupů při práci 
v různých typech lokalit…)

	nedostatečná jazyková vybavenost 

	nutnost rozdílného přístupu k potenciálně obchodovaným osobám a obchodova-
ným osobám, jejichž rozlišení je ale v terénu pro PvT často problematické

	malá zpětná vazba z terénu, která by mohla pomoci při korekci postupů a přípra-
vě informačních materiálů (spíše problém pro PvT než na straně PvT, ale ti by se 
měli pokusit nalézt mechanismy, jak se s touto skutečností co nejlépe vyrovnat)

	další faktory, které mohou vést k syndromu vyhoření61 ( v praxi se PvT například 
často setkávají s žádostí o zprostředkování práce jako „jediným způsobem, jak 
mi můžete pomoct“, což může u PvT vést ke syndromu vyhoření)

	kontakt s trestnou činností62 (ze strany cílové skupiny nebo naopak páchanou na 
cílové skupině) 

2. překážky na straně cílové skupiny

	neznalost jazyka

	faktická nepřístupnost osob (např. dozorované skupiny a lokality)

	v lokalitách se někdy vyskytují osoby pobývající či pracující na území ilegálně, 
takže už samotný fakt, že je kontaktuje neznámý člověk, mohou vnímat jako 
ohrožující

	obavy o vlastní bezpečnost z důvodu osobní nebo zprostředkované zkušenosti  
s kriminálními strukturami (z pracovních migrantů/migrantek takovou zkuše-
nost mají prakticky všichni)63. Lze doporučit oslovovat tyto osoby spíše česky  
a pouze v případě, že nerozumějí, jim sdělit, že PvT jsou schopni komunikovat 
také v jiném jazyce (např. rusky)

	svou roli u některých osob zřejmě hraje také zkušenost s policií, novináři apod.

	nedostatek zkušeností s fungováním nestátního neziskového sektoru64 (byli jsme 
považováni za kontrolu státního orgánu, zprostředkovatelskou agenturu, nebo 
nám chtěli za informační materiály platit apod.)

	kulturní specifika daných národností, kdy hraje roli například genderové hledis-
ko - roviny komunikace: M - M, F - F, M - F, F - M (např. u některých národností 
je žena muži podřízena a nerespektování tohoto faktu může vést k neúspěchu 
při intervenci, či být pro PvT dokonce ohrožující). V tomto ohledu jsou zřejmě 
výhodnější smíšené (M + F) týmy PvT, protože umožňují flexibilně reagovat na 

61 srov. např. NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita 
v Ostravě, 2007, s. 50 a násl. 

62 např. Ibid. s. 53 a násl.
63 viz např. ČERNíK, J. et al. Pilotní výzkum prostředí obchodu s lidmi na území České republiky. Praha: IOM Mezinárodní 

organizace pro migraci Praha, 2005, s. 13 a další
64 viz např. BURČíKOVá, P. Obchod s lidmi a nucená či vykořisťující práce v České republice. Praha: La Strada ČR, o.p.s., 

2006, s. 20.

momentální situaci. I v terénu je tedy třeba dodržovat zásady kulturně senzitivní 
práce, praktikované např. při sociální práci v prostředí migrantských komunit

	komunikace ovlivněná extrémní únavou po namáhavé práci, zraněním či nemocí 
a nemožností vyhledat lékařskou péči, či požitím alkoholu

Některé problematické situace se podařilo překlenout díky konzultacím s kolegy  
a kolegyněmi, kteří mají zkušenosti s prací v terénu s jinými cílovými skupinami. 
Práce v terénu také využívala (podobně jako terénní sociální práce) supervizi, diskusi 
v týmu, konzultaci s odborníkem či odbornicí, intervizní setkání apod.

Mnohé ze zmiňovaných problémů považujeme za „obecné“, tedy takové, se kterými 
se potýkají pracovnice a pracovníci terénních programů a osoby působící v oblas-
ti sociální práce obecně a o jejichž řešení pojednává odborná literatura z oblasti  
sociální práce. 

8.4 SpecIfIKa „vStupu“ do KoNKRétNích LoKaLIt 
Každé prostředí, do kterého PvT vstupují, je specifické. Následující kapitola shrnuje 
zkušenosti získané při práci v jednotlivých typech prostorů. 

Stavby
Pro PvT jsou obtížně přístupné velké ohrazené a hlídané stavby v městských aglo-
meracích. Některé větší stavby, jak již bylo zmiňováno, tvoří autonomní systém, 
kde lze najít zároveň i ubytovnu a kantýnu, takže dělníci prakticky nemusejí opouš-
tět prostor stavby. V těchto velkých stavebních areálech (zpravidla jde o rozsáhlé 
stavby pozemních komunikací atd.) se PvT obvykle mohou pohybovat poměrně  
bez problémů.

Nejsnazší v praxi bylo kontaktování osob na středně velkých stavbách nebo opra-
vách bytových domů, kde se dělníci pohybují na veřejném prostranství. Problémy 
způsoboval v některých situacích pouze fakt, že PvT vyrušují kontaktovanou osobu 
od práce. Bylo nutné si uvědomovat také to, že pracovníci na stavbě mohou být  
pod dohledem.

Pokud je to možné, je optimální k intervenci zvolit čas uprostřed pracovní doby  
a pokusit se dělníky oslovit jednotlivě přímo na pracovišti. Z hlediska struktury týdne 
je doba vhodná ke kontaktování stavebních dělníků od pondělí do soboty.

Nemocnice a prostředí, kde jsou využívány úklidové služby 
Pohyb PvT ve veřejně přístupných prostorách nemocnic bývá bezproblémový. Při 
prvokontaktu v tomto prostředí však PvT musejí počítat s tím, že stejně jako na stav-
bách vyrušují kontaktovanou osobu od práce. Pro efektivní realizaci je možné využít 
technického zázemí, obvykle v přízemí či v zadním traktu budov, kde jsou většinou 
umístěny šatny personálu. Při pohybu v tomto prostředí je potřeba ošetřit fakt, že se 
PvT nacházejí na soukromém pozemku (někdy označeném tabulkou „nepovolaným 
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61 srov. např. NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita 
v Ostravě, 2007, s. 50 a násl. 

62 např. Ibid. s. 53 a násl.
63 viz např. ČERNíK, J. et al. Pilotní výzkum prostředí obchodu s lidmi na území České republiky. Praha: IOM Mezinárodní 

organizace pro migraci Praha, 2005, s. 13 a další
64 viz např. BURČíKOVá, P. Obchod s lidmi a nucená či vykořisťující práce v České republice. Praha: La Strada ČR, o.p.s., 

2006, s. 20.
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Nejsnazší v praxi bylo kontaktování osob na středně velkých stavbách nebo opra-
vách bytových domů, kde se dělníci pohybují na veřejném prostranství. Problémy 
způsoboval v některých situacích pouze fakt, že PvT vyrušují kontaktovanou osobu 
od práce. Bylo nutné si uvědomovat také to, že pracovníci na stavbě mohou být  
pod dohledem.

Pokud je to možné, je optimální k intervenci zvolit čas uprostřed pracovní doby  
a pokusit se dělníky oslovit jednotlivě přímo na pracovišti. Z hlediska struktury týdne 
je doba vhodná ke kontaktování stavebních dělníků od pondělí do soboty.

Nemocnice a prostředí, kde jsou využívány úklidové služby 
Pohyb PvT ve veřejně přístupných prostorách nemocnic bývá bezproblémový. Při 
prvokontaktu v tomto prostředí však PvT musejí počítat s tím, že stejně jako na stav-
bách vyrušují kontaktovanou osobu od práce. Pro efektivní realizaci je možné využít 
technického zázemí, obvykle v přízemí či v zadním traktu budov, kde jsou většinou 
umístěny šatny personálu. Při pohybu v tomto prostředí je potřeba ošetřit fakt, že se 
PvT nacházejí na soukromém pozemku (někdy označeném tabulkou „nepovolaným 
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vstup zakázán“). Jako poměrně vhodná kontaktní místa jsme během své práce vyti-
povali například služební vchody a prostory kolem nich, které většinou slouží jako 
„kuřárny“. Také je možno oslovit celou skupinu v šatně před začátkem pracovní doby 
nebo o pauze. Opakovaně se nám však stalo, že jsme zde narazili na „dozorující pra-
covnici“, která nám v kontaktu s ostatními zabránila. To jsme pak řešili opakováním 
depistáže nebo výlepem.

Úklid a další nezdravotní služby (cizinci/ky pracující v přímé péči o pacienty jsou 
vzácnou výjimkou) v nemocnicích zajišťují převážně externí firmy se samostatným 
vedením, kdy skupinu cizinek, které mají mnohdy výraznou jazykovou bariéru, dozo-
ruje zkušenější cizinka, která je v ČR už delší dobu. U těchto vedoucích směn se dá 
předpokládat přímé napojení na klienta, o jehož praktikách nejsou dostupné informa-
ce. To může být pro PvT určité riziko. Pro kontakt s ženami zaměstnanými u úklido-
vých firem působících v nemocnicích je nejvhodnější čas na začátku jejich pracovní 
doby, tedy přibližně mezi 6. a 9. hodinou ranní. Tehdy je lze zastihnout při přípravě  
v technickém zázemí budovy a většinou je možné vykonat krátkou intervenci. V poz-
dějších hodinách je jejich kontaktování problematické, protože vyhledávání jednotli-
vých osob v mnohdy rozlehlých areálech se jeví jako neefektivní. U úklidových firem, 
působících v jiných prostorách, je výběr vhodné doby pro kontakt závislý na režimu 
(zejména přístupnosti) konkrétní lokality. 

Ubytovny 
Působení PvT v tomto typu prostředí je poněkud problematické, protože kromě vstu-
pu na soukromý pozemek se PvT dostávají do osobního prostoru obyvatel ubytovny  
a mohou narušovat jejich soukromí. Dle zkušeností je sice možné na ubytovnách navá-
zat kontakt a případně získat užitečné informace, ale za cenu poměrně značné pravdě-
podobnosti neúspěchu a zvýšeného bezpečnostního rizika. 

Obecně platí, že do ubytoven, kde se pravděpodobně mohou nacházet obchodované 
osoby, se PvT přes ostrahu nejspíš vůbec nedostanou či bude vstup velmi problema-
tický. Vzhledem k povaze „podnikání“ majitelů takovýchto objektů ale není bezpečné 
vykonávat intervenci v jejich okolí. 

Na ostatních ubytovnách se dá při dodržení pravidel neinvazivního, etického a respek-
tujícího přístupu pohybovat i vykonávat intervence.

Ubytovny lze z hlediska přístupnosti rozdělit na: 

	veřejné (oficiální, kde se mohou ubytovat i lidé zvenčí) - vstup je zpravidla možný  
a riziko nízké, dokud PvT nevstoupí do uzavřených prostor;

	neveřejné (oficiální, ale dlouhodobě obsazené určitými firmami/skupinami), kde 
vstup je problematický a riziko vyšší;

	neoficiální (nejsou často ani označeny jako ubytovna) - vstup může být různě proble-
matický a také rizikovost lokality velmi závisí na dispozicích daného objektu (zde je 
potřeba vždy vědět, jakou cestou v případě konfliktu co nejrychleji opustit lokalitu). 
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U všech těchto ubytoven platí, že se typy budov pohybují v celém spektru variant: 
od uzamčených rodinných domů, přes klasické bytové domy s hlavním a zadním 
vchodem, až po otevřené volně průchozí přízemní „tesko“ objekty s odemčenými 
dveřmi na obou koncích.

Pokud se PvT rozhodnou kontaktovat cílovou skupinu na ubytovnách, je pro výběr 
doby vhodné k realizaci nejdůležitější denní režim ubytovaných osob. Ty přicházejí 
nejčastěji mezi 19 a 23 hodinou a nejlepší příležitost k intervenci je v první polovině 
tohoto časového úseku. Pohyb PvT v prostorách ubytovny v pozdějších hodinách by 
hraničil s nepřípustným narušováním soukromí. Zjišťovat obecné informace o uby-
tovně je naopak nejlepší v odpoledních hodinách (cca do 17 hodin), kdy je obvykle 
ubytovna prázdná a personál má více času zodpovědět otázky PvT. Z hlediska struktu-
ry týdne může být dobou zajímavou pro navázání kontaktu víkend, především neděle. 
Roční období nehraje na ubytovnách příliš roli, protože většina z nich je otevřena 
celoročně a pouze kolísá jejich obsazenost. 

Kontaktní místa/burzy práce
Při plánování intervence v tomto typu lokality je pro další postup možná více než 
jinde určující, zda a jak je nábor pracovníků organizován. Neorganizované „burzy 
práce“ jsou také místem, kde lze při užití vhodně zvoleného postupu získávat infor-
mace a šířit prevenční materiály. V případě, že PvT v lokalitě vysledují fungování 
nějaké formy hierarchie/dozoru, je třeba s touto informací dále pracovat. Protože 
se většinou jedná o veřejná místa, není pohyb po lokalitě pro PvT nijak zásadně 
ohrožující. Na druhou stranu i zde mohou PvT svou přítomností narušovat, alespoň 
z pohledu zúčastněných, zavedený status quo. Je také vhodné vědět, z kterého smě-
ru osoby přicházejí a kam odcházejí, zda je lokalita celá či částečně monitorována 
policejními kamerami, zda nejsou poblíž další osoby pozorující situaci např. z baru 
nebo vozidla atd. V těchto lokalitách, pokud se zde osoby cítí bezpečně, je navázání 
kontaktu možné a závisí do značné míry na momentálním dění v lokalitě. Pokud 
se například na černé burze práce dlouhodobě nic neděje a zájem zaměstnavatelů 
je malý, některé osoby se s PvT samy dávají do hovoru, aby si zkrátily čekání. Tyto 
lokality jsou zvláště vhodné pro opakované návštěvy, při kterých dochází k osobní-
mu kontaktu s cílovou skupinou. 

Ze získaných informací však vyplývá, že i zde operují organizované skupiny, které 
využívají nelegální praktiky a mohou pro PvT představovat potenciální rizika. 

Vhodný čas pro kontaktování cílové skupiny v tomto typu lokalit je značně individu-
ální a závisí na charakteru jednotlivé burzy práce.

Zemědělství, potravinářské zpracovatelské provozy, lesnictví 
Na základě dosavadních zkušeností je značná část lokalit spojených se zeměděl-
skou produkcí v zásadě dobře přístupná. Jedná se o otevřené a polootevřené lokality 
(pole, louky, statky, kravíny apod.) Z charakteru lokality poté vyplývají možnosti 
kontaktování cílové skupiny. V otevřených a polootevřených lokalitách se většina 
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osob z cílové skupiny pohybuje spíše skrytě, nebo je překážkou v navázání kontaktu 
intenzivní pracovní činnost těchto osob a jejich nezájem či strach (lze řešit neadres-
nou distribucí materiálů - např. do šaten). 

Do uzavřených prostor, jakými bývají potravinářské zpracovatelské provozy, doporu-
čujeme vzhledem k hygienickým předpisům nevstupovat, často také bývají oploceny  
a hlídány. Alternativou vstupu do provozovny pak může být kontaktování osob při 
cestě do/z práce či výlep.

Průmysl, pískovny, kamenolomy
Většinou se jedná o lokality uzavřené, oplocené, hlídané. Ze zkušeností vyplynulo, že 
osoby v takové lokalitě spíše nebývají při práci ochotny navazovat kontakt. Je zde však 
často možnost k oslovení cílové skupiny na místech za provozovnami, kam například 
chodí o přestávkách kouřit, nebo opět na trase do/z práce (vč. varianty výlepu). Zají-
mavá je také hranice mezi poněkud specifickými „běžnými provozy“ (např. v textil-
ním průmyslu malé, často neoznačené šicí dílny, kde pracují výhradně cizinky) a tak-
zvanými sweatshopy65, jež je někdy pro PvT v terénu těžko definovatelná. Společným 
znakem ovšem v tomto případě je, že navázání kontaktu s pracovnicemi/pracovníky 
je prakticky nemožné. 

Další lokality vhodné pro kontakt 
Jakákoli další relevantní místa, kde se mohou osoby z cílové skupiny pohybovat - 
například autobusová a vlaková nádraží, restaurace, stánky s rychlým občerstvením 
(zde jako zákazníci i obsluha) atd., která lze zjednodušeně označit jako místa kon-
centrované anonymity66. Tato veřejná místa jsou pro PvT dobře přístupná a možnost 
navázání kontaktu zpravidla blokuje pouze nelegální status osoby (strach) nebo to, že 
„se někdo dívá“, tedy možná hierarchická struktura skupiny v lokalitě. Nejrizikovější 
jsou pro PvT zřejmě depistáže v lokalitách, v nichž dochází k předem dohodnutému 
kontaktu mezi zprostředkovateli a nově příchozími cizinci (v Praze například ÚAN 
Florenc), protože může být v zájmu zprostředkovatelů, aby jejich noví pracovníci měli 
co nejméně informací a kontaktů. 

8.5 techNIcKé zajIštěNí depIStáže
Depistáž kromě teoretické přípravy vyžaduje také technické zajištění. Základní bez-
pečnostní pokyny a doporučení jsou shrnuty v bezpečnostním plánu. V rámci každé-
ho projektu bychom doporučovali nepodceňovat diskusi týmu o základním vybavení  
a bezpečnostních pravidlech. 

65 viz např. BURČíKOVá, P. Obchod s lidmi a nucená či vykořisťující práce v České republice.  
Praha: La Strada ČR, o.p.s., 2006. s. 16, nebo Projekt Varianty, pojmy. Praha: Člověk v tísni, o.p.s. . 
Přístup z: http://www.varianty.cz/notions.php?id=77 

66 jak je označuje např. Topinka – viz TOPINKA, D. Uvíznuti v nelegalitě. Sociální studia: Život v pohybu, 2006, č. 1, s. 86.

9 BezpeČNoStNí pLáN
Pracovnice a pracovníci terénních programů se mohou dostat na potenciálně nebez-
pečná místa67. Rizika mohou být o to vyšší, že se nepohybují ve „vlastním prostoru“, 
ale v prostoru, který „patří“ cílovým skupinám. 

Obchodování s lidmi a vykořisťování jsou oblasti, kde dochází k trestné činnosti. Sku-
tečnost, že někdo z vykořisťovaných využije služeb pomáhající organizace, znamená 
pro vykořisťovatele také mnohdy významnou finanční ztrátu, (více viz příloha Reálná 
rizika), a případně také rizika trestního stíhání. 

V souvislosti se zahájením práce v terénu bylo proto věnováno nemalé úsilí vytvoření 
bezpečnostního plánu. Plán byl podroben testování a několika revizím během fungo-
vání projektu. PvT byli také vyškoleni v základech sebeobrany, jednání v krizových 
situacích, kontrasledovacích technikách a dalších oblastech, které byly vytipovány 
jako vhodné pro zvýšení bezpečnosti pracovníků a pracovnic. 

V kapitole Bezpečnostní plán nabízíme základní doporučení a pravidla pro práci v teré-
nu. Z pochopitelných důvodů není však možné popsat všechna opatření, která jsou rea-
lizována s cílem zvýšit bezpečnost PvT. Veřejnou prezentací by ztratila svůj účel. 

9.1 závazNé BezpeČNoStNí poKyNy pRo pvt 68 
Před vstupem do terénu je nutná: 

	 teoretická příprava zahrnující vytvoření plánu, seznámení se s lokalitou (reálie, 
zkušenosti místních organizací a institucí) apod.;

	praktická příprava - nabitý mobilní telefon (s přednastavenou volbou volání na 
policii), prevenční materiály (dle dohody a situace), obranný prostředek (obranný 
sprej se svítilnou, obranný sprej v tužce atp.), pokud je využíváno auto, je nutná 
plná nádrž u auta. 

Při pohybu v terénu je nutné: 

	Chodit ve dvou lidech. Výjimkou jsou případy, kdy je vhodné, aby PvT šel/šla do 
terénu sám/sama. Je však nutné, aby byl/a po celou dobu v kontaktu (telefonickém) 
s další osobou (např. na ubytovnu může vstoupit jen jeden/jedna PvT a druhý/á 
čeká venku); 

	Pravidelné spojení. Pokud je jeden PvT v „akci“ a druhý/á na něj čeká mimo pro-
středí, zasílá PvT v akci v rozpětí půlhodiny až 2 hodin (podle bezpečnostních rizik 
situace) SMS (je nutné seřídit si hodinky). Druhý PvT si nastaví upozornění v době 
předpokládaného příchodu SMS. Pokud PvT v terénu nezašle SMS, osoba mimo pro-
středí mu za 10 min zavolá. Pokud PvT nebere telefon, je nutné kontaktovat vedoucí 
PvT nebo volat na SOS mobil organizace a zvažovat další postup (např. volat PČR);

67 Srov. např. NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita 
v Ostravě, 2007, s. 52.

68 Na sestavení bezpečnostních pokynů se podílela Anna Kefurtová
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Do uzavřených prostor, jakými bývají potravinářské zpracovatelské provozy, doporu-
čujeme vzhledem k hygienickým předpisům nevstupovat, často také bývají oploceny  
a hlídány. Alternativou vstupu do provozovny pak může být kontaktování osob při 
cestě do/z práce či výlep.

Průmysl, pískovny, kamenolomy
Většinou se jedná o lokality uzavřené, oplocené, hlídané. Ze zkušeností vyplynulo, že 
osoby v takové lokalitě spíše nebývají při práci ochotny navazovat kontakt. Je zde však 
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mavá je také hranice mezi poněkud specifickými „běžnými provozy“ (např. v textil-
ním průmyslu malé, často neoznačené šicí dílny, kde pracují výhradně cizinky) a tak-
zvanými sweatshopy65, jež je někdy pro PvT v terénu těžko definovatelná. Společným 
znakem ovšem v tomto případě je, že navázání kontaktu s pracovnicemi/pracovníky 
je prakticky nemožné. 

Další lokality vhodné pro kontakt 
Jakákoli další relevantní místa, kde se mohou osoby z cílové skupiny pohybovat - 
například autobusová a vlaková nádraží, restaurace, stánky s rychlým občerstvením 
(zde jako zákazníci i obsluha) atd., která lze zjednodušeně označit jako místa kon-
centrované anonymity66. Tato veřejná místa jsou pro PvT dobře přístupná a možnost 
navázání kontaktu zpravidla blokuje pouze nelegální status osoby (strach) nebo to, že 
„se někdo dívá“, tedy možná hierarchická struktura skupiny v lokalitě. Nejrizikovější 
jsou pro PvT zřejmě depistáže v lokalitách, v nichž dochází k předem dohodnutému 
kontaktu mezi zprostředkovateli a nově příchozími cizinci (v Praze například ÚAN 
Florenc), protože může být v zájmu zprostředkovatelů, aby jejich noví pracovníci měli 
co nejméně informací a kontaktů. 

8.5 techNIcKé zajIštěNí depIStáže
Depistáž kromě teoretické přípravy vyžaduje také technické zajištění. Základní bez-
pečnostní pokyny a doporučení jsou shrnuty v bezpečnostním plánu. V rámci každé-
ho projektu bychom doporučovali nepodceňovat diskusi týmu o základním vybavení  
a bezpečnostních pravidlech. 

65 viz např. BURČíKOVá, P. Obchod s lidmi a nucená či vykořisťující práce v České republice.  
Praha: La Strada ČR, o.p.s., 2006. s. 16, nebo Projekt Varianty, pojmy. Praha: Člověk v tísni, o.p.s. . 
Přístup z: http://www.varianty.cz/notions.php?id=77 

66 jak je označuje např. Topinka – viz TOPINKA, D. Uvíznuti v nelegalitě. Sociální studia: Život v pohybu, 2006, č. 1, s. 86.
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Pracovnice a pracovníci terénních programů se mohou dostat na potenciálně nebez-
pečná místa67. Rizika mohou být o to vyšší, že se nepohybují ve „vlastním prostoru“, 
ale v prostoru, který „patří“ cílovým skupinám. 

Obchodování s lidmi a vykořisťování jsou oblasti, kde dochází k trestné činnosti. Sku-
tečnost, že někdo z vykořisťovaných využije služeb pomáhající organizace, znamená 
pro vykořisťovatele také mnohdy významnou finanční ztrátu, (více viz příloha Reálná 
rizika), a případně také rizika trestního stíhání. 

V souvislosti se zahájením práce v terénu bylo proto věnováno nemalé úsilí vytvoření 
bezpečnostního plánu. Plán byl podroben testování a několika revizím během fungo-
vání projektu. PvT byli také vyškoleni v základech sebeobrany, jednání v krizových 
situacích, kontrasledovacích technikách a dalších oblastech, které byly vytipovány 
jako vhodné pro zvýšení bezpečnosti pracovníků a pracovnic. 

V kapitole Bezpečnostní plán nabízíme základní doporučení a pravidla pro práci v teré-
nu. Z pochopitelných důvodů není však možné popsat všechna opatření, která jsou rea-
lizována s cílem zvýšit bezpečnost PvT. Veřejnou prezentací by ztratila svůj účel. 

9.1 závazNé BezpeČNoStNí poKyNy pRo pvt 68 
Před vstupem do terénu je nutná: 

	 teoretická příprava zahrnující vytvoření plánu, seznámení se s lokalitou (reálie, 
zkušenosti místních organizací a institucí) apod.;

	praktická příprava - nabitý mobilní telefon (s přednastavenou volbou volání na 
policii), prevenční materiály (dle dohody a situace), obranný prostředek (obranný 
sprej se svítilnou, obranný sprej v tužce atp.), pokud je využíváno auto, je nutná 
plná nádrž u auta. 

Při pohybu v terénu je nutné: 

	Chodit ve dvou lidech. Výjimkou jsou případy, kdy je vhodné, aby PvT šel/šla do 
terénu sám/sama. Je však nutné, aby byl/a po celou dobu v kontaktu (telefonickém) 
s další osobou (např. na ubytovnu může vstoupit jen jeden/jedna PvT a druhý/á 
čeká venku); 

	Pravidelné spojení. Pokud je jeden PvT v „akci“ a druhý/á na něj čeká mimo pro-
středí, zasílá PvT v akci v rozpětí půlhodiny až 2 hodin (podle bezpečnostních rizik 
situace) SMS (je nutné seřídit si hodinky). Druhý PvT si nastaví upozornění v době 
předpokládaného příchodu SMS. Pokud PvT v terénu nezašle SMS, osoba mimo pro-
středí mu za 10 min zavolá. Pokud PvT nebere telefon, je nutné kontaktovat vedoucí 
PvT nebo volat na SOS mobil organizace a zvažovat další postup (např. volat PČR);

67 Srov. např. NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita 
v Ostravě, 2007, s. 52.

68 Na sestavení bezpečnostních pokynů se podílela Anna Kefurtová
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	v případě zjištění rizika možného ohrožení volá PvT policii – 158;

	PvT nikoho nenutí do komunikace a nepřemlouvá ke spolupráci – vše sděluje for-
mou nabídky (např.„jestli máte zájem, podáme vám nějaké informace…“, „mož-
ná jste v situaci…, mohli bychom vám nabídnout nějaké informace či pomoc“);

	z rizikové lokality odcházejí PvT vždy společně;

	PvT dodržuje základní hygienická pravidla a to zejména v oblastech, kde se před-
pokládá větší kumulace infekčních chorob (např. nemocnice); 

	bezpečnost PvT je vždy na prvním místě.

9.2 dopoRuČeNí pRo pvt: 
	minimalizovat vstupy do uzavřených a hlídaných objektů;

	absolvovat školení v základech sebeobrany, komunikace s agresivní osobou;

	ovládat zásady první pomoci; 

	vyhýbat se hádkám a provokacím, nevyhrožovat. V případě verbálního konfliktu 
či napadení zdůrazňovat, že se stále nic nestalo („nechci problémy a klidně odejdu 
a už nikdy se tu neukážu“ apod.);

	mít obranné prostředky „po ruce“; 

	být očkován proti hepatitis „A, B“;

	oblečení volit tak, aby se PvT cítil/a dobře;

	nenosit s sebou velký obnos peněz;

	při práci v terénu být aktivní, pozorný/á a v dobrém rozpoložení.

Během práce v terénu si každý/á PvT vyvíjí své vlastní mechanismy, které zvyšují 
bezpečnost a po delší době a s prohlubující se znalostí prostředí také schopnost před-
vídat a lépe vyhodnotit situaci.

10 mINImaLIzace RIzIK
Cílem působení PvT je prevence obchodování s lidmi a vykořisťování v širším slo-
va smyslu. Termín „minimalizace rizik69“ chápeme přeneseně jako souhrn aktivit,  
které vedou ke snižování vlivů rizikových faktorů spojených s aktuální životní situací 
cílových skupin anebo minimalizaci následků obchodování s lidmi a vykořisťování 
skrze využití služby. Usilujeme o to, aby osoby z cílové skupiny měly dostatek prav-
divých informací o svých možnostech na trhu práce, případně získaly další pohled na 
svoji situaci a mohly učinit informované rozhodnutí. Není však v silách organizace

69 Minimalizace rizik/zmírňování škod/harm reduction znamená v „širokém slova smyslu postupy, které brání  
v prohlubování klientova problému, ale problém neřeší“ (dle MATOUšEK, O. Slovník sociální práce.  
Praha: Portál, 2005, s. 272). Používá se nejčastěji v souvislosti s programy pro uživatele drog. 

La Strada ČR odstranit všechny rizikové faktory, které na cílovou skupinu působí či 
přímo v terénu minimalizovat následky obchodování s lidmi či vykořisťování. 

Činnosti PvT je možné rozdělit do dvou kategorií: 

	přímá (směřovaná přímo na cílové skupiny)

	nepřímá (předávání informací prostřednictvím informování a vzdělávání rele-
vantní profesionální veřejnosti) 

10.1 přímá ČINNoSt
Mezi přímé činnosti řadíme ty, které směřují svojí podstatou přímo k cílovým skupinám.

V kontextu práce v terénu se jedná o: 

	distribuci tištěných materiálů

	osobní kontakt s cílovou skupinou 

Osobní kontakt, způsoby jeho navázání a bezpečnostní a další souvislosti jsou rozpra-
cované v samostatné kapitole. 

10.1.1 DiStribUce tištěNých materiáLů 
Pro práci v terénu bylo vyvinuto několik typů materiálů, které se liší důrazem při ori-
entaci na některou podskupinu působení (osoby ohrožené, osoby vykořisťované apod.) 
a způsobem, jakým probíhá distribuce. 

Vývoj materiálů, získávání informací o jejich funkčnosti v terénu a doporučeních pří-
mo od cílových skupin je konstantní složkou činností PvT70. 

Při osobním kontaktu 
Pro cílovou skupinu ohrožených osob považujeme za vhodné zejména materiály, kte-
ré jsou nápadnější, výraznější a upoutají snáze pozornost. Tyto obsahují spíše obecné 
informace, jak předcházet obchodování s lidmi a vykořisťování, jak se orientovat na 
trhu práce apod. Jako vhodný materiál se osvědčila pracovní brožura „chcete pracovat 
v Čr“, která se netýká pouze obchodování s lidmi, ale pojednává o práci v ČR obecně. 
Obsahuje soubor pracovně- právních informací (jak pracovat v ČR, jaké jsou typy víz 
apod.), rady pro bezpečnost, indikátory vykořisťování a kontakty na státní instituce  
a nevládní organizace. Tento materiál se také osvědčil jako prostředek navazování kon-
taktu; nabízením této „věci71“ je možné oslovit také osoby, které by informace o obcho-
dování mohly odmítnout jako pro sebe neužitečné. Pracovní problematika je ale často 
zajímavá i pro ty, které primárně problematika obchodování s lidmi nezajímá. 

70 Materiály zde prezentované prošly během projektu testovací fází a až několika modifikacemi.  
Zde představujeme výsledné produkty. 

71 „věc“ by měla sloužit jako užitečný „dárek“, který cílová skupina může využít, podobně jako slouží jiným terénním  
programům např. kondomy, vitamíny apod. 
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	v případě zjištění rizika možného ohrožení volá PvT policii – 158;

	PvT nikoho nenutí do komunikace a nepřemlouvá ke spolupráci – vše sděluje for-
mou nabídky (např.„jestli máte zájem, podáme vám nějaké informace…“, „mož-
ná jste v situaci…, mohli bychom vám nabídnout nějaké informace či pomoc“);

	z rizikové lokality odcházejí PvT vždy společně;

	PvT dodržuje základní hygienická pravidla a to zejména v oblastech, kde se před-
pokládá větší kumulace infekčních chorob (např. nemocnice); 

	bezpečnost PvT je vždy na prvním místě.

9.2 dopoRuČeNí pRo pvt: 
	minimalizovat vstupy do uzavřených a hlídaných objektů;

	absolvovat školení v základech sebeobrany, komunikace s agresivní osobou;

	ovládat zásady první pomoci; 

	vyhýbat se hádkám a provokacím, nevyhrožovat. V případě verbálního konfliktu 
či napadení zdůrazňovat, že se stále nic nestalo („nechci problémy a klidně odejdu 
a už nikdy se tu neukážu“ apod.);

	mít obranné prostředky „po ruce“; 

	být očkován proti hepatitis „A, B“;

	oblečení volit tak, aby se PvT cítil/a dobře;

	nenosit s sebou velký obnos peněz;

	při práci v terénu být aktivní, pozorný/á a v dobrém rozpoložení.

Během práce v terénu si každý/á PvT vyvíjí své vlastní mechanismy, které zvyšují 
bezpečnost a po delší době a s prohlubující se znalostí prostředí také schopnost před-
vídat a lépe vyhodnotit situaci.

10 mINImaLIzace RIzIK
Cílem působení PvT je prevence obchodování s lidmi a vykořisťování v širším slo-
va smyslu. Termín „minimalizace rizik69“ chápeme přeneseně jako souhrn aktivit,  
které vedou ke snižování vlivů rizikových faktorů spojených s aktuální životní situací 
cílových skupin anebo minimalizaci následků obchodování s lidmi a vykořisťování 
skrze využití služby. Usilujeme o to, aby osoby z cílové skupiny měly dostatek prav-
divých informací o svých možnostech na trhu práce, případně získaly další pohled na 
svoji situaci a mohly učinit informované rozhodnutí. Není však v silách organizace

69 Minimalizace rizik/zmírňování škod/harm reduction znamená v „širokém slova smyslu postupy, které brání  
v prohlubování klientova problému, ale problém neřeší“ (dle MATOUšEK, O. Slovník sociální práce.  
Praha: Portál, 2005, s. 272). Používá se nejčastěji v souvislosti s programy pro uživatele drog. 

La Strada ČR odstranit všechny rizikové faktory, které na cílovou skupinu působí či 
přímo v terénu minimalizovat následky obchodování s lidmi či vykořisťování. 

Činnosti PvT je možné rozdělit do dvou kategorií: 

	přímá (směřovaná přímo na cílové skupiny)

	nepřímá (předávání informací prostřednictvím informování a vzdělávání rele-
vantní profesionální veřejnosti) 

10.1 přímá ČINNoSt
Mezi přímé činnosti řadíme ty, které směřují svojí podstatou přímo k cílovým skupinám.

V kontextu práce v terénu se jedná o: 

	distribuci tištěných materiálů

	osobní kontakt s cílovou skupinou 

Osobní kontakt, způsoby jeho navázání a bezpečnostní a další souvislosti jsou rozpra-
cované v samostatné kapitole. 

10.1.1 DiStribUce tištěNých materiáLů 
Pro práci v terénu bylo vyvinuto několik typů materiálů, které se liší důrazem při ori-
entaci na některou podskupinu působení (osoby ohrožené, osoby vykořisťované apod.) 
a způsobem, jakým probíhá distribuce. 

Vývoj materiálů, získávání informací o jejich funkčnosti v terénu a doporučeních pří-
mo od cílových skupin je konstantní složkou činností PvT70. 

Při osobním kontaktu 
Pro cílovou skupinu ohrožených osob považujeme za vhodné zejména materiály, kte-
ré jsou nápadnější, výraznější a upoutají snáze pozornost. Tyto obsahují spíše obecné 
informace, jak předcházet obchodování s lidmi a vykořisťování, jak se orientovat na 
trhu práce apod. Jako vhodný materiál se osvědčila pracovní brožura „chcete pracovat 
v Čr“, která se netýká pouze obchodování s lidmi, ale pojednává o práci v ČR obecně. 
Obsahuje soubor pracovně- právních informací (jak pracovat v ČR, jaké jsou typy víz 
apod.), rady pro bezpečnost, indikátory vykořisťování a kontakty na státní instituce  
a nevládní organizace. Tento materiál se také osvědčil jako prostředek navazování kon-
taktu; nabízením této „věci71“ je možné oslovit také osoby, které by informace o obcho-
dování mohly odmítnout jako pro sebe neužitečné. Pracovní problematika je ale často 
zajímavá i pro ty, které primárně problematika obchodování s lidmi nezajímá. 

70 Materiály zde prezentované prošly během projektu testovací fází a až několika modifikacemi.  
Zde představujeme výsledné produkty. 

71 „věc“ by měla sloužit jako užitečný „dárek“, který cílová skupina může využít, podobně jako slouží jiným terénním  
programům např. kondomy, vitamíny apod. 
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Obecně je vhodné jedné osobě vždy nabídnout více kusů informačního materiálu  
s (ověřeným) předpokladem, že bude šířen mezi další ohrožené osoby.

V některých případech je při osobním kontaktu z bezpečnostních důvodů lepší volit 
nevýrazné materiály, které neupoutávají zbytečně pozornost. K tomu se mohou využít 
především bílé vizitky, které svým vzhledem připomínají klasické vizitky a působí 
tak nenápadně.

Zanechání na vytipovaném místě, cílený výlep
V prostředích, kde je důvodný předpoklad, že se zde mohou nacházet osoby vyko-
řisťované či pod vlivem obchodníků s lidmi, se snažíme používat nevýrazné, méně 
nápadné materiály s konkrétními informacemi. PvT využívají bílé „vizitky“, které 
svým vzhledem připomínají klasické vizitky a působí tak nenápadně; plakátky, které 
připomínají nabídky práce či inzeráty s možností na spodním okraji odtrhnout telefon-
ní číslo (dále trhací plakáty), a bílé nálepky s podobným designem. 

Posledním typem materiálu určeným k výlepu je tzv. reflexní nálepka. Jejím cílem je, 
oproti předchozím materiálům, co nejvíce poutat pozornost kolemjdoucích. Je určena 
k výlepům na trasy, kde se pohybují osoby z cílové skupiny, ať již na cestě do zaměst-
nání či při jeho hledání. 

Materiály určené pro výlep či zanechání na místě pohybu osob z cílové skupiny jsou 
obsahově podobné. V heslech popisují situace charakteristické pro obchodování s lid-
mi a vykořisťování a obsahují nabídku různých možností pomoci a kontakt na INFO  
a SOS linku organizace La Strada ČR. 

Všechny materiály jsou k dispozici v různých jazykových mutacích vhodných pro 
různé lokality. 

Vzhledem k tomu, jak velmi důležitou roli hraje místo, kde probíhá výlep či distribuce 
materiálů, jsou dále popsány zkušenosti s jednotlivými prostředími, které získali PvT 
během svého dosavadního fungování.

Stavby 
V okolí staveb je možné provádět výlep trhacích plakátů a bílých i reflexních nálepek, 
distribuci brožur „Chcete pracovat v ČR“ a bílých vizitek. 

Nemocnice a úklidové služby
Z praxe PvT vyplývá, že pro efektivní realizaci distribuce je dobré navštívit i technic-
ké zázemí nemocnic, obvykle přízemí a zadní trakty budov, kde jsou umístěny šatny 
personálu či úklidové místnosti. Zde lze zanechat materiály jako brožuru „Chcete 
pracovat v ČR“, bílé vizitky. Mohou se také umístit reflexní a bílé nálepky. V okolí 
nemocnice je možné vylepit trhací plakáty či reflexní nálepky.

Průmysl, zemědělství, zpracovatelské provozy a lesnictví
V těchto oblastech se nejvíce realizuje výlep trhacích plakátů a bílých a reflexních 
nálepek. Pokud se podaří PvT dostat se do technického zázemí, lze zde ponechat 
brožury „Chcete pracovat v ČR“ a bílé vizitky. Pokud nejsou osoby ubytovány přímo 
v areálu pracoviště, je možné je kontaktovat při cestě z/do práce. 

Stánky
V blízkém okolí je vhodný výlep trhacích plakátů a bílých či reflexních nálepek. 
Přímo u stánku je možné nechat ležet bílé vizitky. Materiály je také možné zanechat 
obsluze. 

Ubytovny 
Okolí ubytoven je vhodné zejména pro výlep trhacího plakátu a bílých a reflexních 
nálepek. Pokud se podaří PvT dostat dovnitř ubytovny, je možná distribuce či zane-
chání bílých vizitek a brožury „Chcete pracovat v ČR“ například ve společenské míst-
nosti, kuchyňce, prádelně apod. Rozhodně se nedoporučuje výlep uvnitř budov, neboť 
jde o soukromý prostor. Zejména u nelegálních ubytoven je však nutné dbát na bez-
pečnost a zvolit denní dobu, kdy se v okolí pohybuje co nejméně osob, které se mohou 
podílet na vykořisťování či na provozování ubytovny. 

Kontaktní místa („burzy práce“)
Tyto lokality jsou vhodné k výlepu bílých i reflexních nálepek a trhacích plakátů. Při 
osobním kontaktu je osvědčeným nástrojem brožura „Chcete pracovat v ČR“. 

Kostely
V okolí kostelů lze vylepovat bílé nálepky, případně distribuovat prostřednictvím 
duchovních brožuru „Chcete pracovat v ČR“ a bílé vizitky. Osobní distribuce se  
z bezpečnostních důvodů nedoporučuje; v tomto prostředí je velmi obtížné určit, zda 
se mezi oslovenými nepohybují vykořisťovatelé, případně další potenciálně nebez-
pečné osoby. 

Nádraží 
Pro informování cílové skupiny se jeví jako nejvhodnější výlep bílých nálepek, 
případně trhacích plakátů. Pro přímý kontakt s cílovou skupinou jsou vzhledem  
k bezpečnostním rizikům nádraží nevhodná. Prostředí nádraží je totiž i přes svoji 
frekventovanost a zdánlivou anonymitu pro stálé „obyvatele“ velmi přehledným pro-
středím, ve kterém není problém identifikovat „vetřelce“. 

Výše shrnuté informace chápeme jako jakási vodítka, popis toho, co se osvědčilo. 
V praxi je však nutné volit materiály vždy dle konkrétní situace, prostoru a pohybu 
cílové skupiny. 
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Obecně je vhodné jedné osobě vždy nabídnout více kusů informačního materiálu  
s (ověřeným) předpokladem, že bude šířen mezi další ohrožené osoby.

V některých případech je při osobním kontaktu z bezpečnostních důvodů lepší volit 
nevýrazné materiály, které neupoutávají zbytečně pozornost. K tomu se mohou využít 
především bílé vizitky, které svým vzhledem připomínají klasické vizitky a působí 
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připomínají nabídky práce či inzeráty s možností na spodním okraji odtrhnout telefon-
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nání či při jeho hledání. 
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Průmysl, zemědělství, zpracovatelské provozy a lesnictví
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Pro informování cílové skupiny se jeví jako nejvhodnější výlep bílých nálepek, 
případně trhacích plakátů. Pro přímý kontakt s cílovou skupinou jsou vzhledem  
k bezpečnostním rizikům nádraží nevhodná. Prostředí nádraží je totiž i přes svoji 
frekventovanost a zdánlivou anonymitu pro stálé „obyvatele“ velmi přehledným pro-
středím, ve kterém není problém identifikovat „vetřelce“. 

Výše shrnuté informace chápeme jako jakási vodítka, popis toho, co se osvědčilo. 
V praxi je však nutné volit materiály vždy dle konkrétní situace, prostoru a pohybu 
cílové skupiny. 
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Obecně lze také tvrdit, že i při výlepu a distribuci je nutné postupovat s nejvyšší 
opatrností a respektovat bezpečnostní plán. Není vhodné, aby PvT byli pouze díky 
výlepu identifikováni případnými vykořisťovateli, a tedy by se jen obtížně do loka-
lity mohli vracet.

Na závěr této kapitoly je potřeba připomenout, že PvT v terénu vždy disponují i dal-
šími materiály organizace, adresářem pomáhajících organizací a dalšími vhodnými 
kontakty pro případ potřeby. 

10.2 Nepřímá ČINNoSt
PvT využívají k šíření informací také spolupráci s jinými neziskovými organizacemi 
(pracujícími s cizinci, menšinami apod.) a státními institucemi (cizinecká policie, úřa-
dy práce, sociální odbory apod.). 

Spolupráce spočívá především v předávání informací, a to oběma směry. La Strada 
ČR poskytuje základní údaje o problematice obchodování s lidmi a vykořisťování,  
o svojí činnosti a nabízené pomoci. Instituce a organizace mohou La Stradě poskyt-
nout zejména informace o lokalitách a prostorách, ve kterých by mohlo k obchodová-
ní s lidmi docházet. Pokud další instituce a organizace identifikují obchodovanou či 
vykořisťovanou osobu, mohou jí nabídnout služby La Strady. 

La Strada ČR nabízí organizacím a institucím většinu materiálů k další redistribuci. 

Mezi nepřímé nástroje lze zařadit i spolupráci s médii, preventivní akce v zemi půvo-
du a další. Tyto činnosti realizuje La Strada ČR v rámci jiných aktivit, či jsou realizo-
vány jinými subjekty. 

11 pRoBLematIcKé/dILematIcKé
V průběhu realizace práce v terénu se objevila dilemata, otázky a problémy, se který-
mi se budou pravděpodobně PvT setkávat i při další činnosti, a jejichž řešení či přístup 
k nim by zasloužil hlubší diskusi. Tato kapitola nastiňuje některé z nich. 

Legitimita intervence vs. narušování soukromí, nevyžádaná intervence 
Práci v terénu považujeme za nezbytnou metodu prevence obchodování s lidmi  
a vykořisťování v prostředí cílových skupin. Zkušenosti a odborné studie však uka-
zují, že některé osoby z cílové skupiny z mnoha důvodů dávají přednost vlastnímu 
„zneviditelňování“ v prostředí většinové společnosti. Práce může být také realizována 
v prostředích, která jsou chápána jako „soukromé“ teritorium. 

Přínosy vs. „ztráty“ pro cílovou skupinu
Při práci v terénu byly diskutovány obavy PvT, aby nedošlo k přitvrzení podmínek 
vykořisťovaných osob v reakci na přítomnost PvT v prostředí, kde k vykořisťová-
ní může docházet (např. důslednější restrikce pohybu, dohled apod.). Analogicky, 
jako při práci s osobami vykořisťovanými v prostředí sexbyznysu, je také nutné brát  

v úvahu fakt, že obchodované či vykořisťované osoby by mohly být sankcionovány za 
kontakt s PvT či za držení materiálů, které obsahují informace, jak hledat pomoc. 

Oznamovací povinnost vs. nevstupování do cizích konfliktů 
Jedním z doporučení pro PvT je nevstupovat do konfliktů mezi osobami, které při své 
práci potká, a nevměšovat se do situací, které je mohou potenciálně ohrozit. Cílem 
práce v terénu není měnit podmínky, které jsou pozorovatelné v terénu či aktivně 
zasahovat proti vykořisťování72. Je však nutné, aby PvT měli právní vědomí o povin-
nostech, které ukládá trestní zákon,73 zejm. §167 nepřekažení trestného činu a §168 
neoznámení trestného činu. 

Časová a ekonomická náročnost vs. malá zpětná vazba
Práce v terénu je náročná na personální kapacity, vybavení (např. nutnost využívat 
automobil) a na čas, který je nutný trávit vyhledáváním cílových skupin v některých 
prostředích. Vzhledem k podstatě problematiky se však jen obtížně získává zpětná 
vazba na účinnost realizovaných opatření. 

„Spolupráce“ s policií vs. důvěra osob s neregulérním statutem
Během projektu vyvolávala diskusi „spolupráce s policií“. Policie může pro práci  
v terénu znamenat důležitý zdroj informací o situaci a bezpečnostních rizicích  
a v případě krizových situací také pomoc pro PvT. Organizace La Strada ČR nabízí 
obchodovaným a vykořisťovaným osobám možnou asistenci při kontaktu s orgány 
činnými v trestním řízení, které se specializují na tuto problematiku. Kontakty PvT  
s policií však mohou vyvolávat u cílové skupiny různé obavy. Důraz je proto kladen na 
skutečnost, že informace o konkrétních osobách a situacích nejsou, a z podstaty PvT 
nemohou být, bez vědomí a vůle aktérů/ek předávány. 

bezpečnost Pvt vs. snaha o kontakt s osobami pod dozorem 
Vzhledem k tomu, že část osob z cílové skupiny je držena pod dozorem či se vysky-
tuje v prostředí, kde je páchána další trestná činnost, je nutné striktně dodržovat 
bezpečnostní pokyny. Je však samozřejmé, že každá osoba pracující jako PvT má 
jinou osobní percepci toho, co může být nebezpečné. V týmu dvou PvT je vždy nutné 
respektovat osobní hranice jednotlivých osob. V případě ohrožení je primární zajiš-
tění bezpečí PvT. 

vstup na soukromý pozemek 
Při práci v terénu je nutné zohledňovat, že PvT působí také na soukromých prostorech 
a pozemcích (např. prostory nemocnic a jejich areálů, ubytovny). Na těchto pozemcích 
jsou vyhrazena místa, kam je zakázán vstup nepovolaným osobám. Tuto skutečnost je 
potřeba brát v úvahu při šíření materiálů i při pohybu v některých prostředích. 

72 Prověřování, odhalování, stíhání a trestání pachatelů/ek trestné činnosti je předmětem práce OČTř.
73 Zákon 140/1961 Sb. Trestní zákon 
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72 Prověřování, odhalování, stíhání a trestání pachatelů/ek trestné činnosti je předmětem práce OČTř.
73 Zákon 140/1961 Sb. Trestní zákon 
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Případná korupce kontaktovaných subjektů
Práci PvT může také komplikovat fakt, že v prostředí kontaktovaných institucí či 
organizací se mohou vyskytovat osoby, které se díky korupčnímu jednání ze strany 
vykořisťovatelů podílejí na páchání trestné činnosti. Proto je nutné zvažovat, jaké 
informace by mohly ohrozit např. bezpečí PvT či cílové skupiny. 

Zmiňovaná dilemata, otázky a problematické momenty práce v terénu nejsou vyčer-
pávajícím seznamem výzev, se kterými se musí PvT vypořádat. Záměrem této kapi-
toly také nebylo podat nezpochybnitelné odpovědi na položené otázky. 

V praxi PvT postupují při řešení dilematických a problematických situací podobně jako 
většina osob, které pracují v terénních programech a v oblasti sociální práce obecně74. 

Existenci otázek, jejich neustálé kladení a reflexi činnosti chápeme jako součást 
rozvoje a aplikace metody práce v terénu. 

12 dopoRuČeNí 
Během realizace projektu krystalizovala v diskusích týmu PvT i širšího týmu orga-
nizace La Strada ČR mnohá témata a myšlenky, které se týkaly budoucnosti práce  
v terénu, potřeb zjištěných u cílové skupiny, možností a limitů organizace La Strada 
ČR při práci v terénu i souvisejících aktivitách a dalších okruhů. Vznikl tak rozsáh-
lý seznam doporučení, který v redukované 
formě nabízíme jako inspiraci pro všechny 
zájemkyně a zájemce z širokého okruhu pro-
fesionální i laické veřejnosti.

Doporučení jsou členěna na „obecná“, týkají-
cí se problematiky cílové skupiny a souvisejí-
cích okruhů, a „specifická“, věnující se mož-
nému směřování a rozvoji práce v terénu.

Obecná doporučení 
Disponovat kvalitními informacemi o životě cílové skupiny 

	realizovat výzkumy týkající se pracovní migrace, obchodování s lidmi a vyko-
řisťování z různých pohledů a různými metodami

	zakomponovat téma obchodování s lidmi a vykořisťování jako dílčí aspekt do 
výzkumů, které se týkají „příbuzných“ fenoménů

	zohledňovat genderování reality ve výzkumných projektech 

74 Srov. např. NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská  
univerzita v Ostravě, 2007, s. 40 a násl., MUSIL, L. Ráda bych vám pomohla, ale… Dilemata práce s klienty  
v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004, str. 148 a násl., JANEBOVá, R., MUSIL, L. Mýty o roli sociálních  
pracovníků a pracovnic. Sociální práce/Sociálna práca, 2007, č. 1, s. 50-61, Minutes PICUM �orkshops 8 March 2002Minutes PICUM �orkshops 8 March 2002 
Oirschot (NL)- Drafting an Ethical Code for social workers assisting undocumented migrants.  
Přístup z: http://www.picum.org a další
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šířit informace o obchodování s lidmi, vykořisťování a jeho rizicích 

	 informovat laickou veřejnost o těchto fenoménech

	působit na změnu postojů veřejnosti k nákupu služeb a výrobků, které mohou být 
produktem vykořisťování či obchodování s lidmi 

	působit na změnu postojů veřejnosti a podněcovat její aktivitu při identifikaci 
osob, které jsou nuceny pracovat za nedůstojných pracovních podmínek 

	působit na změnu postojů veřejnosti k cizincům a cizinkám obecně 

Informovat a angažovat zaměstnavatele v relevantních sektorech v boji proti  
vykořisťování 

	zvyšovat informovanost zaměstnatelů v relevantních sektorech o existenci vyko-
řisťování při sjednávání subdodavatelských smluv 

	 identifikovat nástroje motivace, které by byly využitelné pro větší angažovanost 
zaměstnavatelů v boji proti obchodování s lidmi a vykořisťování 

Důsledně zohledňovat prevenci obchodování s lidmi a vykořisťování v koncepcích 
veřejných politik 

	zohledňovat rizika obchodování s lidmi a vykořisťování a potřeby obchodova-
ných a vykořisťovaných osob v koncepcích migrační, bezpečnostní, pracovní, 
zdravotní, sociální a dalších relevantních politik 

	hledat nástroje, které budou sloužit k prevenci obchodování s lidmi a vykořisťo-
vání, vč. těch, které budou minimalizovat rizikové faktory, které působí na život 
cílové skupiny

	pravidelně evaluovat ïmplementaci nástrojů veřejné politiky směřujících k pre-
venci a boji proti obchodování s lidmi 

	zavést na mikroekonomické úrovni systém výkonnostních nikoli položkových 
rozpočtů s víceletým horizontem, z nichž by bylo možné financovat aktivity smě-
řující k potírání obchodování s lidmi 

Hledat alternativy k existujícím systémům, které umožňují vykořisťování 

	budovat přijatelné alternativy k neformálním zprostředkovatelským strukturám, 
které by bylo možné využít již v zemi původu potenciálních pracovních migran-
tek a migrantů 

	hledat nástroje, jak šířit v zemích původu pravdivé informace o možnostech 
práce v ČR

	změnit systém vydávání pracovních víz tak, aby se minimalizoval prostor pro 
zprostředkovatelskou činnost a případný nátlak ze strany zaměstnavatelů (např. 
vízum konkrétně dedikované na jednoho zaměstnavatele) 
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Založit specializovanou organizaci, která by se věnovala práci v terénu a mapování 
potřeb cílové skupiny 

	Založit specializovanou organizaci, která se bude věnovat práci v terénu, pří-
padně poradenství migrantkám a migrantům. Skutečnost, že PvT pracují pod 
hlavičkou organizace La Strada ČR a jsou tak přímo spojeni s bojem proti vyko-
řisťování a obchodování, může být ohrožující; PvT jsou také limitováni posláním 
organizace La Strada ČR.

	Založit specializovanou organizaci, která se bude věnovat hledání možností, 
jak poskytovat služby osobám, které se pohybují na území ČR bez platných 
dokumentů

	realizovat práci v terénu s větší dotací personálních kapacit a s trvale udržitelným 
financováním 

	realizovat systematicky práci v terénu na větším území, optimálně organizacemi 
z lokalit

Specifické pro práci v terénu 
Rozvíjet a etablovat práci v terénu jako metodu prevence (znovu) obchodování s lidmi 
a vykořisťování a dalších rizikových jevů  

	rozvíjet metody a zkvalitňovat indikátory sloužící k identifikaci cílové skupiny 
přímo při práci v terénu 

	hledat další způsoby, jak informovat obchodované a vykořisťované osoby o tom, 
že se staly obětí trestného činu/ů a že mají právo na pomoc

	využívat kulturní mediátory/ky (osoby ze stejného kulturního a jazykového pro-
středí) při práci v terénu 

	vzdělávat PvT v oblastech souvisejících s migrací, genderovou problematikou  
a v dalších …

Věnovat pozornost dalším skupinám osob žijících v sociálně nepříznivé situaci a pro-
středím, kde může docházet k obchodování s lidmi a vykořisťování

	Zaměřit pozornost na další skupiny cizinců a cizinek, kteří jsou ohroženi obcho-
dováním či vykořisťováním nebo se mezi nimi obchodované a vykořisťované 
osoby nacházejí 

	Identifikovat další skupiny osob, které jsou ohroženy obchodováním či vyko-
řisťováním nebo se mezi nimi obchodované a vykořisťované osoby nacházejí 
(např. děti)

	 identifikovat další prostředí a sektory, kde potenciálně může docházet k obcho-
dování s lidmi či vykořisťování a kde by měla být vykonávána práce v terénu 
a hledat specifické nástroje intervence pro tato prostředí (např. hotely, práce  
v domácnosti, tzv. sweatshopy, restaurace atd.) 

Vyvíjet a hledat způsoby, jak ověřit efektivitu práce v terénu a jak efektivněji tuto 
činnost vykonávat.

	hledat realizovatelné a uplatnitelné nástroje evaluace práce v terénu

	hledat možnosti, jak zapojovat do koncipování a realizace práce v terénu osoby  
z cílové skupiny, aniž by byla ohrožena jejich bezpečnost 

13 závěR
Hlavním cílem předkládaného textu bylo shrnout zkušenosti a další informace zís-
kané v průběhu práce v terénu realizované organizací La Strada ČR v rámci projektu 
Reálné alternativy. Samotný proces působení v prostředí cílových skupin však přinesl 
mnoho otázek a výzev, které zůstávají otevřeny a vyžadují další pozornost. 

V možnostech organizace La Strada ČR, vzhledem k jejímu poslání, je dále pracovat 
v oblasti prevence obchodování s lidmi a vykořisťování a hledat možnosti intervencí 
do dalších prostředí či působit v prostředích již zmapovaných. 

I přes stávající aktivitu institucí a organizací se však zdá, že problematika pracovních 
podmínek a možností zaměstnávání osob ze skupin ohrožených obchodováním s lidmi 
a migrantů a migrantek obecně však stále není uspokojivě pokryta. 

Je také otázkou, zda by neměl vzniknout specializovaný program, který by se věnoval 
práci s osobami, které v ČR pobývají/pracují bez platných dokumentů. Tato skupina 
osob, která pobývá v ČR, podobně jako v dalších státech Evropy, je skupinou extrém-
ně ohroženou různými formami vykořisťování, špatného zacházení a zneužívání  
a je extrémně závislá na okolí, ve kterém se pohybuje75. V ČR zatím chybí organizace, 
která by se potřebám této skupiny cíleně věnovala.

Vzhledem k tomu, že cizinců a cizinek na českém trhu práce bude pravděpodobně 
neustále přibývat a tedy bude pravděpodobně přibývat i těch, kteří jsou z důvodů  
v textu citovaných ohroženi vykořisťováním či nerovným postavením a také těch, kteří 
se v ČR ocitnou v situaci bez platných dokumentů, bylo by vhodné věnovat této oblasti 
intenzivní pozornost. Proto doufáme, že tento text může přispět v dalších diskusích  
o rozvoji sociální práce s migranty a migrantkami a koncepcích politik integrace, kte-
ré budou na odborných fórech vedeny. 

75 Some Guidelines for Assisting Undocumented Migrants. PICUM 2002. Přístup z: http://www.picum.org
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Založit specializovanou organizaci, která by se věnovala práci v terénu a mapování 
potřeb cílové skupiny 

	Založit specializovanou organizaci, která se bude věnovat práci v terénu, pří-
padně poradenství migrantkám a migrantům. Skutečnost, že PvT pracují pod 
hlavičkou organizace La Strada ČR a jsou tak přímo spojeni s bojem proti vyko-
řisťování a obchodování, může být ohrožující; PvT jsou také limitováni posláním 
organizace La Strada ČR.

	Založit specializovanou organizaci, která se bude věnovat hledání možností, 
jak poskytovat služby osobám, které se pohybují na území ČR bez platných 
dokumentů

	realizovat práci v terénu s větší dotací personálních kapacit a s trvale udržitelným 
financováním 

	realizovat systematicky práci v terénu na větším území, optimálně organizacemi 
z lokalit

Specifické pro práci v terénu 
Rozvíjet a etablovat práci v terénu jako metodu prevence (znovu) obchodování s lidmi 
a vykořisťování a dalších rizikových jevů  

	rozvíjet metody a zkvalitňovat indikátory sloužící k identifikaci cílové skupiny 
přímo při práci v terénu 

	hledat další způsoby, jak informovat obchodované a vykořisťované osoby o tom, 
že se staly obětí trestného činu/ů a že mají právo na pomoc

	využívat kulturní mediátory/ky (osoby ze stejného kulturního a jazykového pro-
středí) při práci v terénu 

	vzdělávat PvT v oblastech souvisejících s migrací, genderovou problematikou  
a v dalších …

Věnovat pozornost dalším skupinám osob žijících v sociálně nepříznivé situaci a pro-
středím, kde může docházet k obchodování s lidmi a vykořisťování

	Zaměřit pozornost na další skupiny cizinců a cizinek, kteří jsou ohroženi obcho-
dováním či vykořisťováním nebo se mezi nimi obchodované a vykořisťované 
osoby nacházejí 

	Identifikovat další skupiny osob, které jsou ohroženy obchodováním či vyko-
řisťováním nebo se mezi nimi obchodované a vykořisťované osoby nacházejí 
(např. děti)

	 identifikovat další prostředí a sektory, kde potenciálně může docházet k obcho-
dování s lidmi či vykořisťování a kde by měla být vykonávána práce v terénu 
a hledat specifické nástroje intervence pro tato prostředí (např. hotely, práce  
v domácnosti, tzv. sweatshopy, restaurace atd.) 

Vyvíjet a hledat způsoby, jak ověřit efektivitu práce v terénu a jak efektivněji tuto 
činnost vykonávat.

	hledat realizovatelné a uplatnitelné nástroje evaluace práce v terénu

	hledat možnosti, jak zapojovat do koncipování a realizace práce v terénu osoby  
z cílové skupiny, aniž by byla ohrožena jejich bezpečnost 

13 závěR
Hlavním cílem předkládaného textu bylo shrnout zkušenosti a další informace zís-
kané v průběhu práce v terénu realizované organizací La Strada ČR v rámci projektu 
Reálné alternativy. Samotný proces působení v prostředí cílových skupin však přinesl 
mnoho otázek a výzev, které zůstávají otevřeny a vyžadují další pozornost. 

V možnostech organizace La Strada ČR, vzhledem k jejímu poslání, je dále pracovat 
v oblasti prevence obchodování s lidmi a vykořisťování a hledat možnosti intervencí 
do dalších prostředí či působit v prostředích již zmapovaných. 

I přes stávající aktivitu institucí a organizací se však zdá, že problematika pracovních 
podmínek a možností zaměstnávání osob ze skupin ohrožených obchodováním s lidmi 
a migrantů a migrantek obecně však stále není uspokojivě pokryta. 

Je také otázkou, zda by neměl vzniknout specializovaný program, který by se věnoval 
práci s osobami, které v ČR pobývají/pracují bez platných dokumentů. Tato skupina 
osob, která pobývá v ČR, podobně jako v dalších státech Evropy, je skupinou extrém-
ně ohroženou různými formami vykořisťování, špatného zacházení a zneužívání  
a je extrémně závislá na okolí, ve kterém se pohybuje75. V ČR zatím chybí organizace, 
která by se potřebám této skupiny cíleně věnovala.

Vzhledem k tomu, že cizinců a cizinek na českém trhu práce bude pravděpodobně 
neustále přibývat a tedy bude pravděpodobně přibývat i těch, kteří jsou z důvodů  
v textu citovaných ohroženi vykořisťováním či nerovným postavením a také těch, kteří 
se v ČR ocitnou v situaci bez platných dokumentů, bylo by vhodné věnovat této oblasti 
intenzivní pozornost. Proto doufáme, že tento text může přispět v dalších diskusích  
o rozvoji sociální práce s migranty a migrantkami a koncepcích politik integrace, kte-
ré budou na odborných fórech vedeny. 

75 Some Guidelines for Assisting Undocumented Migrants. PICUM 2002. Přístup z: http://www.picum.org



Manuál k sociální inkluzi obchodovaných a vykořisťovaných osob

52

BIBLIogRafIe:
BEDNářOVá, Z., PELECH, L. Slabikář sociální práce na ulici. 1. vyd. Brno:  
Doplněk, 2003. 99 s. ISBN 80-7239-148-8

BURČíKOVá, P. Obchod s lidmi a nucená či vykořisťující práce v České republice. 
Praha: La Strada ČR, o.p.s., 2006. 36 s. 

ČERMáKOVá, K., JOHNOVá, M. (ed.) Zavádění standardů kvality sociálních 
služeb do praxe. 1. vyd. Praha: MPSV, 2002. 111 s. ISBN 80-86552-45-4

ČERNíK, J. Klientský systém jako quasi-feudalismus v Česku. Praha:  
Multikulturní centrum Praha, 2005. 10 s.

ČERNíK, J. et al. Pilotní výzkum prostředí obchodu s lidmi na území České republiky. 
Praha: IOM Mezinárodní organizace pro migraci Praha, 2005. 122 s. 

Guidelines for the Development and Implementation of Comprehensive National 
Anti -trafficking Response. Viena: ICMPD, 2006.

JANEBOVá, R., MUSIL, L. Mýty o roli sociálních pracovníků a pracovnic.  
Sociální práce/Sociálna práca, 2007, č. 1, s. 50-61. ISSN 1213-6204 

JíROVá, E. Výsledky dotazníkového šetření v prostředí osob bez domova v Praze. 
Praha: La Strada ČR, o.p.s., 2007, interní materiál. 

KLIMENT, P., TOPINKA, D. Možnosti sociálních intervencí v prostředí ilegální 
pracovní migrace. Sociální práce/Sociálna práca, 2007, č. 2, s. 91-102.  
ISSN 1213-6204

KOCOUREK, J. Vietnamci v současné ČR. In KOCOUREK, J., PECHOVá, E. et al. 
S vietnamskými dětmi na českých školách. Jinočany: H+H, 2006, s. 102 - 117.  
ISBN 80-7319-055-9

Kolektiv autorů. Přístup imigrantek a imigrantů ke vzdělávání a na trh práce.  
Praha: MPSV, 2007. 92 s. 

KRAUS, J. et al. Nový akademický slovník cizích slov. 1.vyd., dotisk.  
Praha: Academia, 2006. 879 s. ISBN 80-200-1415-2

LEONTI�EVA, �. Ukrajinci. In DRBOHLAV, D., EZZEDINE-LUKšíKOVá, P. 
Výzkumná zpráva: Integrace cizinců v ČR. Praha: IOM Mezinárodní organizace pro 
migraci Praha, 2004, s. 23 - 31. 

LEONTI�EVA, �. Ukrajinská menšina a migranti v ČR. In LEONTI�EVA, �. et al. 
Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů. 
Edice Sociologické studie/Sociological Studies. Praha: SOÚ AVČR, 2006, s. 32 – 45. 
ISBN 80-7330-098-2

MATOUšEK, O. Slovník sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 288 s.  
ISBN 80-7178-549-0

 



Manuál k sociální inkluzi obchodovaných a vykořisťovaných osob

53

MUSIL, L. Ráda bych vám pomohla, ale… Dilemata práce s klienty v organizacích. 
1. vyd. Brno: Marek Zeman, 2004. 243 s. ISBN 80-903070-1-9

NEDěLNíKOVá, D. et al. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce.  
1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. 201 s.

NEKORJAK, M. Klientský systém a ukrajinská pracovní migrace do České republiky. 
Sociální studia: Život v pohybu, 2006, č. 1, s. 89 - 109. ISSN 1214-813X

NOŽINA, M. (ed.) Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. 1. vyd.  
Praha: KLP-Koniasch Latin Press: Livingstone, 1997. 253 s. ISBN 80-85917-35-1

POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. 1. vyd. Praha: SLON, 2005. 399s.  
ISBN 80 88429-50-4 

TOPINKA, D. Uvíznuti v nelegalitě. Sociální studia: Život v pohybu, 2006, č. 1, s.  
73 - 88. ISSN 1214-813X

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Sbírka zákonů České republiky, 2006, 
částka 37, s. 18.

Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. 1. vyd. Praha:MPSV 2002. 
111 s, ISBN 80-86552-45-4

Zpráva o výsledcích sociologického výzkumu. Výzkum obchodu s lidmi především za 
účelem nucené práce. Havířov: INTERMUNDIA, 2005. 57 s.

eLeKtRoNIcKé zdRoje:
BIOCOCCHI, L., LEVO�, M. Undocumented Migrants have Rights – An Overview 
of the International Human Rights Framework. PICUM 2007. �cit. 1. 8. 2007�.�cit. 1. 8. 2007�.  
Přístup z: http://www.picum.org 

GR�GAR, J., ČANěK, M., ČERNíK, J. Vliv kvalifikace na uplatnění a mobilitu na 
českém trhu práce u migrantů ze třetích zemí. Migraceonline 2006. �cit. 13. 9. 2007�. 
Přístup z: http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/Zaverec-
na_zprava_2.pdf

ILO Home: Search Results. Ženeva: International Labour Organization,  
�cit. 11. 8. 2007�. Přístup z: http://www.ilo.org/global/Supplemental_Navigation/
Site_Search/Search_Results/index.htm?query=3D+jobs+dirty&refinementnavig
ator0=&refinementmodifier0=&refinementmodifierval0=&refinementnavigator
1=&refinementmodifier1=&refinementmodifierval1=&refinementnavigator2=&
refinementmodifier2=&refinementmodifierval2=&refinementnavigator3=&refin
ementmodifier3=&refinementmodifierval3=&refinementnavigator=&refinemen
tmodifier=&refinementmodifierval=&viewslist=ilobigpubspsppublished&displa
ymode=LA�OUTB�PROPS&pagenumber=2&pagesize=10&firstpageinnavigato
r=1&lang=en 



Manuál k sociální inkluzi obchodovaných a vykořisťovaných osob

54

Kolektiv autorů. Přístup imigrantek a imigrantů ke vzdělávání a na trh práce. Praha: 
MPSV ČR, �cit. 21. 9. 2007�.  
Přístup z: http://www.esfcr.cz/files/clanky/5735/Publikace_AnalyzaImigranti.pdf

Employment, social protection and social dialogue. An Integrated Policy Framework 
for Promoting Decent �ork in Bahrain. Bahrain: International Labour Organization, 
�cit. 11. 8. 2007�. Přístup z: http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/
infoservices/report/report11.pdf

KUX, J., KROUPA, A. Undeclared labour in the Construction Industry - Country 
report - Czech Republic. Praha: VÚPSV 2006, �cit. 8. 8. 2007� Přístup z:Praha: VÚPSV 2006, �cit. 8. 8. 2007� Přístup z:  
http://www.vupsv.cz/Fulltext/Do_1323.pdf

Minutes from workshop on Ethical Arguments for Providing Help to Undocumented 
Migrants. �cit. 8. 8. 2007�. Přístup z: http://www.picum.org

Minutes PICUM �orkshops 8 March 2002 Oirschot (NL)- Drafting an Ethical Code 
for social workers assisting undocumented migrants. �cit. 1. 8. 2007� Přístup z: 
http://www.picum.org 

Možnosti práce s obětí obchodu s lidmi v sexbyznysu. Informační CD ROM. Rozkoš 
bez rizika, Praha 2005. Kapitola Terénní práce. 

Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (pro období 2005-2007). Praha: 
MV ČR, �cit. 8. 2. 2007�. Přístup z: http://www.mvcr.cz/dokument/2005/strategie.pdf

National Referal mechanism. Warsaw: OSCE/ODIHR, �cit. 21. 9. 2006�. Přístup z: 
http://www.osce.org/publications/odihr/2004/05/12351_131_en.pdf

Nejčetnější státní občanství ekonomicky aktivních cizinců v ČR v letech 1998 - 2005. 
Praha: Český statistický úřad, �cit. 11. 8. 2007�. Přístup z:  
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/650050F1F2/$File/11180622.pdf

Projekt Varianty, pojmy. Praha: Člověk v tísni, o.p.s., �cit. 10. 9. 2007�. Přístup z: 
http://www.varianty.cz/notions.php?id=77

Protocol for identification and Assistance to Trafficked Persons and Training Kit. 
London: Anti-Slavery, �cit. 1. 10. 2006�. Přístup z:�cit. 1. 10. 2006�. Přístup z: http://www.antislavery.org/
homepage/resources/PDF/Protocoltraffickedpersonskit2005.pdf

Sociální začleňování ve vztahu k novému zákonu o sociálních službách. Sborník  
z celostátní konference. Praha: SKOK, �cit. 13. 9. 2007� Přístup z: http://www.skok.
biz/_download/projekty/zakon-o-socialnich-sluzbach-sbornik-konference.pdf

Some Guidelines for Assisting Undocumented Migrants. PICUM 2002.. PICUM 2002. �cit. 1. 8. 
2007�. Přístup z: http://www.picum.org 

Trafficking in Human Beings: New Approaches to combating the Problem. Geneva: 
International Labour Organization, �cit. 8. 2. 2007�. Přístup z:�cit. 8. 2. 2007�. Přístup z: http://www.ilo.org/
dyn/declaris/DECLARATIONWEB.DOWNLOAD_BLOB?Var_DocumentID=1871

Vyhláška 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu. �cit. 1. 8. 2007�. Přístup z: http://portal.
gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_
number1=505/2006&PC_8411_l=505/2006&PC_8411_ps=10#10821

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách. �cit. 1. 8. 2007�.  
Přístup z: http://socialnirevue.cz/media/docs/zakon-o-socialnich-sluzbach.pdf. 

Zákon 140/1961 Sb., trestní zákon. �cit. 1. 8. 2007�.  
Přístup z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_zakon/

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. �cit. 13. 9. 2007�.  
Přístup z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast2.aspx 



Manuál k sociální inkluzi obchodovaných a vykořisťovaných osob

55

Kolektiv autorů. Přístup imigrantek a imigrantů ke vzdělávání a na trh práce. Praha: 
MPSV ČR, �cit. 21. 9. 2007�.  
Přístup z: http://www.esfcr.cz/files/clanky/5735/Publikace_AnalyzaImigranti.pdf

Employment, social protection and social dialogue. An Integrated Policy Framework 
for Promoting Decent �ork in Bahrain. Bahrain: International Labour Organization, 
�cit. 11. 8. 2007�. Přístup z: http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/
infoservices/report/report11.pdf

KUX, J., KROUPA, A. Undeclared labour in the Construction Industry - Country 
report - Czech Republic. Praha: VÚPSV 2006, �cit. 8. 8. 2007� Přístup z:Praha: VÚPSV 2006, �cit. 8. 8. 2007� Přístup z:  
http://www.vupsv.cz/Fulltext/Do_1323.pdf

Minutes from workshop on Ethical Arguments for Providing Help to Undocumented 
Migrants. �cit. 8. 8. 2007�. Přístup z: http://www.picum.org

Minutes PICUM �orkshops 8 March 2002 Oirschot (NL)- Drafting an Ethical Code 
for social workers assisting undocumented migrants. �cit. 1. 8. 2007� Přístup z: 
http://www.picum.org 

Možnosti práce s obětí obchodu s lidmi v sexbyznysu. Informační CD ROM. Rozkoš 
bez rizika, Praha 2005. Kapitola Terénní práce. 

Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (pro období 2005-2007). Praha: 
MV ČR, �cit. 8. 2. 2007�. Přístup z: http://www.mvcr.cz/dokument/2005/strategie.pdf

National Referal mechanism. Warsaw: OSCE/ODIHR, �cit. 21. 9. 2006�. Přístup z: 
http://www.osce.org/publications/odihr/2004/05/12351_131_en.pdf

Nejčetnější státní občanství ekonomicky aktivních cizinců v ČR v letech 1998 - 2005. 
Praha: Český statistický úřad, �cit. 11. 8. 2007�. Přístup z:  
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/650050F1F2/$File/11180622.pdf

Projekt Varianty, pojmy. Praha: Člověk v tísni, o.p.s., �cit. 10. 9. 2007�. Přístup z: 
http://www.varianty.cz/notions.php?id=77

Protocol for identification and Assistance to Trafficked Persons and Training Kit. 
London: Anti-Slavery, �cit. 1. 10. 2006�. Přístup z:�cit. 1. 10. 2006�. Přístup z: http://www.antislavery.org/
homepage/resources/PDF/Protocoltraffickedpersonskit2005.pdf

Sociální začleňování ve vztahu k novému zákonu o sociálních službách. Sborník  
z celostátní konference. Praha: SKOK, �cit. 13. 9. 2007� Přístup z: http://www.skok.
biz/_download/projekty/zakon-o-socialnich-sluzbach-sbornik-konference.pdf

Some Guidelines for Assisting Undocumented Migrants. PICUM 2002.. PICUM 2002. �cit. 1. 8. 
2007�. Přístup z: http://www.picum.org 

Trafficking in Human Beings: New Approaches to combating the Problem. Geneva: 
International Labour Organization, �cit. 8. 2. 2007�. Přístup z:�cit. 8. 2. 2007�. Přístup z: http://www.ilo.org/
dyn/declaris/DECLARATIONWEB.DOWNLOAD_BLOB?Var_DocumentID=1871

Vyhláška 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu. �cit. 1. 8. 2007�. Přístup z: http://portal.
gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_
number1=505/2006&PC_8411_l=505/2006&PC_8411_ps=10#10821

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách. �cit. 1. 8. 2007�.  
Přístup z: http://socialnirevue.cz/media/docs/zakon-o-socialnich-sluzbach.pdf. 

Zákon 140/1961 Sb., trestní zákon. �cit. 1. 8. 2007�.  
Přístup z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_zakon/

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. �cit. 13. 9. 2007�.  
Přístup z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast2.aspx 



Manuál k sociální inkluzi obchodovaných a vykořisťovaných osob

56

příLoha – „ReáLNá RIzIKa“
Rizika, která představuje práce PvT pro obchodníky s lidmi a osoby, které zprostřed-
kovávají práci (dále jen zprostředkovatele), lze pro zjednodušení rozdělit do dvou 
hlavních kategorií: přímá a potenciální. 

Přímá rizika jsou v tomto případě investiční povahy a týkají se především nutnosti 
vynaložit finanční prostředky a energii k nápravě nerovnovážného stavu, vzniklého 
odchodem jednoho nebo více pracovníků. Ti mají možnost, díky informacím získaným 
prostřednictvím distribuovaných informačních materiálů či poradenství, zorientovat 
se na českém trhu práce a v problematice cizinecké legislativy a následně si samostat-
ně vyhledat jinou práci, která nebude vázána na zprostředkovatele. Zprostředkovatel 
si tedy musí zajistit nové pracovníky - zprostředkovatelé, pod nimiž pracuje pouze 
několik až několik desítek osob, mají v takovém případě situaci komplikovanější, než 
zprostředkovatelé se stovkami až tisíci pracovníků.

Nábor nových pracovníků probíhá nejlépe mimo území ČR (osoby bez zkušenosti  
s reálnými pracovními podmínkami v ČR jsou zpravidla lépe ovladatelné). A přes-
tože to samo o sobě, vzhledem ke stále dostatečným lidským kapacitám ve zdrojo-
vých zemích, pro zprostředkovatele obvykle nebývá zásadním problémem, vznikají 
mu v tomto okamžiku určité neplánované náklady. V konkrétních číslech76 se jedná 
o sumu zhruba kolem 4 500 – 6 500,-Kč za osobu, připočteme-li k tomu i ušlý zisk 
ze mzdy takového pracovníka, pak jde o přibližně 5 800 – 15 500,-Kč (viz Tab. 1).  
Vzhledem k celkovým ziskům zprostředkovatelů77 je to sice poměrně zanedbatelná 
částka (a zprostředkovatel si nechá náklady od nového pracovníka proplatit - buď 
předem, nebo následně formou srážek ze mzdy - i s náležitou provizí78), ale veškerá 
taková narušení zaběhnutého systému jsou pochopitelně vnímána jako nežádoucí. 
Navíc z nich vyplývají další (potenciální) rizika, která mohou být v důsledku mno-
hem závažnější.

Potenciální rizika jsou spojena s udržením dobrých obchodních vztahů a osobní 
bezpečnosti. V první řadě jde o obchod, tedy o schopnost zprostředkovatele zajis-
tit spolehlivou službu konečnému zákazníkovi (například českému zaměstnavateli).  
I v této oblasti samozřejmě fungují tržní principy a konkurenční prostředí. Takže 
pokud zprostředkovatel nebude schopen dostát svým závazkům a udržet své pracov-
níky na pracovišti či dostatečně flexibilně zajistit nové, pravděpodobně o zakázku při-
jde a zákazník si nejde jiného subdodavatele. Zanedbatelné však není ani riziko mož-
ného udání. Ať již má zprostředkovatel jakékoli kontakty, vždy zde připadá v úvahu 
eventualita obavy z kontroly jeho činnosti ze strany státních orgánů. Může se jednat 
o nesrovnalosti v účetnictví či trestnou činnost závažnějšího rázu, jakou je například 
právě obchodování s lidmi a komerční zneužívání, kde mu v případě nepodmíněného 
odsouzení hrozí trestní sazba minimálně 2 – 10 let odnětí svobody.79 

76 Modelová kalkulace je vytvořena na příkladu ukrajinského klientského systému, který je v ČR nejrozšířenější.
77 Zprostředkovatel si nechává 30 – 50% z platu každého „svého“ pracovníka (IOM), ovšem v případě VP, NP, OSL  

to může být až do výše 100%.
78 Náklady zahrnující oficiální a neoficiální poplatky za vyřízení dokladů a cestu jsou pro pracovníka (tj. včetně provize 

zprostředkovatele) cca 300 - 500 USD. (Intermundia, IOM) 
79 § 232a TZ o obchodování s lidmi

Tato rizika by tedy měla být zohledněna při přípravě koncepce i samotné realizaci 
terénní práce a zejména by se pak měla promítnout do bezpečnostního plánu, obsahu-
jícího závazná pravidla a doporučení pro PvT. Zvláště vezmeme-li v úvahu extrémní 
situace, kdy v určitém prostředí je možné objednat nájemnou vraždu již za částku 
kolem 5 tisíc korun (viz např. mediálně známý případ vraždy podnikatele J. Kubína  
z roku 2005).

taB. 1 
- orientační náklady zprostředkovatelů (tj. bez provize), zahrnující oficiální  
i neoficiální poplatky

zprostředkovatel vyřízení 
dokladů doprava mzda* vstup do 

družstva** celkem

„slušný klient“ (min.) 3 500 - 5 000 1 000 - 1 500 1 300 - 2 700 60 000 5 800 - 9 200

vp, Np, oSL (max.) 3 500 - 5 000 1 000 - 1 500 4 000 - 9 000 60 000 8 500 - 15 500

(zdroj: rozhovory s migranty a migrantkami)

* za 7 dní (doba nezbytná k vyřízení dokladů) při průměrné mzdě 50 – 80,-Kč/hod., 
odpracovaných hodinách 12 – 16h/den a zisku zprostředkovatele v rozmezí 30 – 100%.

** alternativní položka, která nemusí být přímou investicí, a proto není započítána do 
celkové částky – v případě vkladu ze strany pracovníka může být i ziskem zprostředko-
vatele (stanovy družstva mohou určit propadnutí vkladu v případě vystoupení/vylou-
čení člena - § 233 OZ)
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příLoha – „ReáLNá RIzIKa“
Rizika, která představuje práce PvT pro obchodníky s lidmi a osoby, které zprostřed-
kovávají práci (dále jen zprostředkovatele), lze pro zjednodušení rozdělit do dvou 
hlavních kategorií: přímá a potenciální. 
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prostřednictvím distribuovaných informačních materiálů či poradenství, zorientovat 
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ně vyhledat jinou práci, která nebude vázána na zprostředkovatele. Zprostředkovatel 
si tedy musí zajistit nové pracovníky - zprostředkovatelé, pod nimiž pracuje pouze 
několik až několik desítek osob, mají v takovém případě situaci komplikovanější, než 
zprostředkovatelé se stovkami až tisíci pracovníků.

Nábor nových pracovníků probíhá nejlépe mimo území ČR (osoby bez zkušenosti  
s reálnými pracovními podmínkami v ČR jsou zpravidla lépe ovladatelné). A přes-
tože to samo o sobě, vzhledem ke stále dostatečným lidským kapacitám ve zdrojo-
vých zemích, pro zprostředkovatele obvykle nebývá zásadním problémem, vznikají 
mu v tomto okamžiku určité neplánované náklady. V konkrétních číslech76 se jedná 
o sumu zhruba kolem 4 500 – 6 500,-Kč za osobu, připočteme-li k tomu i ušlý zisk 
ze mzdy takového pracovníka, pak jde o přibližně 5 800 – 15 500,-Kč (viz Tab. 1).  
Vzhledem k celkovým ziskům zprostředkovatelů77 je to sice poměrně zanedbatelná 
částka (a zprostředkovatel si nechá náklady od nového pracovníka proplatit - buď 
předem, nebo následně formou srážek ze mzdy - i s náležitou provizí78), ale veškerá 
taková narušení zaběhnutého systému jsou pochopitelně vnímána jako nežádoucí. 
Navíc z nich vyplývají další (potenciální) rizika, která mohou být v důsledku mno-
hem závažnější.

Potenciální rizika jsou spojena s udržením dobrých obchodních vztahů a osobní 
bezpečnosti. V první řadě jde o obchod, tedy o schopnost zprostředkovatele zajis-
tit spolehlivou službu konečnému zákazníkovi (například českému zaměstnavateli).  
I v této oblasti samozřejmě fungují tržní principy a konkurenční prostředí. Takže 
pokud zprostředkovatel nebude schopen dostát svým závazkům a udržet své pracov-
níky na pracovišti či dostatečně flexibilně zajistit nové, pravděpodobně o zakázku při-
jde a zákazník si nejde jiného subdodavatele. Zanedbatelné však není ani riziko mož-
ného udání. Ať již má zprostředkovatel jakékoli kontakty, vždy zde připadá v úvahu 
eventualita obavy z kontroly jeho činnosti ze strany státních orgánů. Může se jednat 
o nesrovnalosti v účetnictví či trestnou činnost závažnějšího rázu, jakou je například 
právě obchodování s lidmi a komerční zneužívání, kde mu v případě nepodmíněného 
odsouzení hrozí trestní sazba minimálně 2 – 10 let odnětí svobody.79 

76 Modelová kalkulace je vytvořena na příkladu ukrajinského klientského systému, který je v ČR nejrozšířenější.
77 Zprostředkovatel si nechává 30 – 50% z platu každého „svého“ pracovníka (IOM), ovšem v případě VP, NP, OSL  

to může být až do výše 100%.
78 Náklady zahrnující oficiální a neoficiální poplatky za vyřízení dokladů a cestu jsou pro pracovníka (tj. včetně provize 

zprostředkovatele) cca 300 - 500 USD. (Intermundia, IOM) 
79 § 232a TZ o obchodování s lidmi

Tato rizika by tedy měla být zohledněna při přípravě koncepce i samotné realizaci 
terénní práce a zejména by se pak měla promítnout do bezpečnostního plánu, obsahu-
jícího závazná pravidla a doporučení pro PvT. Zvláště vezmeme-li v úvahu extrémní 
situace, kdy v určitém prostředí je možné objednat nájemnou vraždu již za částku 
kolem 5 tisíc korun (viz např. mediálně známý případ vraždy podnikatele J. Kubína  
z roku 2005).

taB. 1 
- orientační náklady zprostředkovatelů (tj. bez provize), zahrnující oficiální  
i neoficiální poplatky

zprostředkovatel vyřízení 
dokladů doprava mzda* vstup do 

družstva** celkem

„slušný klient“ (min.) 3 500 - 5 000 1 000 - 1 500 1 300 - 2 700 60 000 5 800 - 9 200

vp, Np, oSL (max.) 3 500 - 5 000 1 000 - 1 500 4 000 - 9 000 60 000 8 500 - 15 500

(zdroj: rozhovory s migranty a migrantkami)

* za 7 dní (doba nezbytná k vyřízení dokladů) při průměrné mzdě 50 – 80,-Kč/hod., 
odpracovaných hodinách 12 – 16h/den a zisku zprostředkovatele v rozmezí 30 – 100%.

** alternativní položka, která nemusí být přímou investicí, a proto není započítána do 
celkové částky – v případě vkladu ze strany pracovníka může být i ziskem zprostředko-
vatele (stanovy družstva mohou určit propadnutí vkladu v případě vystoupení/vylou-
čení člena - § 233 OZ)



Manuál k sociální inkluzi obchodovaných a vykořisťovaných osob

58

sociální pRáce

1 vymezeNí pojmů
sociální práce 
Existuje mnoho definic a teorií, které popisují sociální práci v celé její šíři od his-
torického exkurzu přes charakteristiky profese po přímou práci s uživateli/uživa-
telkami služeb. V rámci organizace La Strada ČR můžeme hovořit o sociální práci  
s filozofickými základy v etnicky a genderově senzitivním přístupu. Při práci s uživa-
teli/uživatelkami služeb využívají pracovnice/pracovníci organizace nástrojů sociál. 
práce vycházejících z teorií zaměřených na pomoc a kontrolu (srov. Úlehla, 2005), kri-
zovou intervenci, individuální případovou práci a další. 

individuální případová práce
Spolupráce pracovnice/pracovníka organizace a uživatele/uživatelky služeb spočívá 
v individuálně zaměřené práci s cílem podpořit vlastní zdroje a možnosti uživatele/
uživatelky služeb. Vždy je určena jedna konkrétní sociální pracovnice, která vede 
případ, zapisuje do spisu, plánuje a hodnotí práci s uživatelem/uživatelkou služeb. 

Zakázka
Zakázkový model spolupráce spočívá v jasné a srozumitelné formulaci cílového stavu 
spolupráce pracovníka/pracovnice organizace a uživatele/uživatelky služeb a v naplá-
nování jednotlivých kroků vedoucích k vytyčenému cíli.

2 Rámce SocIáLNí pRáce

2.1 cíLová SKupINa
Cílovou skupinou uživatelů/uživatelek služeb (dále jen uživatel/uživatelka) organizace 
La Strada ČR jsou obchodované a vykořisťované osoby. Jedná se o muže a ženy české 
i cizí státní příslušnosti, v jejichž příbězích je možné vysledovat indikátory obchodo-
vání s lidmi nebo vykořisťujících praktik. Tyto osoby musí krom jiného projevit zájem 
o spolupráci s organizací a souhlasit s podmínkami spolupráce.

2.2 cíLe
širším cílem poskytování sociálních služeb organizace La Strada ČR je v první fázi 
stabilizace psychosomatického stavu uživatele/uživatelky, z dlouhodobější perspek-
tivy pak poskytnutí vhodných podmínek k postupnému osamostatnění a návratu do 
běžného života.

Konkrétní činnosti vedoucí k naplnění cíle:

	stabilizace psychosomatického stavu uživatele/uživatelky;

	bezpečnostní plánování;

	 informování o právech uživatele/uživatelky;

	 informování o možnostech řešení situace uživatele/uživatelky;

	podpora a posilování vlastních kompetencí a dovedností uživatele/uživatelky; 

	ochrana práv a zájmů uživatele/uživatelky;

	zvyšování kompetencí v oblasti ochrany vlastních práv a zájmů;

	zvyšování kompetencí v sociálních dovednostech;

	zvyšování kompetencí v sociálně-právní oblasti;

	zvyšování pracovních kompetencí a dovedností;

	prevence znovuobchodování s lidmi;

	prevence sekundární viktimizace;

	zmírňování nerovnosti v postavení na trhu práce;

	Zprostředkování bezpečného návratu do země původu včetně zajištění následné 
péče.

2.3 NoRmatIvNí Rámec
Vzhledem k šíři problematiky vyvstává nutnost řešit situaci obchodovaných a vyko-
řisťovaných osob multidisciplinárně a interdisciplinárně ve spolupráci s dalšími rele-
vantními subjekty. 

Definice obchodování s lidmi (dále jen OSL) je na mezinárodní úrovni upravena v tzv. 
Palermském protokolu (Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodu s lidmi, 
zejména ženami a dětmi, doplňující Úmluvu o boji proti mezinárodnímu organizované-
mu zločinu, OSN, Palermo 2000), na vnitrostátní úrovni v trestním zákoně80 v ust.§232a 
obchodování s lidmi. S problematikou souvisí i další trestné činy, např. ust.§204 kuplíř-
ství, ust.§216a obchodování s dětmi, ust.§217a svádění k pohlavnímu styku. 

Usnesením č.849 ze dne 3. 9. 2003 schválila vláda České republiky Národní strategii  
v boji proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České repub-
lice na období 2003 - 2005. Tento materiál pojednával a popisoval opatření směřující 
ke zkvalitnění možností trestního stíhání osob podezřelých z páchání trestné činnosti 
související s obchodem s lidmi a ke zlepšení ochrany obětí této trestné činnosti. Mate-
riál se skládal ze Zprávy o obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování  
v České republice, Modelu ochrany a podpory obětem obchodu s lidmi (dále jen model), 

80  Zákon č.140/1961 Sb., Trestní zákon
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sociální pRáce

1 vymezeNí pojmů
sociální práce 
Existuje mnoho definic a teorií, které popisují sociální práci v celé její šíři od his-
torického exkurzu přes charakteristiky profese po přímou práci s uživateli/uživa-
telkami služeb. V rámci organizace La Strada ČR můžeme hovořit o sociální práci  
s filozofickými základy v etnicky a genderově senzitivním přístupu. Při práci s uživa-
teli/uživatelkami služeb využívají pracovnice/pracovníci organizace nástrojů sociál. 
práce vycházejících z teorií zaměřených na pomoc a kontrolu (srov. Úlehla, 2005), kri-
zovou intervenci, individuální případovou práci a další. 

individuální případová práce
Spolupráce pracovnice/pracovníka organizace a uživatele/uživatelky služeb spočívá 
v individuálně zaměřené práci s cílem podpořit vlastní zdroje a možnosti uživatele/
uživatelky služeb. Vždy je určena jedna konkrétní sociální pracovnice, která vede 
případ, zapisuje do spisu, plánuje a hodnotí práci s uživatelem/uživatelkou služeb. 

Zakázka
Zakázkový model spolupráce spočívá v jasné a srozumitelné formulaci cílového stavu 
spolupráce pracovníka/pracovnice organizace a uživatele/uživatelky služeb a v naplá-
nování jednotlivých kroků vedoucích k vytyčenému cíli.

2 Rámce SocIáLNí pRáce

2.1 cíLová SKupINa
Cílovou skupinou uživatelů/uživatelek služeb (dále jen uživatel/uživatelka) organizace 
La Strada ČR jsou obchodované a vykořisťované osoby. Jedná se o muže a ženy české 
i cizí státní příslušnosti, v jejichž příbězích je možné vysledovat indikátory obchodo-
vání s lidmi nebo vykořisťujících praktik. Tyto osoby musí krom jiného projevit zájem 
o spolupráci s organizací a souhlasit s podmínkami spolupráce.

2.2 cíLe
širším cílem poskytování sociálních služeb organizace La Strada ČR je v první fázi 
stabilizace psychosomatického stavu uživatele/uživatelky, z dlouhodobější perspek-
tivy pak poskytnutí vhodných podmínek k postupnému osamostatnění a návratu do 
běžného života.

Konkrétní činnosti vedoucí k naplnění cíle:

	stabilizace psychosomatického stavu uživatele/uživatelky;

	bezpečnostní plánování;

	 informování o právech uživatele/uživatelky;

	 informování o možnostech řešení situace uživatele/uživatelky;

	podpora a posilování vlastních kompetencí a dovedností uživatele/uživatelky; 

	ochrana práv a zájmů uživatele/uživatelky;

	zvyšování kompetencí v oblasti ochrany vlastních práv a zájmů;

	zvyšování kompetencí v sociálních dovednostech;

	zvyšování kompetencí v sociálně-právní oblasti;

	zvyšování pracovních kompetencí a dovedností;

	prevence znovuobchodování s lidmi;

	prevence sekundární viktimizace;

	zmírňování nerovnosti v postavení na trhu práce;

	Zprostředkování bezpečného návratu do země původu včetně zajištění následné 
péče.

2.3 NoRmatIvNí Rámec
Vzhledem k šíři problematiky vyvstává nutnost řešit situaci obchodovaných a vyko-
řisťovaných osob multidisciplinárně a interdisciplinárně ve spolupráci s dalšími rele-
vantními subjekty. 

Definice obchodování s lidmi (dále jen OSL) je na mezinárodní úrovni upravena v tzv. 
Palermském protokolu (Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodu s lidmi, 
zejména ženami a dětmi, doplňující Úmluvu o boji proti mezinárodnímu organizované-
mu zločinu, OSN, Palermo 2000), na vnitrostátní úrovni v trestním zákoně80 v ust.§232a 
obchodování s lidmi. S problematikou souvisí i další trestné činy, např. ust.§204 kuplíř-
ství, ust.§216a obchodování s dětmi, ust.§217a svádění k pohlavnímu styku. 

Usnesením č.849 ze dne 3. 9. 2003 schválila vláda České republiky Národní strategii  
v boji proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České repub-
lice na období 2003 - 2005. Tento materiál pojednával a popisoval opatření směřující 
ke zkvalitnění možností trestního stíhání osob podezřelých z páchání trestné činnosti 
související s obchodem s lidmi a ke zlepšení ochrany obětí této trestné činnosti. Mate-
riál se skládal ze Zprávy o obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování  
v České republice, Modelu ochrany a podpory obětem obchodu s lidmi (dále jen model), 

80  Zákon č.140/1961 Sb., Trestní zákon
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Souboru opatření a Příloh. Důležitým momentem se stávají mezirezortní, interdisci-
plinární schůzky, na kterých se pravidelně scházejí relevantní instituce a organizace  
(MVČR, MPSV, MšMT, MS, MZV, PČR, La Strada ČR , Charita ČR, IOM ČR  
a další) a vzniká tak prostor pro diskuzi, výměnu informací, plánování aktivit apod.

Usnesením č.957 ze dne 20. 7. 2005 schválila vláda České republiky Národní strategie 
boje proti obchodování s lidmi (dále jen národní strategie) pro období let 2005 až 2007. 
Nová národní strategie mohla stavět na poznatcích z předešlého období, přičemž nej-
zásadnější změnou bylo rozšíření definice OSL o další formy obchodování s lidmi81. 
Model doznal změny názvu, který v současné chvíli zní Program podpory a ochrany 
obětí obchodu s lidmi. 

V rámci problematiky obchodování s lidmi a vykořisťování se sociální práce prolíná  
s následujícími právními oblastmi :

	 trestní právo (otázky související s trestním postihem OSL a souvisejícími trest-
nými činy);

	cizinecké právo (otázky pobytu cizinců na území ČR);

	pracovní právo (pracovně právní standardy, jejich dodržování a kontrola);

	občanské právo (smluvní vztahy a rodinné právo);

	zdravotní právo (otázky poskytování zdravotní péče).

Samotná sociální práce se opírá o platnou legislativu v této oblasti, např. zákon o soci-
álních službách82, zákon o sociálním zabezpečení83, zákon o státní sociální podpoře84, 
zákon o pomoci v hmotné nouzi85 a další.

Dalšími důležitými dokumenty či zákony při práci s uživateli/uživatelkami služeb je 
Mezinárodní etický kodex sociální práce86 a Etický kodex sociálních pracovníků Čes-
ké republiky87, Standardy kvality sociálních služeb88 a platné právní předpisy v oblasti 
ochrany osobních údajů.

3 SocIáLNí SLužBy oRgaNIzace  
La StRada ČR 

Organizace La Strada ČR poskytuje již desátým rokem vějíř sociálních a dalších rele-
vantních služeb cílové skupině uživatelů/uživatelek služeb. Nabídka služeb vznikala 
postupně podle individuálních potřeb uživatelů/uživatelek služeb, možností organiza-
ce a systému poskytování sociálních služeb na území ČR.

81 kromě vykořisťování v sexuálním průmyslu zahrnuje i vykořisťování v jiných oblastech
82 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách
83 Zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
84 Zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
85 Zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
86 http://sspcr.xf.cz/EK.html
87 http://socialnirevue.cz/item/eticky-kodex-socialnich-pracovniku-ceske-republiky
88 Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. 1. vyd. Praha:MPSV 2002. 
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3.1 RegIStRace SocIáLNích SLužeB

V roce 2007 zaregistrovala organizace La Strada ČR následující sociální služby:

	sociální poradenství podle §37;

	azylové domy podle §57;

	krizová pomoc podle §60.

3.2 popIS SocIáLNích SLužeB
Následující výčet služeb, které organizace nabízí, představuje nabídku, ze které si 
uživatel/uživatelka vybírají služby, které potřebují. V první fázi spolupráce nabízí 
organizace služby, které zabezpečují zejména základní životní potřeby, jako je uby-
tování, strava, hygiena, případně zdravotní a psychologická péče. Průběžně probíhají 
poradenské konzultace, v dalších fázích pak zastupování u soudu, doprovody, nabídka 
volnočasových aktivit, pomoc s návratem na trh práce apod.

Ubytování 
Uživatel/uživatelka může být ubytován/a v azylovém bytě (dále jen AB) organizace; 
v případě specifických potřeb (např. drogová závislost, psychiatrická porucha) zpro-
středkuje sociální pracovnice ubytování v jiném, vhodnějším zařízení. V AB organi-
zace může být uživatel/uživatelka ubytován/a maximálně 6 měsíců, přičemž organi-
zace může hradit ubytování až do 1 roku spolupráce s uživatelem/uživatelkou. 

Finanční pomoc
Uživatel/uživatelka dostává finanční částku určenou k zakoupení stravy a osobních 
potřeb. Uživateli/uživatelce je dále nabízena možnost zakoupení základního ošacení 
pro dané roční období a hygienických potřeb. V případě, že se uživatel/uživatelka 
aktivně podílí na řešení své situace, je mu/jí umožněno hrazení cestovného (MHD, 
ČD, ČSAD) a má nárok na hrazení 1 telefonní karty nebo určeného kreditu za měsíc, 
maximálně však do po dobu 3 měsíců.

Zdravotní a psychologická péče
Organizace nabízí uživateli/uživatelce zprostředkování zdravotní péče ve vybraných 
zařízeních a zároveň spolupracuje se dvěma externími psychoterapeutkami. Psychote-
rapie je zaměřena zejména na individuální práci s uživatelem/uživatelkou, v některých 
případech může sloužit jako neutrální „půda“ pro řízenou diskuzi mezi sociální pra-
covnicí a uživatelem/uživatelkou.

Sociální poradenství
Tato služba se zaměřuje jak na poskytování základního, tak i odborného sociálního 
poradenství. Do služeb sociálního poradenství je zahrnuto poskytování informací, 
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které mají primárně preventivní charakter a slouží k předcházení rizikových situací. 
Stejně tak může mít sociální poradenství sekundárně či terciárně preventivní charak-
ter, kdy se již řeší existující riziková situace a předchází se opakování rizikových jevů. 
Do služby je zahrnuto též poskytování doprovodu při jednání na úřadech. V rámci této 
služby též organizace provozuje SOS a INFO linku89.

Služby sociálního poradenství zahrnují:

	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

	sociálně terapeutické činnosti;

	pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pracovní poradenství – viz. samostatná kapitola
trávení volného času
Jedná se o aktivity zaměřené na relaxaci a odpočinek uživatele/uživatelky a záro-
veň na aktivizaci jeho/jejích dovedností. Jedná se zejména o aktivity v oblasti spor-
tu, kultury a zábavy. Služba je nabízena zejména uživatelům/uživatelkám v krát-
kodobé péči.

Zařízení následné péče v zemi původu 
V případě, že se uživatel/uživatelka rozhodne pro návrat do země původu, zprostřed-
kovává organizace bezpečný návrat do země původu; v případě zájmu též následnou 
péči.

Právní poradenství a zastupování u soudu
Tato služba je určená uživatelům/uživatelkám, jejichž situace vyžaduje právní pomoc. 
Organizace poskytuje běžné právní poradenství, zastupování uživatele/uživatelky  
u soudu a podporu v jednání s úřady.

tlumočení/překlady 
Organizace spolupracuje s řadou tlumočníků/tlumočnic a překladatelů/překladatelek, 
kterých využívá zejména při přímé práci s cizojazyčnými uživateli/uživatelkami.

Non-stop telefonní linka
Organizace nabízí pro uživatele/uživatelky možnost nepřetržité telefonní linky, na 
kterou se mohou obracet v krizové situaci. Tato non-stop telefonní linka je zároveň 
určena i pro orgány činné v trestním řízení a pro další relevantní organizace, které 
mohou referovat obchodovanou či vykořisťovanou osobu.

89 Pro účely poskytování telefonického poradenství provozuje La Strada ČR SOS a INFO linku, která je v provozu každé 
úterý a čtvrtek od 10 do 16 hod, ve středu od 12 do 18 hod (v ruském a ukrajinském jazyce od 16 do 18 hod). La Strada ČR 
dále provozuje emailovou schránku (pomoc@strada.cz), kterou mohou kontaktovat uživatelé/uživatelky služeb s přístupem 
na internet.

4 NáStRoje SocIáLNí pRáce
Práce s uživatelem/uživatelkou služeb je do značné míry ovlivněna rámci organizace, 
metodami a způsoby sociální práce a individuálními dovednostmi a kompetencemi 
každé sociální pracovnice90, potažmo též pracovnice v sociálních službách.

4.1 KompeteNce SocIáLNí pRacovNIce
V kompetenci sociální pracovnice je na širší úrovni orientace v normativním a sociál-
ním systému pomoci obchodovaným a vykořisťovaným osobám, v rámci individuální 
práce s uživatelem/uživatelkou služeb práce na jasně formulovaných zakázkách.

V rámci případové práce pomáhá sociální pracovnice uživateli/uživatelce formulovat 
zajištění jasné zakázky a posléze tvoří individuální plán pomoci a spolupráce. Během 
spolupráce sociální pracovnice motivuje uživatele/uživatelku k samostatnosti, vzdě-
lává ho/ji v oblasti jeho/jejích práv, učí ho/ji aplikovat získané dovednosti a informace  
a vytváří bezpečné prostředí pro sdílení dojmů. 

Konkrétně se jedná o následující činnosti:

	 telefonické konzultace v rámci SOS a INFO linky organizace a non-stop telefonní 
linky;

	zajištění nezbytné lékařské péče;

	Pomoc při zařizování osobních dokladů, zdravotního pojištění a sociálních dávek;

	 legalizace pobytu;

	řešení dluhů;

	zprostředkování kontaktu s rodinou a přáteli;

	zprostředkování kontaktu s OČTř;

	zprostředkování kontaktu na jiné pomáhající organizace/instituce;

	bezpečnostní plánování;

	Poskytování psychosociální podpory, sociálně právního poradenství a socioterapie;

	zajišťování doprovodů;

	pomoc při návratu na trh práce;

	pomoc při hledání dlouhodobého ubytování.

Sociální pracovnice ve spolupráci s vedoucí sociálních služeb každoročně vytvá-
řejí individuální vzdělávací plán se zaměřením na zvyšování svých relevantních 
kompetencí. Nedílnou součástí sebevzdělávání je individuální, týmová a případová 

90  V organizaci La Strada ČR pracují s uživatelkami služeb, které prošly zkušeností se sexuálním násilím, sociální pracovnice 
– ženy stejně jako v ostatních členských organizacích Mezinárodního sdružení La Strada ČR (srov.La Strada, European 
Network against Trafficking in Woman, Facts and Practices, 2005).
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které mají primárně preventivní charakter a slouží k předcházení rizikových situací. 
Stejně tak může mít sociální poradenství sekundárně či terciárně preventivní charak-
ter, kdy se již řeší existující riziková situace a předchází se opakování rizikových jevů. 
Do služby je zahrnuto též poskytování doprovodu při jednání na úřadech. V rámci této 
služby též organizace provozuje SOS a INFO linku89.

Služby sociálního poradenství zahrnují:

	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

	sociálně terapeutické činnosti;

	pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pracovní poradenství – viz. samostatná kapitola
trávení volného času
Jedná se o aktivity zaměřené na relaxaci a odpočinek uživatele/uživatelky a záro-
veň na aktivizaci jeho/jejích dovedností. Jedná se zejména o aktivity v oblasti spor-
tu, kultury a zábavy. Služba je nabízena zejména uživatelům/uživatelkám v krát-
kodobé péči.

Zařízení následné péče v zemi původu 
V případě, že se uživatel/uživatelka rozhodne pro návrat do země původu, zprostřed-
kovává organizace bezpečný návrat do země původu; v případě zájmu též následnou 
péči.

Právní poradenství a zastupování u soudu
Tato služba je určená uživatelům/uživatelkám, jejichž situace vyžaduje právní pomoc. 
Organizace poskytuje běžné právní poradenství, zastupování uživatele/uživatelky  
u soudu a podporu v jednání s úřady.

tlumočení/překlady 
Organizace spolupracuje s řadou tlumočníků/tlumočnic a překladatelů/překladatelek, 
kterých využívá zejména při přímé práci s cizojazyčnými uživateli/uživatelkami.

Non-stop telefonní linka
Organizace nabízí pro uživatele/uživatelky možnost nepřetržité telefonní linky, na 
kterou se mohou obracet v krizové situaci. Tato non-stop telefonní linka je zároveň 
určena i pro orgány činné v trestním řízení a pro další relevantní organizace, které 
mohou referovat obchodovanou či vykořisťovanou osobu.

89 Pro účely poskytování telefonického poradenství provozuje La Strada ČR SOS a INFO linku, která je v provozu každé 
úterý a čtvrtek od 10 do 16 hod, ve středu od 12 do 18 hod (v ruském a ukrajinském jazyce od 16 do 18 hod). La Strada ČR 
dále provozuje emailovou schránku (pomoc@strada.cz), kterou mohou kontaktovat uživatelé/uživatelky služeb s přístupem 
na internet.

4 NáStRoje SocIáLNí pRáce
Práce s uživatelem/uživatelkou služeb je do značné míry ovlivněna rámci organizace, 
metodami a způsoby sociální práce a individuálními dovednostmi a kompetencemi 
každé sociální pracovnice90, potažmo též pracovnice v sociálních službách.

4.1 KompeteNce SocIáLNí pRacovNIce
V kompetenci sociální pracovnice je na širší úrovni orientace v normativním a sociál-
ním systému pomoci obchodovaným a vykořisťovaným osobám, v rámci individuální 
práce s uživatelem/uživatelkou služeb práce na jasně formulovaných zakázkách.

V rámci případové práce pomáhá sociální pracovnice uživateli/uživatelce formulovat 
zajištění jasné zakázky a posléze tvoří individuální plán pomoci a spolupráce. Během 
spolupráce sociální pracovnice motivuje uživatele/uživatelku k samostatnosti, vzdě-
lává ho/ji v oblasti jeho/jejích práv, učí ho/ji aplikovat získané dovednosti a informace  
a vytváří bezpečné prostředí pro sdílení dojmů. 

Konkrétně se jedná o následující činnosti:

	 telefonické konzultace v rámci SOS a INFO linky organizace a non-stop telefonní 
linky;

	zajištění nezbytné lékařské péče;

	Pomoc při zařizování osobních dokladů, zdravotního pojištění a sociálních dávek;

	 legalizace pobytu;

	řešení dluhů;

	zprostředkování kontaktu s rodinou a přáteli;

	zprostředkování kontaktu s OČTř;

	zprostředkování kontaktu na jiné pomáhající organizace/instituce;

	bezpečnostní plánování;

	Poskytování psychosociální podpory, sociálně právního poradenství a socioterapie;

	zajišťování doprovodů;

	pomoc při návratu na trh práce;

	pomoc při hledání dlouhodobého ubytování.

Sociální pracovnice ve spolupráci s vedoucí sociálních služeb každoročně vytvá-
řejí individuální vzdělávací plán se zaměřením na zvyšování svých relevantních 
kompetencí. Nedílnou součástí sebevzdělávání je individuální, týmová a případová 

90  V organizaci La Strada ČR pracují s uživatelkami služeb, které prošly zkušeností se sexuálním násilím, sociální pracovnice 
– ženy stejně jako v ostatních členských organizacích Mezinárodního sdružení La Strada ČR (srov.La Strada, European 
Network against Trafficking in Woman, Facts and Practices, 2005).
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supervize, kterou sociální pracovnice pravidelně absolvují. Organizace La Strada 
ČR disponuje finančními prostředky určenými na vzdělávání a supervize.

Sociální pracovnice spolupracují a metodicky vedou pracovnice v sociálních služ-
bách. Na pravidelných schůzkách si předávají nutné informace a řeší dilematické 
momenty své práce.

4.2 KompeteNce pRacovNIce v SocIáLNích SLužBách
Pracovnice v sociálních službách (dále jen PSS) zastávají v organizaci důležitou úlohu 
zejména při aktivitách souvisejících s trávením volného času, edukací a administrativ-
ně-výkonnou činností. Pracovní činnost PSS se dělí na denní a noční aktivity, přičemž 
denní aktivity jsou převážně plněny v prostorách poradny organizace a noční aktivity 
v prostorách azylového bytu organizace.

V rámci denních služeb pracují PSS na následujících aktivitách:

	zajištění služby podle rozpisu služeb a potřeb zařízení;

	zajištění doprovodů uživatelů/uživatelek do relevantních institucí/organizací;

	zajištění volnočasových aktivity s uživateli/uživatelkami;

	v případě potřeby poskytnutí a zprostředkování relevantních informací uživate-
lům/uživatelkám;

	zapisování do spisů;

	v případě potřeby zajištění přednáškové činnosti na školách;

	v případě potřeby zajištění provozu SOS a INFO linky organizace.

V rámci nočních služeb pracují PSS na následujících aktivitách:

	zajištění nočních služeb v azylovém bytě organizace podle rozpisu služeb a potřeb 
zařízení;

	zajištění provozu azylového bytu organizace;

	poskytování psychosociálního zázemí a podpory uživatelům/uživatelkám; 

	v případě potřeby poskytnutí a zprostředkování relevantních informací uživatel-
kám ubytovaným v azylovém bytě organizace; seznámení s chodem a provozem 
bytu;

	ve výjimečných případech ubytování uživatele/uživatelky v nočních hodinách; 

	kontrola úklidu azylového bytu organizace;

	zajištění dodržování nočního klidu;

	při nástupu a na konci noční služby kontrola celkového stavu azylového bytu 
organizace.

Obecně platí, že PSS nadměrně nezasahují do chodu azylového bytu, především do 
přirozeného sociálního prostředí, které je v bytě vytvářeno. V případě potřeby pouze 
usměrňují diskuzi, která mezi uživatelkami ohledně problémů vzniká, a snaží se je 
podpořit v tom, aby si běžné problémy mezi sebou dokázaly řešit samy.

Na nočních službách mají PSS k dispozici pracovní mobilní telefon určený k případné 
konzultaci se sociální pracovnicí, která má non-stop službu. Tento telefon slouží ke 
stejným účelům i pro uživatelky ubytované v azylovém bytě organizace.

4.3 metody pRáce S užIvateLem/užIvateLKou SLužeB
La Strada ČR obecně rozlišuje poskytování sociálních služeb podle způsobu:

	 telefonicky a emailem;

	ambulantně;

	pobytově.

Služby poskytované telefonicky, emailem a jedna až dvě osobní konzultace mohou 
být poskytovány anonymně. Uživatel/uživatelka není povinen/a finančně se podílet na 
poskytovaných službách organizace. Služby organizace jsou poskytovány maximálně 
po dobu dvou a půl roku, přičemž kopírují stanovené cíle v rámci krátkodobé a dlou-
hodobé spolupráce (více viz kapitoly 6.2, 6.3).

K identifikaci cílové skupiny slouží vstupní rozhovor, který kopíruje ukazatele defi-
nice obchodování s lidmi a může probíhat telefonicky či osobně. Během vstupního 
pohovoru je zároveň uživatel/uživatelka seznámen/a se způsoby zpracování osobních 
a citlivých údajů. Důležitým momentem z hlediska poskytování sociálních služeb je 
uzavření zakázky mezi uživatelem/uživatelkou a sociální pracovnicí.

Způsob práce s uživatelem/uživatelkou vychází z principů individuálně zaměřené přípa-
dové práce. Tato spolupráce sociální pracovnice s uživatelem/uživatelkou spočívá zejmé-
na ve způsobu plánování, koordinaci aktivit a zprostředkování informací skrze jednu 
sociální pracovnici. Ta je kontaktní osobou pro uživatele/uživatelku a stává se na stanove-
nou dobu prostředníkem pro komunikaci s organizací i se širším okolím. Sociální pracov-
nice zároveň vede spis uživatele/uživatelky, do kterého zapisuje veškeré kroky, vykonané 
v rámci spolupráce s uživatelem/uživatelkou, a relevantní dokumenty k případu.

Součástí spolupráce sociální pracovnice a uživatele/uživatelky je pravidelné hodno-
cení a plánování další spolupráce. To spočívá v písemné přípravě sociální pracovnice 
a uživatele/uživatelky a následné schůzce, kdy se shrnují důležité momenty spolu-
práce, hledají se prostředky a nástroje k případnému zlepšení spolupráce a plánují se 
aktivity na další období.

4.4 INteRNí SměRNIce oRgaNIzace
Interní směrnice organizace zahrnují dokumenty týkající se zejména přímé práce 
s uživateli/uživatelkami. Jedná se o pravidla týkající se identifikace, komunikace  
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supervize, kterou sociální pracovnice pravidelně absolvují. Organizace La Strada 
ČR disponuje finančními prostředky určenými na vzdělávání a supervize.

Sociální pracovnice spolupracují a metodicky vedou pracovnice v sociálních služ-
bách. Na pravidelných schůzkách si předávají nutné informace a řeší dilematické 
momenty své práce.

4.2 KompeteNce pRacovNIce v SocIáLNích SLužBách
Pracovnice v sociálních službách (dále jen PSS) zastávají v organizaci důležitou úlohu 
zejména při aktivitách souvisejících s trávením volného času, edukací a administrativ-
ně-výkonnou činností. Pracovní činnost PSS se dělí na denní a noční aktivity, přičemž 
denní aktivity jsou převážně plněny v prostorách poradny organizace a noční aktivity 
v prostorách azylového bytu organizace.

V rámci denních služeb pracují PSS na následujících aktivitách:

	zajištění služby podle rozpisu služeb a potřeb zařízení;

	zajištění doprovodů uživatelů/uživatelek do relevantních institucí/organizací;

	zajištění volnočasových aktivity s uživateli/uživatelkami;

	v případě potřeby poskytnutí a zprostředkování relevantních informací uživate-
lům/uživatelkám;

	zapisování do spisů;

	v případě potřeby zajištění přednáškové činnosti na školách;

	v případě potřeby zajištění provozu SOS a INFO linky organizace.

V rámci nočních služeb pracují PSS na následujících aktivitách:

	zajištění nočních služeb v azylovém bytě organizace podle rozpisu služeb a potřeb 
zařízení;

	zajištění provozu azylového bytu organizace;

	poskytování psychosociálního zázemí a podpory uživatelům/uživatelkám; 

	v případě potřeby poskytnutí a zprostředkování relevantních informací uživatel-
kám ubytovaným v azylovém bytě organizace; seznámení s chodem a provozem 
bytu;

	ve výjimečných případech ubytování uživatele/uživatelky v nočních hodinách; 

	kontrola úklidu azylového bytu organizace;

	zajištění dodržování nočního klidu;

	při nástupu a na konci noční služby kontrola celkového stavu azylového bytu 
organizace.

Obecně platí, že PSS nadměrně nezasahují do chodu azylového bytu, především do 
přirozeného sociálního prostředí, které je v bytě vytvářeno. V případě potřeby pouze 
usměrňují diskuzi, která mezi uživatelkami ohledně problémů vzniká, a snaží se je 
podpořit v tom, aby si běžné problémy mezi sebou dokázaly řešit samy.

Na nočních službách mají PSS k dispozici pracovní mobilní telefon určený k případné 
konzultaci se sociální pracovnicí, která má non-stop službu. Tento telefon slouží ke 
stejným účelům i pro uživatelky ubytované v azylovém bytě organizace.

4.3 metody pRáce S užIvateLem/užIvateLKou SLužeB
La Strada ČR obecně rozlišuje poskytování sociálních služeb podle způsobu:

	 telefonicky a emailem;

	ambulantně;

	pobytově.

Služby poskytované telefonicky, emailem a jedna až dvě osobní konzultace mohou 
být poskytovány anonymně. Uživatel/uživatelka není povinen/a finančně se podílet na 
poskytovaných službách organizace. Služby organizace jsou poskytovány maximálně 
po dobu dvou a půl roku, přičemž kopírují stanovené cíle v rámci krátkodobé a dlou-
hodobé spolupráce (více viz kapitoly 6.2, 6.3).

K identifikaci cílové skupiny slouží vstupní rozhovor, který kopíruje ukazatele defi-
nice obchodování s lidmi a může probíhat telefonicky či osobně. Během vstupního 
pohovoru je zároveň uživatel/uživatelka seznámen/a se způsoby zpracování osobních 
a citlivých údajů. Důležitým momentem z hlediska poskytování sociálních služeb je 
uzavření zakázky mezi uživatelem/uživatelkou a sociální pracovnicí.

Způsob práce s uživatelem/uživatelkou vychází z principů individuálně zaměřené přípa-
dové práce. Tato spolupráce sociální pracovnice s uživatelem/uživatelkou spočívá zejmé-
na ve způsobu plánování, koordinaci aktivit a zprostředkování informací skrze jednu 
sociální pracovnici. Ta je kontaktní osobou pro uživatele/uživatelku a stává se na stanove-
nou dobu prostředníkem pro komunikaci s organizací i se širším okolím. Sociální pracov-
nice zároveň vede spis uživatele/uživatelky, do kterého zapisuje veškeré kroky, vykonané 
v rámci spolupráce s uživatelem/uživatelkou, a relevantní dokumenty k případu.

Součástí spolupráce sociální pracovnice a uživatele/uživatelky je pravidelné hodno-
cení a plánování další spolupráce. To spočívá v písemné přípravě sociální pracovnice 
a uživatele/uživatelky a následné schůzce, kdy se shrnují důležité momenty spolu-
práce, hledají se prostředky a nástroje k případnému zlepšení spolupráce a plánují se 
aktivity na další období.

4.4 INteRNí SměRNIce oRgaNIzace
Interní směrnice organizace zahrnují dokumenty týkající se zejména přímé práce 
s uživateli/uživatelkami. Jedná se o pravidla týkající se identifikace, komunikace  
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s uživateli/uživatelkami, specifik práce v azylovém bytě organizace, bezpečnostních 
opatření, služeb na non-stop telefonní lince, práce dobrovolnic/dobrovolníků a dalších 
specifických postupů v rámci problematiky obchodování s lidmi a vykořisťování.

5 doKumeNtace
Uživatel/uživatelka jsou na začátku spolupráce informováni o způsobu a obsahu sběru 
dat a mají možnost kdykoliv do spisů nahlížet. Zároveň dostávají kopie veškeré doku-
mentace, kterou v rámci spolupráce podepisují. Dohody o spolupráci a další dokumen-
ty organizace jsou k dispozici v různých jazykových mutacích, případně je uživate-
lům/uživatelkám dokument tlumočen.

5.1 dRuhy doKumeNtace
Poskytování sociálních služeb organizace je krom jiného podmíněno podpisem doho-
dy o spolupráci mezi organizací a uživatelem/uživatelkou. 

Krátkodobá dohoda o spolupráci se podepisuje na období šesti týdnů a obsahuje jasně 
stanovené zakázky, podmínky spolupráce, sankce, možnosti stížností a další obecná 
ustanovení.

Uživatel/uživatelka dále podepisuje prohlášení o osobních údajích, kde je popsáno, 
která osobní a citlivá data a za jakými účely organizace shromažďuje.

Pro lepší orientaci v systému služeb organizace dostává při úvodním pohovoru uživatel/
uživatelka do rukou tzv. INFO ARCH, kde jsou dopodrobna popsány jednotlivé služby, 
práva a povinnosti. Tento materiál je k dispozici v několika jazykových mutacích.

Pokud uživatel/uživatelka projeví zájem o ubytování v azylovém bytě organizace, 
podepisuje ubytovací řád a zároveň je seznámen/a s provozním řádem azylového bytu. 
Tyto dokumenty popisují podmínky ubytování, provoz a bezpečnostní opatření v azy-
lovém bytě organizace.

V rámci dlouhodobé spolupráce podepisuje uživatel/uživatelka dlouhodobou dohodu 
o spolupráci I v trvání deseti týdnů. Tato dohoda opět popisuje podmínky spoluprá-
ce, tentokráte více zaměřené na osamostatnění uživatele/uživatelky, přičemž pravidla 
spolupráce jsou o něco otevřenější. Tato dohoda se dá opakovaně prodlužovat.

Pokud spolupráce s uživatelem přesáhne období jednoho roku, podepisuje dohodu  
o dlouhodobé spolupráci II, do které si uživatel/uživatelka sám/sama vpisuje oblasti 
spolupráce. Ve většině případů se jedná o uživatele/uživatelku, kterému/které posky-
tuje organizace specifické služby, jako je zastupování u soudu nebo řešení dluhů 
vzniklých během obchodování či vykořisťování; zároveň se může jednat o proces 
návratu na pracovní trh.

Specifickým dokumentem sociální práce s obchodovanými a vykořisťovanými oso-
bami je tzv. vstupní prohlášení do Programu podpory a ochrany obětí obchodo-
vání s lidmi (viz kapitola 7.2). Jedná se o dokument vyhotovený odborem prevence  

kriminality MVČR a jeho podepsání je nutnou podmínkou vstupu uživatele/uživatelky 
do tohoto programu. Prohlášení obsahuje vymezení základních podmínek spolupráce 
mezi uživatelem/uživatelkou a odborem prevence kriminality MVČR jakožto koordi-
nátora tohoto programu.

5.2 vedeNí doKumeNtace
Organizace La Strada ČR se dlouhodobě snaží hledat vhodné a bezpečné způsoby 
vedení údajů o uživatelích/uživatelkách. V současné době probíhá implementace 
nového elektronicky zabezpečeného systému evidence dat. Ve fyzické podobě jsou 
spisy uzamykány do trezoru organizace a jsou stanoveny jasné postupy zacházení 
s osobními a citlivými daty o uživatelích/uživatelkách. Ke spisům (elektronickým  
i fyzickým) má přístup sociální pracovnice, která vede případ, pracovní poradce/kyně 
a vedoucí sociálních služeb; k obecným údajům neobsahujícím osobní a citlivá data 
poté pracovnice v sociálních službách. Zákonným předpokladem pro práci s osobními 
a citlivými daty uživatele/uživatelky je jeho/její písemný souhlas. Bez tohoto souhlasu 
nemohou sociální pracovnice s údaji o uživateli/uživatelce nakládat.

Sociální pracovnice, které pracují na SOS a INFO lince organizace, zapisují veškeré 
hovory a vykonané kroky do elektronicky zabezpečeného systému sběru dat. 

Jednou ročně zpracovává vedoucí sociálních služeb zprávu o výkonu sociální práce  
v organizaci. Tato zpráva obsahuje obecné statistické údaje bez udání osobních a cit-
livých dat a v omezené verzi je součástí výroční zprávy organizace. Zároveň se klade 
důraz na dostatečnou obecnost uváděných informací tak, aby ani z uváděných příběhů 
nebylo možné rozpoznat konkrétní/ho uživatelku/uživatele.

6 fáze SpoLupRáce S užIvateLem/
užIvateLKou SLužeB

Vzhledem k šíři záběru sociální práce prováděné v rámci organizace La Strada ČR 
a množství aktérů zapojených do procesu pomoci obchodovaným a vykořisťovaným 
osobám je nejpřehlednějším způsobem popisu vývoje případu a poskytování sociál-
ních služeb rozdělení na jednotlivé fáze spolupráce sociální pracovnice a uživatele/
uživatelky. Tyto fáze se primárně odlišují podle délky a způsobu práce a v závislosti 
na rozdílnosti potřeb uživatelů/uživatelek.

6.1 vStup do SocIáLNích SLužeB
Důležitým předpokladem pro poskytování sociálních služeb organizace cílové sku-
pině je efektivní šíření informací o možnostech využití služeb organizace La Stra-
da, které poskytuje cílové skupině. Problém doručování informací k osobám, které 
se aktuálně nacházejí v prostředí vykořisťování, mnohdy pod neustálou kontrolou,  
La Strada ČR kompenzuje informováním rizikových skupin o existenci obchodo-
vání s lidmi a vykořisťování a o možnostech, jak předcházet vykořisťování (přímý  
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s uživateli/uživatelkami, specifik práce v azylovém bytě organizace, bezpečnostních 
opatření, služeb na non-stop telefonní lince, práce dobrovolnic/dobrovolníků a dalších 
specifických postupů v rámci problematiky obchodování s lidmi a vykořisťování.

5 doKumeNtace
Uživatel/uživatelka jsou na začátku spolupráce informováni o způsobu a obsahu sběru 
dat a mají možnost kdykoliv do spisů nahlížet. Zároveň dostávají kopie veškeré doku-
mentace, kterou v rámci spolupráce podepisují. Dohody o spolupráci a další dokumen-
ty organizace jsou k dispozici v různých jazykových mutacích, případně je uživate-
lům/uživatelkám dokument tlumočen.

5.1 dRuhy doKumeNtace
Poskytování sociálních služeb organizace je krom jiného podmíněno podpisem doho-
dy o spolupráci mezi organizací a uživatelem/uživatelkou. 

Krátkodobá dohoda o spolupráci se podepisuje na období šesti týdnů a obsahuje jasně 
stanovené zakázky, podmínky spolupráce, sankce, možnosti stížností a další obecná 
ustanovení.

Uživatel/uživatelka dále podepisuje prohlášení o osobních údajích, kde je popsáno, 
která osobní a citlivá data a za jakými účely organizace shromažďuje.

Pro lepší orientaci v systému služeb organizace dostává při úvodním pohovoru uživatel/
uživatelka do rukou tzv. INFO ARCH, kde jsou dopodrobna popsány jednotlivé služby, 
práva a povinnosti. Tento materiál je k dispozici v několika jazykových mutacích.

Pokud uživatel/uživatelka projeví zájem o ubytování v azylovém bytě organizace, 
podepisuje ubytovací řád a zároveň je seznámen/a s provozním řádem azylového bytu. 
Tyto dokumenty popisují podmínky ubytování, provoz a bezpečnostní opatření v azy-
lovém bytě organizace.

V rámci dlouhodobé spolupráce podepisuje uživatel/uživatelka dlouhodobou dohodu 
o spolupráci I v trvání deseti týdnů. Tato dohoda opět popisuje podmínky spoluprá-
ce, tentokráte více zaměřené na osamostatnění uživatele/uživatelky, přičemž pravidla 
spolupráce jsou o něco otevřenější. Tato dohoda se dá opakovaně prodlužovat.

Pokud spolupráce s uživatelem přesáhne období jednoho roku, podepisuje dohodu  
o dlouhodobé spolupráci II, do které si uživatel/uživatelka sám/sama vpisuje oblasti 
spolupráce. Ve většině případů se jedná o uživatele/uživatelku, kterému/které posky-
tuje organizace specifické služby, jako je zastupování u soudu nebo řešení dluhů 
vzniklých během obchodování či vykořisťování; zároveň se může jednat o proces 
návratu na pracovní trh.

Specifickým dokumentem sociální práce s obchodovanými a vykořisťovanými oso-
bami je tzv. vstupní prohlášení do Programu podpory a ochrany obětí obchodo-
vání s lidmi (viz kapitola 7.2). Jedná se o dokument vyhotovený odborem prevence  

kriminality MVČR a jeho podepsání je nutnou podmínkou vstupu uživatele/uživatelky 
do tohoto programu. Prohlášení obsahuje vymezení základních podmínek spolupráce 
mezi uživatelem/uživatelkou a odborem prevence kriminality MVČR jakožto koordi-
nátora tohoto programu.

5.2 vedeNí doKumeNtace
Organizace La Strada ČR se dlouhodobě snaží hledat vhodné a bezpečné způsoby 
vedení údajů o uživatelích/uživatelkách. V současné době probíhá implementace 
nového elektronicky zabezpečeného systému evidence dat. Ve fyzické podobě jsou 
spisy uzamykány do trezoru organizace a jsou stanoveny jasné postupy zacházení 
s osobními a citlivými daty o uživatelích/uživatelkách. Ke spisům (elektronickým  
i fyzickým) má přístup sociální pracovnice, která vede případ, pracovní poradce/kyně 
a vedoucí sociálních služeb; k obecným údajům neobsahujícím osobní a citlivá data 
poté pracovnice v sociálních službách. Zákonným předpokladem pro práci s osobními 
a citlivými daty uživatele/uživatelky je jeho/její písemný souhlas. Bez tohoto souhlasu 
nemohou sociální pracovnice s údaji o uživateli/uživatelce nakládat.

Sociální pracovnice, které pracují na SOS a INFO lince organizace, zapisují veškeré 
hovory a vykonané kroky do elektronicky zabezpečeného systému sběru dat. 

Jednou ročně zpracovává vedoucí sociálních služeb zprávu o výkonu sociální práce  
v organizaci. Tato zpráva obsahuje obecné statistické údaje bez udání osobních a cit-
livých dat a v omezené verzi je součástí výroční zprávy organizace. Zároveň se klade 
důraz na dostatečnou obecnost uváděných informací tak, aby ani z uváděných příběhů 
nebylo možné rozpoznat konkrétní/ho uživatelku/uživatele.

6 fáze SpoLupRáce S užIvateLem/
užIvateLKou SLužeB

Vzhledem k šíři záběru sociální práce prováděné v rámci organizace La Strada ČR 
a množství aktérů zapojených do procesu pomoci obchodovaným a vykořisťovaným 
osobám je nejpřehlednějším způsobem popisu vývoje případu a poskytování sociál-
ních služeb rozdělení na jednotlivé fáze spolupráce sociální pracovnice a uživatele/
uživatelky. Tyto fáze se primárně odlišují podle délky a způsobu práce a v závislosti 
na rozdílnosti potřeb uživatelů/uživatelek.

6.1 vStup do SocIáLNích SLužeB
Důležitým předpokladem pro poskytování sociálních služeb organizace cílové sku-
pině je efektivní šíření informací o možnostech využití služeb organizace La Stra-
da, které poskytuje cílové skupině. Problém doručování informací k osobám, které 
se aktuálně nacházejí v prostředí vykořisťování, mnohdy pod neustálou kontrolou,  
La Strada ČR kompenzuje informováním rizikových skupin o existenci obchodo-
vání s lidmi a vykořisťování a o možnostech, jak předcházet vykořisťování (přímý  
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kontakt s ohroženými skupinami, informační materiály v různých jazykových 
mutacích). Tyto informace organizace La Strada ČR šíří prostřednictvím:

	Distribuce prevenčních materiálů ve vytipovaných lokalitách, organizacích a insti-
tucích (více viz kapitola Zpráva z práce v terénu);

	vzdělávání odborníků/ic, kteří mohou přicházet do kontaktu s obchodovanými  
a vykořisťovanými osobami (např.policie);

	šíření informací o možnostech pomoci v rámci ambulantního, telefonického  
a emailového poradenství;

	webových stránek organizace.

Uživatel/uživatelka služeb mají možnost kontaktovat organizaci La Strada ČR  
prostřednictvím:

	 telefonu a emailu;

	policie; 

	 jiné české či zahraniční pomáhající organizace/instituce;

	soukromé osoby. 

Poskytování sociálních služeb předchází vstupní (identifikační) rozhovor, kdy sociální 
pracovnice zjišťuje, zda kontaktující osoba spadá do cílové skupiny uživatelů/uživate-
lek služeb a jaká je její objednávka. Identifikační rozhovor může probíhat telefonicky 
nebo osobně. Sociální pracovnice disponuje baterií identifikačních otázek, které jsou 
uvedené v interních materiálech organizace, a zná metody předcházení sekundární 
viktimizace. Vstupního rozhovoru se vždy účastní dvě sociální pracovnice, z nichž 
jedna vede rozhovor a druhá si dělá poznámky.

Při prvním kontaktu s potenciálním uživatelem/uživatelkou služby sociální pracov-
nice identifikuje, zda se jedná o osobu, která spadá do cílové skupiny organizace; 
pokud nespadá, nabízí sociální pracovnice jinou službu, která lépe odpovídá potřebám 
uživatele/uživatelky.

6.2  KRátKodoBá SpoLupRáce
V první fázi spolupráce podepisuje uživatel/uživatelka služeb krátkodobou dohodu  
o spolupráci (6 týdnů), prohlášení o osobních údajích a azylový řád organizace. Toto 
období je zaměřeno zejména na:

	psychickou a fyzickou stabilizaci uživatele/uživatelky;

	zahájení úkonů ve prospěch uživatele/uživatelky;

	stanovení krátkodobého plánu spolupráce.

Spolupráce s uživatelem/uživatelkou je v tomto období zacílena zejména na řešení 
akutních a aktuálních zakázek týkajících se zdravotního, psychického a sociálního 

stavu uživatele/uživatelky. Pro toto období je též typické zahájení spolupráce s orgány 
činnými v trestním řízení, je-li to součástí zakázky.

Práce sociální pracovnice a spolupráce s uživatelem/uživatelkou zahrnuje zejména 
následující aktivity:

	mapování situace uživatele/uživatelky z hlediska zdravotního, psychického, soci-
álního a právního; 

	 tvorba individuálního plánu spolupráce a formulace konkrétních zakázek; 

	vyplácení finanční částky určené primárně na stravu a osobní potřeby;

	sjednávaní a vedení schůzek s uživatelem/uživatelkou a vytváření důvěrného  
a bezpečného prostředí pro sdílení informací a dojmů/zážitků; 

	motivace uživatele/uživatelky k formulování a prioritizaci své aktuální potřeby;

	poskytování informací o možnostech řešení situace, pomoc při uplatňování práv  
a zájmů uživatele/uživatelky; 

	zprostředkování kontaktu na další pomáhající organizace/instituce;

	pomoc při zařizování dokladů, dávek a legalizace pobytu v rámci zákonů platných 
na území ČR; 

	pomoc s vypracováním žádostí, stížností, zpracování vyjádření a posudků podle 
potřeby uživatele/uživatelky;

	doprovod, asistence a pomoc při jednání s různými institucemi a organizacemi;

	vedení spisu uživatele/uživatelky a zápis veškerých vykonaných kroků;

	zprostředkování návratu do země původu a zajištění následné péče.

Před vypršením doby spolupráce v rámci krátkodobé dohody o spolupráci hodnotí 
sociální pracovnice a uživatel/uživatelka spolupráci na základě vytvořeného individu-
álního plánu a dohodnutých zakázek. Uživatel/uživatelka má možnost se k poskytova-
ným službám a spolupráci se sociální pracovnicí vyjádřit jak v průběhu spolupráce, tak 
ke konci spolupráce. Jedním z nástrojů uživatele/uživatelky, kterým může dát najevo 
svou nespokojenost, je oficiální stížnost na postup sociální pracovnice, kterou řeší 
přímá nadřízená, případně ředitelka organizace podle jasně stanovených postupů.

V případě, že je uživatel/uživatelka se službami organizace spokojen a nadále chce  
s organizací spolupracovat, může nejpozději 3 dny před vypršením doby platnosti 
dohody o krátkodobé spolupráci požádat o spolupráci dlouhodobou.

6.3 dLouhodoBá SpoLupRáce
Pokud uživatel/uživatelka projeví zájem o dlouhodobou spolupráci, aktivně 
požádá o prodloužení spolupráce sociální pracovnici, která vede případ. Uživatel/
uživatelka podepisuje dohodu o dlouhodobé spolupráci I (10 týdnů), která může 
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kontakt s ohroženými skupinami, informační materiály v různých jazykových 
mutacích). Tyto informace organizace La Strada ČR šíří prostřednictvím:

	Distribuce prevenčních materiálů ve vytipovaných lokalitách, organizacích a insti-
tucích (více viz kapitola Zpráva z práce v terénu);

	vzdělávání odborníků/ic, kteří mohou přicházet do kontaktu s obchodovanými  
a vykořisťovanými osobami (např.policie);

	šíření informací o možnostech pomoci v rámci ambulantního, telefonického  
a emailového poradenství;

	webových stránek organizace.

Uživatel/uživatelka služeb mají možnost kontaktovat organizaci La Strada ČR  
prostřednictvím:

	 telefonu a emailu;

	policie; 

	 jiné české či zahraniční pomáhající organizace/instituce;

	soukromé osoby. 

Poskytování sociálních služeb předchází vstupní (identifikační) rozhovor, kdy sociální 
pracovnice zjišťuje, zda kontaktující osoba spadá do cílové skupiny uživatelů/uživate-
lek služeb a jaká je její objednávka. Identifikační rozhovor může probíhat telefonicky 
nebo osobně. Sociální pracovnice disponuje baterií identifikačních otázek, které jsou 
uvedené v interních materiálech organizace, a zná metody předcházení sekundární 
viktimizace. Vstupního rozhovoru se vždy účastní dvě sociální pracovnice, z nichž 
jedna vede rozhovor a druhá si dělá poznámky.

Při prvním kontaktu s potenciálním uživatelem/uživatelkou služby sociální pracov-
nice identifikuje, zda se jedná o osobu, která spadá do cílové skupiny organizace; 
pokud nespadá, nabízí sociální pracovnice jinou službu, která lépe odpovídá potřebám 
uživatele/uživatelky.

6.2  KRátKodoBá SpoLupRáce
V první fázi spolupráce podepisuje uživatel/uživatelka služeb krátkodobou dohodu  
o spolupráci (6 týdnů), prohlášení o osobních údajích a azylový řád organizace. Toto 
období je zaměřeno zejména na:

	psychickou a fyzickou stabilizaci uživatele/uživatelky;

	zahájení úkonů ve prospěch uživatele/uživatelky;

	stanovení krátkodobého plánu spolupráce.

Spolupráce s uživatelem/uživatelkou je v tomto období zacílena zejména na řešení 
akutních a aktuálních zakázek týkajících se zdravotního, psychického a sociálního 

stavu uživatele/uživatelky. Pro toto období je též typické zahájení spolupráce s orgány 
činnými v trestním řízení, je-li to součástí zakázky.

Práce sociální pracovnice a spolupráce s uživatelem/uživatelkou zahrnuje zejména 
následující aktivity:

	mapování situace uživatele/uživatelky z hlediska zdravotního, psychického, soci-
álního a právního; 

	 tvorba individuálního plánu spolupráce a formulace konkrétních zakázek; 

	vyplácení finanční částky určené primárně na stravu a osobní potřeby;

	sjednávaní a vedení schůzek s uživatelem/uživatelkou a vytváření důvěrného  
a bezpečného prostředí pro sdílení informací a dojmů/zážitků; 

	motivace uživatele/uživatelky k formulování a prioritizaci své aktuální potřeby;

	poskytování informací o možnostech řešení situace, pomoc při uplatňování práv  
a zájmů uživatele/uživatelky; 

	zprostředkování kontaktu na další pomáhající organizace/instituce;

	pomoc při zařizování dokladů, dávek a legalizace pobytu v rámci zákonů platných 
na území ČR; 

	pomoc s vypracováním žádostí, stížností, zpracování vyjádření a posudků podle 
potřeby uživatele/uživatelky;

	doprovod, asistence a pomoc při jednání s různými institucemi a organizacemi;

	vedení spisu uživatele/uživatelky a zápis veškerých vykonaných kroků;

	zprostředkování návratu do země původu a zajištění následné péče.

Před vypršením doby spolupráce v rámci krátkodobé dohody o spolupráci hodnotí 
sociální pracovnice a uživatel/uživatelka spolupráci na základě vytvořeného individu-
álního plánu a dohodnutých zakázek. Uživatel/uživatelka má možnost se k poskytova-
ným službám a spolupráci se sociální pracovnicí vyjádřit jak v průběhu spolupráce, tak 
ke konci spolupráce. Jedním z nástrojů uživatele/uživatelky, kterým může dát najevo 
svou nespokojenost, je oficiální stížnost na postup sociální pracovnice, kterou řeší 
přímá nadřízená, případně ředitelka organizace podle jasně stanovených postupů.

V případě, že je uživatel/uživatelka se službami organizace spokojen a nadále chce  
s organizací spolupracovat, může nejpozději 3 dny před vypršením doby platnosti 
dohody o krátkodobé spolupráci požádat o spolupráci dlouhodobou.

6.3 dLouhodoBá SpoLupRáce
Pokud uživatel/uživatelka projeví zájem o dlouhodobou spolupráci, aktivně 
požádá o prodloužení spolupráce sociální pracovnici, která vede případ. Uživatel/
uživatelka podepisuje dohodu o dlouhodobé spolupráci I (10 týdnů), která může 
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být opakovaně prodloužena. V případech, kdy již uživatelé/uživatelky nepotřebu-
jí komplexní služby organizace, mohou podepsat dohodu o dlouhodobé spolupráci 
II, která je ohraničena horní hranicí spolupráce (dva a půl roku). V těchto přípa-
dech se jedná zejména o uživatele/uživatelky, kteří/které využívají právních služeb 
organizace ve smyslu zastupování u soudu nebo o osoby cizí státní příslušnosti,  
u kterých je inkluze do společnosti ztížena jejich pobytovým statusem či kulturními 
odlišnostmi.

V tomto období často přetrvávají aktivity z období krátkodobé spolupráce (viz výše), 
nicméně primárně je dlouhodobá spolupráce s uživatelem/uživatelkou zaměřena 
zejména na:

	návrat uživatele/uživatelky na trh práce;

	nalezení dlouhodobého ubytování;

	zastupování uživatele/uživatelky u soudu a řešení dalších právních záležitostí 
(oblast trestní, cizinecká, civilní, správní);

	ukončování spolupráce.

Na rozdíl od první fáze spolupráce je v rámci dlouhodobé spolupráce kladen důraz 
zejména na osamostatnění uživatele/uživatelky a návrat do běžného života. V rámci 
dlouhodobé spolupráce poskytuje organizace specifickou službu pracovního pora-
denství zaměřenou na návrat na trh práce a poradenství v oblasti zaměstnávání (více 
viz samostatná kapitola). Spolupráce je tudíž zaměřena na zvyšování kompetencí  
v oblasti zaměstnanosti a intenzivní spolupráci s pracovní/m poradkyní/cem. Uživa-
teli/uživatelce jsou nabízeny jazykové a rekvalifikační kurzy s cílem zvýšit nebo pro-
hloubit kompetence v této oblasti.

Vzhledem k tomu, že může dlouhodobá spolupráce přesáhnout období 1 roku, po 
které organizace nabízí službu ubytování, je součástí spolupráce uživatele/uživatelky 
a sociální pracovnice nalezení dlouhodobého ubytování. Toto ubytování může být 
vázáno na výkon práce, odchod do soukromí nebo na specifické potřeby uživatele/
uživatelky. 

Poskytování sociálních služeb uživatelům/uživatelkám v dlouhodobé spolupráci je 
nezřídka ovlivněno konáním trestního řízení nebo konáním civilního řízení. Speci-
fickou službou, kterou organizace nabízí, je právní poradenství a právní zastupování.  
V rámci této služby jsou poskytovány relevantní informace a je nabízena možnost 
zastupování uživatele/uživatelky v probíhajícím soudním řízení. Specifickým pro-
blémem, který se řeší v rámci dlouhodobé spolupráce, je problematika zadluženosti 
obchodovaných a vykořisťovaných osob. Tyto dluhy často vznikají uživatelům/uživa-
telkám během vykořisťující situace a úkolem organizace je prokázat (v případě rele-
vantnosti), že se jednalo o půjčku uzavřenou pod nátlakem nebo o dluh, který nebylo 
možno splácet vzhledem k okolnostem obchodování.

Pro přímou práci s uživatelem/uživatelkou služeb je dlouhodobá spolupráce charakte-
ristická i tím, že se snižuje počet schůzek uživatele/uživatelky se sociální pracovnicí 

a v mnoha případech se snižuje nebo ukončuje poskytování finančního příspěvku. 
Dlouhodobá spolupráce je zaměřena na postupné osamostatnění uživatele/uživatelky 
služeb a ukončování spolupráce.

6.4 uKoNČeNí SpoLupRáce
Způsoby ukončení spolupráce jsou pro uživatele/uživatelky popsány v dohodách  
o spolupráci (dále jen dohoda). Jedná se o:

	uplynutí doby trvání dohody;

	odstoupení uživatele/uživatelky od dohody;

	hrubé porušení povinností a pravidel plynoucích z dohody;

	naplnění zakázek uživatele/uživatelky. 

Sociální pracovnice, která vede případ, uživatele/uživatelku průběžně a dle potřeby 
upozorňuje na dobu spolupráce sjednanou v dohodě a možnost prodloužení spolu-
práce. Maximální doba spolupráce by, až na výjimečné případy, neměla přesáhnout 
období dvou a půl roku. 

Součástí ukončování spolupráce je její hodnocení, a to jak ze strany uživatele/uživa-
telky, tak ze strany sociální pracovnice, která vedla případ. 

7 SpecIfIKa SocIáLNí pRáce 

7.1 zdRavotNí a pSychIcKé důSLedKy oBchodováNí 
S LIdmI a vyKořISťováNí

Při práci s obchodovanými a vykořisťovanými osobami musí sociální pracovnice řešit 
dopady traumatizujících zážitků na psychosomatický stav uživatele/uživatelky služeb. 
Ze zkušenosti při práci s obchodovanými a vykořisťovanými osobami a z výzkumu91 
zaměřeného na problematiku dopadů obchodování s lidmi na jejich zdravotní stav 
jasně vyplývá, že se jedná o závažný fenomén. 

Během prvních několika týdnů spolupráce se u mnoha uživatelů/uživatelek objevu-
jí symptomy posttraumatické stresové poruchy (srov. Vodáčková a kol.). Jedná se 
zejména o bolesti různého charakteru (např. hlavy, zad), noční děsy, poruchy příjmu 
potravy, hostilitu, úzkosti, návaly vzteku a další. U žen se zároveň často vyskytují 
gynekologické problémy, u mužů se častěji řeší traumatologické problémy způsobené 
prací v nevyhovujících pracovních podmínkách. 

Sociální pracovnice organizace jsou vyškolené v oblasti krizové intervence a orga-
nizace disponuje adresářem všeobecných i specializovaných lékařů. Role sociální 

91 ZIMMERMAN, C. et al. Ukradené úsměvy. Souhrnná zpráva o dopadech obchodu se ženami  
a dívkami v Evropě na tělesné a duševní zdraví. 1.vyd. Londýn: London School of Hygiene & Tropical Medicine, 2006
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být opakovaně prodloužena. V případech, kdy již uživatelé/uživatelky nepotřebu-
jí komplexní služby organizace, mohou podepsat dohodu o dlouhodobé spolupráci 
II, která je ohraničena horní hranicí spolupráce (dva a půl roku). V těchto přípa-
dech se jedná zejména o uživatele/uživatelky, kteří/které využívají právních služeb 
organizace ve smyslu zastupování u soudu nebo o osoby cizí státní příslušnosti,  
u kterých je inkluze do společnosti ztížena jejich pobytovým statusem či kulturními 
odlišnostmi.

V tomto období často přetrvávají aktivity z období krátkodobé spolupráce (viz výše), 
nicméně primárně je dlouhodobá spolupráce s uživatelem/uživatelkou zaměřena 
zejména na:

	návrat uživatele/uživatelky na trh práce;

	nalezení dlouhodobého ubytování;

	zastupování uživatele/uživatelky u soudu a řešení dalších právních záležitostí 
(oblast trestní, cizinecká, civilní, správní);

	ukončování spolupráce.

Na rozdíl od první fáze spolupráce je v rámci dlouhodobé spolupráce kladen důraz 
zejména na osamostatnění uživatele/uživatelky a návrat do běžného života. V rámci 
dlouhodobé spolupráce poskytuje organizace specifickou službu pracovního pora-
denství zaměřenou na návrat na trh práce a poradenství v oblasti zaměstnávání (více 
viz samostatná kapitola). Spolupráce je tudíž zaměřena na zvyšování kompetencí  
v oblasti zaměstnanosti a intenzivní spolupráci s pracovní/m poradkyní/cem. Uživa-
teli/uživatelce jsou nabízeny jazykové a rekvalifikační kurzy s cílem zvýšit nebo pro-
hloubit kompetence v této oblasti.

Vzhledem k tomu, že může dlouhodobá spolupráce přesáhnout období 1 roku, po 
které organizace nabízí službu ubytování, je součástí spolupráce uživatele/uživatelky 
a sociální pracovnice nalezení dlouhodobého ubytování. Toto ubytování může být 
vázáno na výkon práce, odchod do soukromí nebo na specifické potřeby uživatele/
uživatelky. 

Poskytování sociálních služeb uživatelům/uživatelkám v dlouhodobé spolupráci je 
nezřídka ovlivněno konáním trestního řízení nebo konáním civilního řízení. Speci-
fickou službou, kterou organizace nabízí, je právní poradenství a právní zastupování.  
V rámci této služby jsou poskytovány relevantní informace a je nabízena možnost 
zastupování uživatele/uživatelky v probíhajícím soudním řízení. Specifickým pro-
blémem, který se řeší v rámci dlouhodobé spolupráce, je problematika zadluženosti 
obchodovaných a vykořisťovaných osob. Tyto dluhy často vznikají uživatelům/uživa-
telkám během vykořisťující situace a úkolem organizace je prokázat (v případě rele-
vantnosti), že se jednalo o půjčku uzavřenou pod nátlakem nebo o dluh, který nebylo 
možno splácet vzhledem k okolnostem obchodování.

Pro přímou práci s uživatelem/uživatelkou služeb je dlouhodobá spolupráce charakte-
ristická i tím, že se snižuje počet schůzek uživatele/uživatelky se sociální pracovnicí 

a v mnoha případech se snižuje nebo ukončuje poskytování finančního příspěvku. 
Dlouhodobá spolupráce je zaměřena na postupné osamostatnění uživatele/uživatelky 
služeb a ukončování spolupráce.

6.4 uKoNČeNí SpoLupRáce
Způsoby ukončení spolupráce jsou pro uživatele/uživatelky popsány v dohodách  
o spolupráci (dále jen dohoda). Jedná se o:

	uplynutí doby trvání dohody;

	odstoupení uživatele/uživatelky od dohody;

	hrubé porušení povinností a pravidel plynoucích z dohody;

	naplnění zakázek uživatele/uživatelky. 

Sociální pracovnice, která vede případ, uživatele/uživatelku průběžně a dle potřeby 
upozorňuje na dobu spolupráce sjednanou v dohodě a možnost prodloužení spolu-
práce. Maximální doba spolupráce by, až na výjimečné případy, neměla přesáhnout 
období dvou a půl roku. 

Součástí ukončování spolupráce je její hodnocení, a to jak ze strany uživatele/uživa-
telky, tak ze strany sociální pracovnice, která vedla případ. 

7 SpecIfIKa SocIáLNí pRáce 

7.1 zdRavotNí a pSychIcKé důSLedKy oBchodováNí 
S LIdmI a vyKořISťováNí

Při práci s obchodovanými a vykořisťovanými osobami musí sociální pracovnice řešit 
dopady traumatizujících zážitků na psychosomatický stav uživatele/uživatelky služeb. 
Ze zkušenosti při práci s obchodovanými a vykořisťovanými osobami a z výzkumu91 
zaměřeného na problematiku dopadů obchodování s lidmi na jejich zdravotní stav 
jasně vyplývá, že se jedná o závažný fenomén. 

Během prvních několika týdnů spolupráce se u mnoha uživatelů/uživatelek objevu-
jí symptomy posttraumatické stresové poruchy (srov. Vodáčková a kol.). Jedná se 
zejména o bolesti různého charakteru (např. hlavy, zad), noční děsy, poruchy příjmu 
potravy, hostilitu, úzkosti, návaly vzteku a další. U žen se zároveň často vyskytují 
gynekologické problémy, u mužů se častěji řeší traumatologické problémy způsobené 
prací v nevyhovujících pracovních podmínkách. 

Sociální pracovnice organizace jsou vyškolené v oblasti krizové intervence a orga-
nizace disponuje adresářem všeobecných i specializovaných lékařů. Role sociální 

91 ZIMMERMAN, C. et al. Ukradené úsměvy. Souhrnná zpráva o dopadech obchodu se ženami  
a dívkami v Evropě na tělesné a duševní zdraví. 1.vyd. Londýn: London School of Hygiene & Tropical Medicine, 2006



Manuál k sociální inkluzi obchodovaných a vykořisťovaných osob

72

pracovnice v rámci řešení psychosomatických problémů uživatele/uživatelky je zpro-
středkovat kontakt na relevantní odbornou pomoc, případně doprovázet uživatele/
uživatelku během léčebného procesu. 

7.2 pRogRam podpoRy a ochRaNy oBětí  
oBchodováNí S LIdmI

Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi (dále program) je formálně 
ukotvený v Metodickém návodu ministra vnitra ČR č.5 ze dne 10. 9. 2007. Koordiná-
torem programu je Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality. 

Cílem programu je poskytnout obětem obchodování s lidmi podporu a ochranu a moti-
vovat je ke svědecké výpovědi.

Obchodované osoby mají v rámci programu možnost využít péče jedné ze specializo-
vaných nestátních neziskových organizací (dále NNO)92, a to minimálně po dobu jed-
noho měsíce. Mezi nabízené služby NNO patří např. ubytování v azylovém domě NNO, 
lékařská a psychologická péče, právní poradenství a další. Organizací, která zprostřed-
kovává dobrovolné návraty do zemí původu, je Mezinárodní organizace pro migraci.

Do konce prvního měsíce si musí obchodovaná či vykořisťovaná osoba rozmyslet, zda 
chce spolupracovat s policií:93 

	pokud ano, její účast v programu pokračuje dále; 

	pokud ne, bude její účast po jednom měsíci v programu ukončena (nicméně může 
nadále využívat služeb dané NNO). 

Partnery programu jsou státní i nestátní organizace zapojené do boje proti obchodo-
vání s lidmi. Partneři programu se pravidelně schází na koordinačních schůzkách, aby 
diskutovali aktuální situaci v oblasti problematiky obchodování s lidmi a vykořisťo-
vání a zároveň aby řešili dilematické momenty své práce. 

Pro práci s obchodovanými a vykořisťovanými osobami cizí státní příslušnosti je 
program důležitý z hlediska možnosti legalizace pobytu osob cizí státní příslušnosti 
a umožnění dobrovolného a bezpečného návratu do země původu. Pokud uživatel/
uživatelka cizí státní příslušnosti zůstává na území ČR delší dobu, získává možnost 
legálně pracovat na území ČR na základě pracovního povolení.

7.3 dLouhodoBý poByt za ÚČeLem ochRaNy 
Specifickým nástrojem práce sociální pracovnice při legalizaci pobytu uživatele/
uživatelky cizí státní příslušnosti je institut dlouhodobého pobytu za účelem ochrany 
podle §42e (dále jen DPO)94, který umožňuje uživateli/uživatelce legální setrvání na 

92 La Strada ČR , o.p.s., Charita Česká republika
93 Od podzimu 2007 by doba na rozmyšlenou měla činit 2 měsíce
94 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců �cit. 2.7.2007�  

Přístup z: http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb99326&cd=76&typ=r

území České republiky po dobu konání trestního řízení. O tento druh pobytu může 
požádat obchodovaná osoba či osoba, která byla převedena na území ČR od června 
roku 2006, a uděluje ho odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Podmínkou získání tohoto pobytu je, stejně jako v případě programu, spolupráce 
s orgány činnými v trestním řízení a relevantnost uváděných informací pro trestní 
řízení.

Tento druh pobytu zakládá uživateli/uživatelce zdravotní pojištění, přístup k sociál-
ním dávkám a možnost legální práce na území ČR.

7.4 BezpeČNoStNí opatřeNí
Vzhledem k významným bezpečnostním rizikům spojeným s problematikou OSL je 
nutné, aby uživatel/uživatelka i sociální pracovnice respektovali základní bezpečnost-
ní opatření. Sociální pracovnice tvoří ve spolupráci s uživatelem/uživatelkou (případně 
též s policií) bezpečnostní plán pro pobyt v AB organizace, pohyb mezi AB a poradnou 
organizace a volný pohyb uživatele/uživatelky. K těmto účelům zároveň slouží bezpeč-
nostní itinerář, který popisuje bezpečnostní opatření v rámci organizace.

V rámci bezpečnostních opatření fungují v AB organizace noční služby, které zabez-
pečují pracovnice v sociálních službách a bezpečnostní kamera. AB organizace je dále 
opatřen bezpečnostními pomůckami (např. alarmy) a opatřeními (např. bezpečnostní 
dveře). Stejně tak jsou minimálně zabezpečeny prostory poradenského centra (mříže 
v oknech, teleskopické kukátko apod.).
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pracovnice v rámci řešení psychosomatických problémů uživatele/uživatelky je zpro-
středkovat kontakt na relevantní odbornou pomoc, případně doprovázet uživatele/
uživatelku během léčebného procesu. 

7.2 pRogRam podpoRy a ochRaNy oBětí  
oBchodováNí S LIdmI

Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi (dále program) je formálně 
ukotvený v Metodickém návodu ministra vnitra ČR č.5 ze dne 10. 9. 2007. Koordiná-
torem programu je Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality. 

Cílem programu je poskytnout obětem obchodování s lidmi podporu a ochranu a moti-
vovat je ke svědecké výpovědi.

Obchodované osoby mají v rámci programu možnost využít péče jedné ze specializo-
vaných nestátních neziskových organizací (dále NNO)92, a to minimálně po dobu jed-
noho měsíce. Mezi nabízené služby NNO patří např. ubytování v azylovém domě NNO, 
lékařská a psychologická péče, právní poradenství a další. Organizací, která zprostřed-
kovává dobrovolné návraty do zemí původu, je Mezinárodní organizace pro migraci.

Do konce prvního měsíce si musí obchodovaná či vykořisťovaná osoba rozmyslet, zda 
chce spolupracovat s policií:93 

	pokud ano, její účast v programu pokračuje dále; 

	pokud ne, bude její účast po jednom měsíci v programu ukončena (nicméně může 
nadále využívat služeb dané NNO). 

Partnery programu jsou státní i nestátní organizace zapojené do boje proti obchodo-
vání s lidmi. Partneři programu se pravidelně schází na koordinačních schůzkách, aby 
diskutovali aktuální situaci v oblasti problematiky obchodování s lidmi a vykořisťo-
vání a zároveň aby řešili dilematické momenty své práce. 

Pro práci s obchodovanými a vykořisťovanými osobami cizí státní příslušnosti je 
program důležitý z hlediska možnosti legalizace pobytu osob cizí státní příslušnosti 
a umožnění dobrovolného a bezpečného návratu do země původu. Pokud uživatel/
uživatelka cizí státní příslušnosti zůstává na území ČR delší dobu, získává možnost 
legálně pracovat na území ČR na základě pracovního povolení.

7.3 dLouhodoBý poByt za ÚČeLem ochRaNy 
Specifickým nástrojem práce sociální pracovnice při legalizaci pobytu uživatele/
uživatelky cizí státní příslušnosti je institut dlouhodobého pobytu za účelem ochrany 
podle §42e (dále jen DPO)94, který umožňuje uživateli/uživatelce legální setrvání na 

92 La Strada ČR , o.p.s., Charita Česká republika
93 Od podzimu 2007 by doba na rozmyšlenou měla činit 2 měsíce
94 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců �cit. 2.7.2007�  

Přístup z: http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb99326&cd=76&typ=r

území České republiky po dobu konání trestního řízení. O tento druh pobytu může 
požádat obchodovaná osoba či osoba, která byla převedena na území ČR od června 
roku 2006, a uděluje ho odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Podmínkou získání tohoto pobytu je, stejně jako v případě programu, spolupráce 
s orgány činnými v trestním řízení a relevantnost uváděných informací pro trestní 
řízení.

Tento druh pobytu zakládá uživateli/uživatelce zdravotní pojištění, přístup k sociál-
ním dávkám a možnost legální práce na území ČR.

7.4 BezpeČNoStNí opatřeNí
Vzhledem k významným bezpečnostním rizikům spojeným s problematikou OSL je 
nutné, aby uživatel/uživatelka i sociální pracovnice respektovali základní bezpečnost-
ní opatření. Sociální pracovnice tvoří ve spolupráci s uživatelem/uživatelkou (případně 
též s policií) bezpečnostní plán pro pobyt v AB organizace, pohyb mezi AB a poradnou 
organizace a volný pohyb uživatele/uživatelky. K těmto účelům zároveň slouží bezpeč-
nostní itinerář, který popisuje bezpečnostní opatření v rámci organizace.

V rámci bezpečnostních opatření fungují v AB organizace noční služby, které zabez-
pečují pracovnice v sociálních službách a bezpečnostní kamera. AB organizace je dále 
opatřen bezpečnostními pomůckami (např. alarmy) a opatřeními (např. bezpečnostní 
dveře). Stejně tak jsou minimálně zabezpečeny prostory poradenského centra (mříže 
v oknech, teleskopické kukátko apod.).
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pRacovní poRadenství
1 Úvod 
Tento text přináší popis metod a nástrojů pracovního poradenství realizovaného orga-
nizací La Strada ČR v rámci projektu Reálné alternativy. 

Na následujících stránkách je vymezeno pracovní poradenství jako samostatná metoda 
práce s uživatelkami a uživateli sociálních služeb organizace La Strada ČR a popsáno 
postavení a role pracovní poradkyně a poradce vůči ostatním oblastem sociální práce. 
Stať také obsahuje detailní popis nástrojů pracovního poradenství, které byly užívány 
během projektu včetně těch, které byly nově vyvinuty. Důležitou součástí pracovní-
ho poradenství pro obchodované a vykořisťované osoby je také vědomí specifických 
potřeb této cílové skupiny; tato specifika i problematické momenty práce jsou shrnuty 
v tomto textu. Zhodnocení metody pracovního poradenství jako samostatné oblasti 
intervence naleznete na závěr textu. 

Věříme, že shrnuté zkušenosti mohou posloužit jako inspirace při koncipování podob-
ných programů pro obchodované a vykořisťované osoby. 

2 Rámce poSKytováNí pRacovNího 
poRadeNStví 

2.1 cíLe 
Hlavním cílem pracovního poradenství je:

	usnadnit uplatnění uživatelek a uživatelů služby na trhu práce. 

Dílčími cíli jsou: 

	rozšiřování a prohlubování kompetencí nutných k uplatnění na trhu práce;

	zmírňování nerovností při uplatnění na trhu práce;

	zvyšování kvalifikace a rekvalifikace; 

	podpora nezbytně nutná pro udržení pracovního místa ve zkušební době;

	prevence znovuobchodování s lidmi.95 

2.2 cíLová SKupINa
Cílovou skupinou pracovního poradenství jsou uživatelky a uživatelé služeb orga-
nizace La Strada ČR s podepsanou dohodou o dlouhodobé spolupráci96 a se zájmem  
o využití služby pracovního poradenství. 
95 V textu je dále užíváno termínu „uplatnění na trhu práce“ , který pro účely stati zahrnuje i další jmenované cíle. 
96 Pracovní poradenství jako poměrně samostatná a autonomní služba, která vyžaduje od uživatelů  

a uživatelek vysokou míru vlastní aktivity a angažovanosti, je nabízena uživatelům a uživatelkám > >
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2.3 pRacovNí poRadeNStví a SocIáLNí pRáce 
Pracovní poradenství je jednou ze služeb97 nabízených La Strada ČR. Je součástí sys-
tému nabídky služeb dostupných pro různé skupiny uživatelů a uživatelek, který je 
vzájemně provázán. 

Pracovní poradenství jako samostatná metoda je však na rozdíl od většiny dalších 
služeb poskytováno specializovaným personálem (pracovní poradkyně, poradce - 
dále PP), nikoli sociální pracovnicí, která vede případ98. Jasné vymezení i odlišné 
personální obsazení dává pracovnímu poradenství možnost nastavit odlišně kontext 
spolupráce a zaměřit se jedním, předem určeným směrem. 

Základním rozdílem mezi pracovním poradenstvím a sociální prací je formulace cílů 
spolupráce. 

sociální pracovnice (dále SP) organizace La Strada ČR se ve své činnosti orientuje 
především na spolupráci na rozličných zakázkách, které přináší uživatelka nebo 
uživatel na konzultace. Cíle spolupráce v rámci kontraktu tedy (spolu) určuje uživa-
telka či uživatel. Jako mantinely pro spolupráci fungují hranice organizace, příp. 
profesionální dovednosti jednotlivých sociálních pracovnic. Pokud objednávky pře-
kračují hranice organizace či možnosti organizace, je doporučen jiný typ služby 
(pokud existuje). 

Pracovní poradenství je rámováno základním kontextem spolupráce, který je 
dopředu organizací „expertně“ stanoven, tedy umístěním na trh práce. Uživatelka 
či uživatel se však může rozhodnout, zda tuto službu využije. Pokud se tak stane, 
musí být respektován základní rámec služby. Dílčí cíle99 a konkrétní kroky jsou však 
stanovovány na základě objednávek uživatelek a uživatelů. PP je odpovědný za infor-
mování o možnostech a spolutvorbu „cest“, jak cíle dosáhnout100.

2.4 poStaveNí pRacovNího poRadeNStví v SyStému 
SLužeB oRgaNIzace La StRada ČR

Kromě pracovního poradenství jako samostatné metody PP také podporují SP po 
stránce poskytování informací o trhu práce zejména v době, kdy je uživatelka/uživatel 
vázán dohodou o krátkodobé spolupráci. 

Role PP v organizaci je tedy vymezena typem dohody, která je s uživatelkou či  
uživatelem sepsána. 

	při spolupráci organizace La Strada ČR a uživatelky/uživatele na základě dohody  
o krátkodobé spolupráci 

> > až v momentě, kdy se zorientují ve svých možnostech, jejich stav je stabilizovaný a mohou se plně věnovat práci na 
dlouhodobějších cílech. 

97 Termín „služba“ je zde chápán jako soustava standardizovaných úkonů, které je jsou nabízeny uživatelkám a uživatelům 
(podobně jako ubytování, finanční pomoc, právní pomoc), nikoli ve smyslu zákona o sociálních službách. 

98 V praxi všechny zájmy a zakázky uživatelek a uživatelů vždy koordinuje/zpracovává sociální pracovnice – vedoucí případu, 
která je jakousi výkonnou i informační základnou pro jednotlivé klientky a klienty.

99 Např. typ rekvalifikačního kurzu, profese/typ zaměstnání 
100 Srov. ÚLEHLA,I. Umění pomáhat. Praha: SLON,1999 
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	při spolupráci organizace La Strada ČR a uživatelky/uživatele na základě dohody  
o dlouhodobé spolupráci

Při spolupráci organizace La Strada Čr a uživatelky či uživatele na základě dohody 
o krátkodobé spolupráci

V období, po které má uživatelka či uživatel podepsanou dohodu o krátkodobé spo-
lupráci, PP nevstupuje do přímého kontaktu s klientelou. Informace vztahující se  
k oblasti zaměstnanosti a možností vstupu na trh práce zprostředkovává uživatelce či 
uživateli sociální pracovnice, která „vede případ“. 

Úlohou sociální pracovnice v této etapě spolupráce je:

	motivovat uživatelky a uživatele k účasti v cvičných zaměstnáních, případně 
účast umožnit; 

	Konzultovat s PP využívání kontaktů a postupů směřujících k umístění na trh 
práce;

	před vypršením platnosti dohody o krátkodobé spolupráci informovat uživatelku 
či uživatele o možnosti využití služeb pp vč. základních informací o možnosti 
využít příspěvku osobě v nouzi. 

Úlohou PP v této etapě spolupráce je:

	poskytování informačního servisu v oblasti zaměstnanosti sociální pracovni-
ci (kontakty, popis problému a postup jeho řešení, formuláře a jiné informace  
v oblasti cvičného zaměstnání, rekvalifikačních kurzů, agendy ÚP aj.).

Při spolupráci organizace La Strada Čr a uživatelky či uživatele na základě dohody 
o dlouhodobé spolupráci

Služba pracovního poradenství je otevřena uživatelkám a uživatelům služeb organiza-
ce La Strada ČR od data podpisu dohody o dlouhodobé spolupráci. 

Každá uživatelka či uživatel pracovního poradenství spolupracuje vždy s konkrétní/m 
PP po celou dobu poskytování služby. V odůvodněných případech (např. opakované 
stížnosti) je možná změna PP. 

Pracovní poradenství je vždy zahájeno trilaterálním setkáním, které iniciuje SP. 
Cílem setkání je předání informací o obsahu a podmínkách poskytování služby. 
Uživatelka či uživatel jsou informováni o svých právech a povinnostech v rámci pra-
covního poradenství. Cílem setkání je také jasně vymezit role všech tří stran a klasi-
fikovat oblasti spolupráce. 

Služby PP zahrnují především

	poradenství 

	zprostředkování cvičných zaměstnání
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	zprostředkování rekvalifikačních kurzů a jazykových kurzů 

	asistence při jednáních

	asistence při tvorbě písemností 

	asistence při vyhledávání na internetu 

	Asistence při procesu nostrifikace či znovuzískání dokladů o kvalifikaci/
zaměstnání

	mediace spolupráce s dalšími subjekty

	doprovody 

	nácvik dovedností nutných k uplatnění a udržení se na TP 

	zprostředkování dalších služeb 

Pracovní poradenství jako jedna ze služeb organizace se řídí stejnými pravidly jako 
poskytování sociálních služeb. 

3 SpecIfIcKé NáStRoje pRacovNího 
poRadeNStví 

Jako samostatná metoda práce s uživatelkami a uživateli disponuje pracovní poraden-
ství specifickými nástroji, které byly vyvinuty a testovány v rámci projektu či je začali 
systematicky jako první používat PP v La Strada ČR. 

Jedná se zejména o 

	příspěvek osobě v nouzi

	cvičná zaměstnání 

	rekvalifikace/jazykové kurzy 

Specifickými nástroji pracovního poradenství jsou také kurzy realizované přímo 
organizací La Strada ČR101. 

	Kurz na zvýšení společenského uplatnění 

	Kurz klíčových kompetencí

3.1 příSpěveK oSoBě v NouzI
Příspěvek osobě v nouzi (dále také příspěvek) je finanční dávkou poskytovanou  
v rámci služeb pracovního poradenství za předem stanovených podmínek. Pro kon-
takt s uživateli a uživatelkami se tento příspěvek nazývá „přímá podpora“, což lépe 
vystihuje jeho podstatu. 

101 Kurzy nejsou nutně přímo poskytovány PP.
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Cílem poskytování příspěvku je:

	motivovat uživatelku či uživatele ke zvyšování kvalifikace a získávání dovednos-
tí nutných k uplatnění na trhu práce (TP);

	zmírňování důsledků OSL/vykořisťování. 

Příspěvek je poskytován jako finanční dávka, jejíž přiznání je vázáno na: 

	podpis dohody o příspěvku osobě v nouzi;

	sestavení plánu úkolů zaznamenaných v dodatku o konkrétních úkolech příjemce  
a jejich plnění. 

Maximální měsíční výše příspěvku a celková výše příspěvku, kterou je možno poskyt-
nout jedné osobě, je stanovena shodně pro všechny osoby, které ho pobírají. 

Příspěvek je vyplácen zpravidla ve 14tidenních intervalech a jeho konkrétní výše je 
závislá na plnění sjednaných úkolů ze strany uživatelky nebo uživatele. Pokud nejsou 
dohody plněny, je uplatněna sankce v podobě snížení výše vyplácené částky. 

Příspěvek je poskytován maximálně do vyčerpání celkové výše zpravidla po dobu 
10 měsíců. 

Návaznost, souběh s podporou v nezaměstnanosti, dávkami SSP, dávkami SP a mzdou 
a další povinnosti vyplývající z pobírání příspěvku jsou shrnuty v interních materi-
álech organizace La Strada ČR. Uživatelka či uživatel jsou o všech podrobnostech 
informováni při podpisu dohody o příspěvku osobě v nouzi. 

3.2 „cvIČNé zaměStNáNí“
„Cvičné zaměstnání“ je prostorem mimo organizaci La Strada ČR, ve kterém uživa-
telky a uživatelé vykonávají pravidelnou činnost s cílem zejména upevnit pracovní 
dovednosti a návyky, případně smysluplně vyplnit čas, kdy nemohou pracovat. Cvič-
né zaměstnání je vybíráno s ohledem na preference uživatelky či uživatele, její/jeho 
zkušenosti, dovednosti, kvalifikaci a zdravotní stav (vč. psychického). Cvičné zaměst-
nání má charakter dobrovolné práce a je vykonáváno pro subjekty, jejichž cílem není 
komerční zisk. Cvičné zaměstnání může mít formu účasti v projektech jiných orga-
nizací zaměřených na upevňování pracovních návyků nebo dobrovolné práce v neko-
merčních subjektech. 

Cvičné zaměstnání by mělo mít „smysluplný“ rozměr, jeho vykonávání by mělo 
ideálně přinášet uspokojení.

Cílem cvičného zaměstnání je: 

	upevnění/obnova/získání pracovních návyků;

	smysluplné a strukturované trávení času;

	zmírnění/odstranění jazykové bariéry;

	společenský kontakt; 

	usnadnění integrace.

Účast v cvičných zaměstnáních je stvrzována potvrzením o účasti na cvičném zaměstnání.

La Strada ČR disponuje seznamem institucí a organizací, kde je možné vykonávat 
různé typy činností. 

3.3 ReKvaLIfIKaČNí/vzděLávací/jazyKové KuRzy 
(poSKytovaNé mImo La StRada ČR)

Uživatelce či uživateli může být v rámci pracovního poradenství zprostředkován/
uhrazen rekvalifikační, vzdělávací či jazykový kurz. 

Cílem účasti v rekvalifikačních, vzdělávacích a jazykových kurzech je: 

	získání/zvýšení dovedností/znalostí nutných pro úspěšnou inkluzi na TP;

	usnadnění integrace do české společnosti u cizinek/ců;

	zvýšení sebevědomí. 

Rekvalifikační/vzdělávací kurzy jsou uživatelce či uživateli nabízeny po předcho-
zím zmapování zájmů, dovedností, znalostí a s ohledem na možnost jejich prak-
tického využití na TP v místě, kde osoba plánuje pobývat a hledat zaměstnání. 
Preferovány jsou ty kurzy, které mají akreditaci MšMT či jiného relevantního 
subjektu.

Úhrada kurzu ze strany organizace La Strada ČR podléhá podmínkám stanoveným 
dohodou o zprostředkování rekvalifikace/vzdělávacího kurzu, která je sepisována  
s uživatelem či uživatelkou vždy před nástupem do každého kurzu. 

Poskytování této služby se dále řídí interními směrnicemi organizace La Strada ČR. 

3.4 KuRzy poSKytovaNé La StRada ČR 
Na základě zkušeností organizace La Strada ČR při práci s osobami obchodovanými  
a vykořisťovanými byly identifikovány oblasti dovedností, znalostí a schopností, 
jejichž zvýšení/posílení by mohlo pomoci k lepšímu uplatnění na TP.

Jedná se o 

	kompetence, které pomáhají při zapojení do pracovního týmu

	Znalosti a dovednosti, které se specificky váží k možnostem uplatnění na TP  
v ČR

V těchto oblastech byly vyvinuty dva specifické kurzy, které jsou součástí nabídky 
pro uživatelky a uživatele služeb La Strada ČR.
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Cílem poskytování příspěvku je:

	motivovat uživatelku či uživatele ke zvyšování kvalifikace a získávání dovednos-
tí nutných k uplatnění na trhu práce (TP);

	zmírňování důsledků OSL/vykořisťování. 

Příspěvek je poskytován jako finanční dávka, jejíž přiznání je vázáno na: 

	podpis dohody o příspěvku osobě v nouzi;

	sestavení plánu úkolů zaznamenaných v dodatku o konkrétních úkolech příjemce  
a jejich plnění. 

Maximální měsíční výše příspěvku a celková výše příspěvku, kterou je možno poskyt-
nout jedné osobě, je stanovena shodně pro všechny osoby, které ho pobírají. 

Příspěvek je vyplácen zpravidla ve 14tidenních intervalech a jeho konkrétní výše je 
závislá na plnění sjednaných úkolů ze strany uživatelky nebo uživatele. Pokud nejsou 
dohody plněny, je uplatněna sankce v podobě snížení výše vyplácené částky. 

Příspěvek je poskytován maximálně do vyčerpání celkové výše zpravidla po dobu 
10 měsíců. 

Návaznost, souběh s podporou v nezaměstnanosti, dávkami SSP, dávkami SP a mzdou 
a další povinnosti vyplývající z pobírání příspěvku jsou shrnuty v interních materi-
álech organizace La Strada ČR. Uživatelka či uživatel jsou o všech podrobnostech 
informováni při podpisu dohody o příspěvku osobě v nouzi. 

3.2 „cvIČNé zaměStNáNí“
„Cvičné zaměstnání“ je prostorem mimo organizaci La Strada ČR, ve kterém uživa-
telky a uživatelé vykonávají pravidelnou činnost s cílem zejména upevnit pracovní 
dovednosti a návyky, případně smysluplně vyplnit čas, kdy nemohou pracovat. Cvič-
né zaměstnání je vybíráno s ohledem na preference uživatelky či uživatele, její/jeho 
zkušenosti, dovednosti, kvalifikaci a zdravotní stav (vč. psychického). Cvičné zaměst-
nání má charakter dobrovolné práce a je vykonáváno pro subjekty, jejichž cílem není 
komerční zisk. Cvičné zaměstnání může mít formu účasti v projektech jiných orga-
nizací zaměřených na upevňování pracovních návyků nebo dobrovolné práce v neko-
merčních subjektech. 

Cvičné zaměstnání by mělo mít „smysluplný“ rozměr, jeho vykonávání by mělo 
ideálně přinášet uspokojení.

Cílem cvičného zaměstnání je: 

	upevnění/obnova/získání pracovních návyků;

	smysluplné a strukturované trávení času;

	zmírnění/odstranění jazykové bariéry;

	společenský kontakt; 

	usnadnění integrace.

Účast v cvičných zaměstnáních je stvrzována potvrzením o účasti na cvičném zaměstnání.

La Strada ČR disponuje seznamem institucí a organizací, kde je možné vykonávat 
různé typy činností. 

3.3 ReKvaLIfIKaČNí/vzděLávací/jazyKové KuRzy 
(poSKytovaNé mImo La StRada ČR)

Uživatelce či uživateli může být v rámci pracovního poradenství zprostředkován/
uhrazen rekvalifikační, vzdělávací či jazykový kurz. 

Cílem účasti v rekvalifikačních, vzdělávacích a jazykových kurzech je: 

	získání/zvýšení dovedností/znalostí nutných pro úspěšnou inkluzi na TP;

	usnadnění integrace do české společnosti u cizinek/ců;

	zvýšení sebevědomí. 

Rekvalifikační/vzdělávací kurzy jsou uživatelce či uživateli nabízeny po předcho-
zím zmapování zájmů, dovedností, znalostí a s ohledem na možnost jejich prak-
tického využití na TP v místě, kde osoba plánuje pobývat a hledat zaměstnání. 
Preferovány jsou ty kurzy, které mají akreditaci MšMT či jiného relevantního 
subjektu.

Úhrada kurzu ze strany organizace La Strada ČR podléhá podmínkám stanoveným 
dohodou o zprostředkování rekvalifikace/vzdělávacího kurzu, která je sepisována  
s uživatelem či uživatelkou vždy před nástupem do každého kurzu. 

Poskytování této služby se dále řídí interními směrnicemi organizace La Strada ČR. 

3.4 KuRzy poSKytovaNé La StRada ČR 
Na základě zkušeností organizace La Strada ČR při práci s osobami obchodovanými  
a vykořisťovanými byly identifikovány oblasti dovedností, znalostí a schopností, 
jejichž zvýšení/posílení by mohlo pomoci k lepšímu uplatnění na TP.

Jedná se o 

	kompetence, které pomáhají při zapojení do pracovního týmu

	Znalosti a dovednosti, které se specificky váží k možnostem uplatnění na TP  
v ČR

V těchto oblastech byly vyvinuty dva specifické kurzy, které jsou součástí nabídky 
pro uživatelky a uživatele služeb La Strada ČR.
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3.4.1 KUrZ KLíČOvých KOmPeteNcí 
Kurz klíčových kompetencí (KKK) je zaměřen na získání dovedností, které jsou nutné 
při zapojení do pracovního týmu. 

Jedná se o 

	komunikaci a kooperaci 

	schopnost řešit problémy

	samostatnost a výkonnost

	odpovědnost 

	schopnost přemýšlet a učit se 

	schopnost zdůvodňovat a hodnotit

KKK byl sestavena na základě poznatků a metodik uveřejněných v publikaci Klíčové 
kompetence a jejich rozvíjení autorů Horst Belz a Marco Siegrist (Portál 2001). 

Vychází z publikované teze, že nabýváním klíčových kompetencí získávají nezaměst-
naní/é nové impulzy pro samostatné, zodpovědné, kooperativní učení a práci. Tím se 
také usnadňuje jejich znovuzačlenění a udržení na trhu práce. 

Nabytí klíčových kompetencí může být také podnětem ke změněnému postoji k neza-
městnanosti, protože klíčové kompetence zahrnují vedle orientace na trh práce také 
orientaci na osobnost. 

KKK je realizován prostřednictvím tréninku jednání, který se uskutečňuje ve skupi-
ně, a tedy i za pomoci vzájemného učení. 

3.4.2 KUrZ Na ZvýšeNí SPOLeČeNSKéhO UPLatNěNí 
Kurz na zvýšení společenského uplatnění (KZSU) s názvem Krok za krokem na trh 
práce byl vyvinut s cílem předávat efektivním způsobem informace nutné k samostat-
né orientaci na TP a hájení práv a zájmů. 

Kurz je designován jako soustava informačních bloků, které se váží k jednotlivým 
oblastem nutným k orientaci na trhu práce, získávání zaměstnání, zdravotního a soci-
ální pojištění při různých typech pracovních poměrů, řešení nezaměstnanosti apod. 
Informace z jednotlivých bloků jsou uživatelům a uživatelkám předávány jednotlivě 
spolu s písemnými podklady dle aktuálních potřeb. Pro získání osvědčení je pak pod-
mínkou, aby uživatelka či uživatel ovládali informace vážící se k minimálně jedenácti 
ze třinácti obsažených oblastí. Kurz je možné absolvovat individuálně. 

Metody, techniky a podklady k realizaci jednotlivých kurzů jsou součástí metodiky 
zpracované jako poklad pro jejich realizaci. 

Uživatelka či uživatel obdrží po absolvování kurzu osvědčení obsahující popis a počet 
absolvovaných hodin. 
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4 pRůBěh SpoLupRáce v RámcI pp
Spolupráce PP a uživatelek/uživatelů služeb probíhá dle standardizovaného schématu. 

První setkání 
Cílem první samostatné schůzky je zmapování objednávek uživatelky či uživatele  
a zjištění základní údajů vztahujících se k možnostem uplatnění na trhu práce (např. 
výše dosaženého vzdělání, pracovní zkušenosti, typ pobytu, existence dokladů  
o dosaženém vzdělání, zdravotní obtíže, které by mohly komplikovat či překážet  
v získání zaměstnání apod.). Na první schůzce jsou rovněž uzavřeny zakázky, naplá-
nován postup spolupráce (individuální podmínky, forma, rozsah, průběh) a případně 
uzavřena dohoda o poskytování příspěvku v nouzi.

Zakázky jsou zaznamenány do dodatku o konkrétních úkolech příjemce/příjemkyně 
(dále plán úkolů) a jejich kontrole. 

Průběh spolupráce a evaluace
PP s uživatelem či uživatelkou průběžně evaluuje práci na zakázkách a plánují spo-
lu další postup včetně uzavírání nových zakázek. V případě ukončení spolupráce na 
konkrétní zakázce se uživatelka či uživatel vyjadřuje k míře úspěchu/neúspěchu spo-
lupráce. Totéž činí PP. 

Jako podklad pro evaluaci spolupráce slouží také plán úkolů. Plnění dohod sjednaných 
a zapsaných do plánu je rovněž kritériem pro poskytování příspěvku. 

Ukončení spolupráce 
Délka spolupráce v rámci PP je omezena maximálně na dobu poskytování příspěvku. 
(zpravidla 10 měsíců ) Poté má uživatelka či uživatel možnost využít tří dalších jedno-
rázových konzultací s PP. V případě, že uživatelka či uživatel požaduje další dlouho-
dobější spolupráci s PP, je nutný souhlas vedoucí PP. Ten může být vydán po zvážení 
argumentů, které uvedla uživatelka či uživatel, a stanoviska PP. 

vedení dokumentace/spisu 
Zápisy o spolupráci s uživatelkou či uživatelem jsou vedeny v elektronické databázi 
používané organizací La Strada ČR (více viz kapitola Sociální práce). Pro každého 
uživatele či uživatelku je rovněž zaveden spis, do kterého se ukládají kopie dokumen-
tů, dodatky o konkrétních úkolech a další materiály. 

Uživatelé a uživatelky mají právo nahlížet do spisů. 
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5 vyBRaNá SpecIfIKa pRacovNího  
poRadeNStví pRo oSoBy oBchodovaNé  
a vyKořISťovaNé

Kromě obecných podmínek poskytování pracovního poradenství a metod, které 
jsou přenositelné i na jiné cílové skupiny, má pracovní poradenství pro obchodované  
a vykořisťované osoby specifika a potýká se se specifickými problémy.

5.1 dIveRzIta potřeB užIvateLeK a užIvateLů
Vzhledem k tomu, že La Strada ČR poskytuje služby velmi různorodé skupině uživa-
telek a uživatelů (Češky102, cizinky, cizinci), které spojuje de fakto pouze to, že byli 
obchodováni, nuceny k prostituci či vykořisťováni, je poskytování pracovního pora-
denství náročné na šíři služeb a kompetence PP.

Vzhledem k vzdělanostní, zkušenostní i jazykové diverzitě není rovněž možné předem 
vytipovávat konkrétní zaměstnavatele a předjednat spolupráci. Tento problém se odrážel 
také při hledání organizací, které by mohly poskytnout cvičné zaměstnání. Oslovené 
organizace měly pochopitelně zájem o dlouhodobou a pravidelnou spolupráci, kterou  
La Strada ČR vzhledem k různorodosti uživatelek a uživatelů resp. jejich potřeb a nemož-
nosti předvídat, kdo bude mezi dalšími uživatekami a uživateli, nemohla garantovat. 

Fakt, že obchodované a vykořisťované osoby tvoří tak různorodou skupinu, je nutné 
brát do úvahy při designování služeb nejen pracovního poradenství. 

5.2 BezpeČNoStNí RIzIKa 
Vzhledem k tomu, že některé uživatelky či uživatelé jsou ohroženi ze strany osob, které 
je vykořisťovaly/obchodovaly, je nutné i při pracovním poradenství dodržovat bezpeč-
nostní plán, zejména dbát na to, aby nedošlo k vyzrazení místa pobytu či zaměstnání. 

Tyto okolnosti mohou komplikovat proces vstupu na trh práce/integrace do společnosti. 

Kromě základních bezpečnostních pravidel je nutné 

	volit jazykový kurz, kde se nepohybují další osoby, které by mohly vyzradit místo 
pobytu uživatele či uživatelky; 

	hledat taková zaměstnání, kde není riziko, že dojde ke kontaktu s osobami z rizi-
kového nebo potenciálně rizikového prostředí;103 

	nedoporučovat hledání práce přes osoby ze stejného jazykového prostředí, které 
uživatelka či uživatel nezná; 

	se souhlasem uživatelky či uživatele konzultovat se SP nebo s OČTř další opat-
ření k zajištění individuální bezpečnosti. 

102 Muž s českým občanstvím dosud nebyl klientem komplexních sociálních služeb, kam spadá i PP. 
103 Např. na práci na stavbách mohou být sjednáváni pracovníci prostřednictvím tzv. klientského systému, který může být 

součástí zločinecké organizace, která vykořisťovala klienta/ku LS. 
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5.3 dISKRImINace/StIgmatIzace
Uživatelky či uživatelé mohou čelit při získávání zaměstnání a v samotném zaměst-
nání diskriminaci z různých důvodů. Jedná se především o diskriminaci z důvodu 
národnosti, jazyka, pohlaví a příslušnosti k sociální skupině.104 

Za sociální skupinu, vůči které může být směřováno diskriminační jednání v kontextu 
práce La Strada ČR, je třeba považovat ženy (i muže) pracující v prostituci či ženy  
a muže vykonávající nucenou nebo vykořisťující práci.

Existence předsudků, mýtů a moralizování, které se pojí s vykonáváním prostituce, je 
v české společnosti nezpochybnitelná. V praxi organizace La Strada ČR byly zazna-
menány případy diskriminace na základě příslušnosti k sociální skupině, kterou kon-
krétně představovaly ženy pracující v prostituci ať již dobrovolně či na základě donu-
cení. U uživatelek služeb La Strada ČR, které pracovaly v prostituci dobrovolně, také 
převládá opodstatněná obava z diskriminace v případě, že by uvedly své předchozí 
pracovní zkušenosti (zkušenosti s prací v prostituci). Stejné předsudky a diskriminač-
ní jednání dopadá i na ženy, které byly do prostředí prostituce obchodovány či k pro-
stituci nuceny. Laická veřejnost, a tedy i většina zaměstnavatelů mezi obchodováním 
s lidmi a prací v sexbyznyse nerozlišuje. U obchodovaných žen, obětí trestného činu, 
tak může docházet nejen k diskriminaci, ale také k dalšímu viktimizování zejména  
v případě, pokud by se pokoušely svoji situaci vysvětlit.

Při poskytování pracovního poradenství se proto PP snaží vyhnout se přímému jedná-
ní se zaměstnavatelem a nejednat tak jménem organizace, jejíž poslání a cíle je možné 
snadno nalézt na internetu. Pokud je to nezbytné, je potřeba upozornit uživatelku či 
uživatele, že na základě názvu organizace může dojít k tomu, že si zaměstnavatel 
dohledá, jakou problematikou se La Strada ČR zabývá, a tedy může usuzovat (i myl-
ně), jakou zkušenost má konkrétní osoba za sebou. 

Je proto vhodné, aby během realizace programu pracovního poradenství byly posi-
lovány kompetence uživatelek a uživatelů vypořádat se s diskriminačním jednáním 
zaměstnavatele samostatně, popř. v počátcích spolupráce za asistence PP. V souvislos-
ti s diskriminací na pracovišti je vhodné, aby zaměstnavatelé byli nuceni čelit důsled-
kům svého diskriminačního jednání. Eventuální kroky ze strany PP musí být činěny 
se souhlasem konkrétní osoby, které se takové jednání dotklo.

5.4 zdRavotNí a pSychIcKé důSLedKy oBchodováNí  
S LIdmI a vyKořISťováNí a jejIch vLIv Na  
upLatNěNí Na tp

Studie Ukradené úsměvy105, která zkoumala zdravotní stav obchodovaných žen, 
poukazuje na to, že tato cílová skupina trpí závažnými zdravotními (psychickými  
a tělesnými) následky. Nejvíce psychických a tělesných problémů bylo zaznamenáno  

104 Do reality českého pracovního trhu se promítá absence tzv. antidiskriminačního zákona, který je v legislativním procesu 
již od roku 2004. Samotný nový zákoník práce na neexistující antidiskriminační zákon odkazuje.

105 ZIMMERMAN, C. et al. Ukradené úsměvy. Souhrnná zpráva o dopadech obchodu se ženami a dívkami v Evropě na 
tělesné a duševní zdraví. Londýn: London School of Hygiene & Tropical Medicine, 2006
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v období prvních 14 dnů pobytu v pomáhající organizaci, nicméně mnohé z psy-
chických i tělesných symptomů jsou stále přítomny i po 28 resp. 90 dnech po úniku  
z prostředí vykořisťování106. Studie také přináší porovnání psychického stavu obchodo-
vaných žen s průměrným výskytem těchto symptomů v běžné ženské populaci, ze kte-
rého vyplývá, že obchodované ženy mají významně vyšší výskyt symptomů deprese, 
úzkosti a averze než běžná populace, a to i po 90 dnech v péči pomáhající organizace. 

I přestože pracovní poradenství, zejména pak některé aktivity, které jsou jeho součás-
tí, by měly simulovat podmínky, které je nutné dodržovat v zaměstnání, je nutné, aby 
PP znal/a zdravotní důsledky obchodování s lidmi ( a dalších podobných stresujících 
situací) na život obchodovaných osob. V tomto kontextu pak musí PP dokázat vyba-
lancovat nutnou míru kontroly dojednaných dohod a zohlednění následků obchodová-
ní s lidmi, aby nedocházelo k další viktimizaci. 

5.5 pRáce Na záKLadě povoLeNí K dLouhodoBému 
poBytu za ÚČeLem ochRaNy Na Území

Některé uživatelky a uživatelé pobývají na území ČR na základě povolení k dlouhodo-
bému pobytu za účelem ochrany na území ve smyslu § 42e cizineckého zákona (DPO). 
Pro tyto osoby platí při zaměstnávání stejné podmínky, jako pro cizince s trvalým poby-
tem (nikoli tedy ztížený přístup na trh práce jako u dlouhodobého pobytu za účelem 
práce, který vyžaduje, aby cizinec měl povolení k zaměstnání a zaměstnavatel povolení 
k získávání zaměstnanců ze zahraničí!). Ke vzniku pracovního poměru tedy postačí, 
pokud zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem pracovní smlouvu a nejpozději v den 
nástupu cizince do práce oznámí tuto skutečnost příslušnému úřadu práce.

Problematická je skutečnost, že úřady práce zpravidla neznají pojem dlouhodobý pobyt 
za účelem ochrany na území a požadují po zaměstnavatelích, aby měli příslušná povo-
lení k získávání zaměstnanců ze zahraničí, a po zaměstnancích - cizincích - povolení  
k zaměstnání. Podmínky pro zaměstnávání osoby s tímto typem pobytu neznají rov-
něž zaměstnavatelé. Následně je nutná asistence pomáhající organizace, která zaměst-
navateli a úřadu práce poskytne informace vztahující se k typu pobytu a možnostem 
osoby s tímto typem povolení pracovně se uplatnit na českém trhu práce107. 

Samotné povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území o svém nosi-
teli/ce sděluje, jakou zkušenost má za sebou108. To může vést k následné stigmati-
zaci či diskriminaci. Je také možné, že někteří zaměstnavatelé ze strachu upustí od 
zaměstnání cizince/ky v případě, že zjistí, že tento typ pobytu se poskytuje obchodo-
vaným osobám aktivně přispívajícím k trestnímu řízení, tedy potenciálním nositelům 
bezpečnostní hrozby. 

106 Například depresí, úzkostmi a averzí trpí po 28 dnech po úniku z prostředí vykořisťování více než 50% žen, únavou 41% 
žen atd.I po 90 dnech jsou stále tyto příznaky významně přítomny. Podobné je to také u fyzických příznaků; zhruba 1/3 žen 
také uváděla i po třech měsících bolesti břicha či zad. 

107 K nedorozumění a neznalostem ze stranu UP dochází také v případech, že osoba zde pobývá na základě víza za účelem 
strpění pobytu dle § 33 an. CZ, které je rovněž mj. udělováno obchodovaným osobám. 

108 Fakt, že se jedná o povolení k pobytu za účelem ochrany na území, sice není na dokladu uveden; pro tento typ dlouhodobé-
ho pobytu však platí jiný postup a povinnosti pro zaměstnavatele, který cizince zaměstnává. 

Dalším problémem, který se váže k DPO, je skutečnost, že je zpravidla udělován na 
velmi krátký časový úsek (6 měsíců) s možností prodloužení podle trvání konkrét-
ního trestního řízení. Zaměstnavatelé zpravidla usilují o zaměstnávání takových 
osob, které budou moci vykonávat práci déle než 6 měsíců, a vcelku oprávněně 
požadují po zaměstnancích a zaměstnankyních záruku nebo vyjádření ministerstva 
vnitra o tom, že jim pobyt bude prodloužen. DPO tak fakticky může být překážkou 
při hledání práce dlouhodobějšího charakteru. 

Obdobné problémy nastávají při snaze osob s DPO podnikat. Pro účely vystavení živ-
nostenského listu pracovníci/pracovnice Živnostenských odborů vycházejí z adresy 
trvalého pobytu, uvedené v pasu. V případě osob s DPO není adresa v pasu zapsána. 
Pokud jsou uživatel či uživatelka ubytováni v azylovém bytě organizace La Strada 
ČR s utajenou adresou, uvádí se pro účely evidence na MV adresa sídla organizace.  
Z bezpečnostních důvodů (kvůli utajení či případné exekuci) není ani vhodné, aby 
byla tato adresa poskytnuta pro účely podnikání uživatelek a uživatelů. 

V praxi tak osoba s DPO nemá stejné možnosti participace na trhu práce jako osoby  
s trvalým pobytem, ačkoli je toto příslušným zákonem deklarováno.

Překážky a nedostatky, zjištěné praxí, jsou detailněji zpracovány v kapitole Statě  
k relevantní legislativě a v kapitole Jak dál – Doporučení pro předcházení obchodo-
vání s lidmi a vykořisťování, a jejich odstraňování či minimalizace je předmětem 
jednání s relevantními subjekty. 

6 výhody pRacovNího poRadeNStví 
jaKo SamoStatNé SLužBy 

Výhody, které přináší pracovní poradenství jako samostatná služba, lze shrnout  
v následujících bodech109: 

	 intenzivnější a efektivnější spolupráce s cílem uplatnit se na TP;

	specializace pracovnic a pracovníků; 

	simulace podmínek trhu práce v kontextu pracovního poradenství;

	motivace skrze „přímou podporu“. 

6.1 INteNzIvNější a efeKtIvNější SpoLupRáce  
S cíLem upLatNIt Se Na tp

Jak je zmiňováno v předchozích kapitolách, agenda sociální práce s obchodovanými  
a vykořisťovanými osobami je rozsáhlá a zejména v prvních několika měsících vyžaduje 
zpravidla intenzivní kontakt s uživatelkami a uživateli. Ze zkušeností organizace před 
zavedením pracovního poradenství jako samostatné služby vyplývalo, že poradenství  
a podpora při hledání zaměstnání je velmi časově náročná. V mnoha případech tak 

109 Tyto oddíly vznikly na základě reflexí původních předpokladů a skutečně získaných zkušeností v rámci projektu. 
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v období prvních 14 dnů pobytu v pomáhající organizaci, nicméně mnohé z psy-
chických i tělesných symptomů jsou stále přítomny i po 28 resp. 90 dnech po úniku  
z prostředí vykořisťování106. Studie také přináší porovnání psychického stavu obchodo-
vaných žen s průměrným výskytem těchto symptomů v běžné ženské populaci, ze kte-
rého vyplývá, že obchodované ženy mají významně vyšší výskyt symptomů deprese, 
úzkosti a averze než běžná populace, a to i po 90 dnech v péči pomáhající organizace. 

I přestože pracovní poradenství, zejména pak některé aktivity, které jsou jeho součás-
tí, by měly simulovat podmínky, které je nutné dodržovat v zaměstnání, je nutné, aby 
PP znal/a zdravotní důsledky obchodování s lidmi ( a dalších podobných stresujících 
situací) na život obchodovaných osob. V tomto kontextu pak musí PP dokázat vyba-
lancovat nutnou míru kontroly dojednaných dohod a zohlednění následků obchodová-
ní s lidmi, aby nedocházelo k další viktimizaci. 

5.5 pRáce Na záKLadě povoLeNí K dLouhodoBému 
poBytu za ÚČeLem ochRaNy Na Území

Některé uživatelky a uživatelé pobývají na území ČR na základě povolení k dlouhodo-
bému pobytu za účelem ochrany na území ve smyslu § 42e cizineckého zákona (DPO). 
Pro tyto osoby platí při zaměstnávání stejné podmínky, jako pro cizince s trvalým poby-
tem (nikoli tedy ztížený přístup na trh práce jako u dlouhodobého pobytu za účelem 
práce, který vyžaduje, aby cizinec měl povolení k zaměstnání a zaměstnavatel povolení 
k získávání zaměstnanců ze zahraničí!). Ke vzniku pracovního poměru tedy postačí, 
pokud zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem pracovní smlouvu a nejpozději v den 
nástupu cizince do práce oznámí tuto skutečnost příslušnému úřadu práce.

Problematická je skutečnost, že úřady práce zpravidla neznají pojem dlouhodobý pobyt 
za účelem ochrany na území a požadují po zaměstnavatelích, aby měli příslušná povo-
lení k získávání zaměstnanců ze zahraničí, a po zaměstnancích - cizincích - povolení  
k zaměstnání. Podmínky pro zaměstnávání osoby s tímto typem pobytu neznají rov-
něž zaměstnavatelé. Následně je nutná asistence pomáhající organizace, která zaměst-
navateli a úřadu práce poskytne informace vztahující se k typu pobytu a možnostem 
osoby s tímto typem povolení pracovně se uplatnit na českém trhu práce107. 

Samotné povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území o svém nosi-
teli/ce sděluje, jakou zkušenost má za sebou108. To může vést k následné stigmati-
zaci či diskriminaci. Je také možné, že někteří zaměstnavatelé ze strachu upustí od 
zaměstnání cizince/ky v případě, že zjistí, že tento typ pobytu se poskytuje obchodo-
vaným osobám aktivně přispívajícím k trestnímu řízení, tedy potenciálním nositelům 
bezpečnostní hrozby. 

106 Například depresí, úzkostmi a averzí trpí po 28 dnech po úniku z prostředí vykořisťování více než 50% žen, únavou 41% 
žen atd.I po 90 dnech jsou stále tyto příznaky významně přítomny. Podobné je to také u fyzických příznaků; zhruba 1/3 žen 
také uváděla i po třech měsících bolesti břicha či zad. 

107 K nedorozumění a neznalostem ze stranu UP dochází také v případech, že osoba zde pobývá na základě víza za účelem 
strpění pobytu dle § 33 an. CZ, které je rovněž mj. udělováno obchodovaným osobám. 

108 Fakt, že se jedná o povolení k pobytu za účelem ochrany na území, sice není na dokladu uveden; pro tento typ dlouhodobé-
ho pobytu však platí jiný postup a povinnosti pro zaměstnavatele, který cizince zaměstnává. 

Dalším problémem, který se váže k DPO, je skutečnost, že je zpravidla udělován na 
velmi krátký časový úsek (6 měsíců) s možností prodloužení podle trvání konkrét-
ního trestního řízení. Zaměstnavatelé zpravidla usilují o zaměstnávání takových 
osob, které budou moci vykonávat práci déle než 6 měsíců, a vcelku oprávněně 
požadují po zaměstnancích a zaměstnankyních záruku nebo vyjádření ministerstva 
vnitra o tom, že jim pobyt bude prodloužen. DPO tak fakticky může být překážkou 
při hledání práce dlouhodobějšího charakteru. 

Obdobné problémy nastávají při snaze osob s DPO podnikat. Pro účely vystavení živ-
nostenského listu pracovníci/pracovnice Živnostenských odborů vycházejí z adresy 
trvalého pobytu, uvedené v pasu. V případě osob s DPO není adresa v pasu zapsána. 
Pokud jsou uživatel či uživatelka ubytováni v azylovém bytě organizace La Strada 
ČR s utajenou adresou, uvádí se pro účely evidence na MV adresa sídla organizace.  
Z bezpečnostních důvodů (kvůli utajení či případné exekuci) není ani vhodné, aby 
byla tato adresa poskytnuta pro účely podnikání uživatelek a uživatelů. 

V praxi tak osoba s DPO nemá stejné možnosti participace na trhu práce jako osoby  
s trvalým pobytem, ačkoli je toto příslušným zákonem deklarováno.

Překážky a nedostatky, zjištěné praxí, jsou detailněji zpracovány v kapitole Statě  
k relevantní legislativě a v kapitole Jak dál – Doporučení pro předcházení obchodo-
vání s lidmi a vykořisťování, a jejich odstraňování či minimalizace je předmětem 
jednání s relevantními subjekty. 

6 výhody pRacovNího poRadeNStví 
jaKo SamoStatNé SLužBy 

Výhody, které přináší pracovní poradenství jako samostatná služba, lze shrnout  
v následujících bodech109: 

	 intenzivnější a efektivnější spolupráce s cílem uplatnit se na TP;

	specializace pracovnic a pracovníků; 

	simulace podmínek trhu práce v kontextu pracovního poradenství;

	motivace skrze „přímou podporu“. 

6.1 INteNzIvNější a efeKtIvNější SpoLupRáce  
S cíLem upLatNIt Se Na tp

Jak je zmiňováno v předchozích kapitolách, agenda sociální práce s obchodovanými  
a vykořisťovanými osobami je rozsáhlá a zejména v prvních několika měsících vyžaduje 
zpravidla intenzivní kontakt s uživatelkami a uživateli. Ze zkušeností organizace před 
zavedením pracovního poradenství jako samostatné služby vyplývalo, že poradenství  
a podpora při hledání zaměstnání je velmi časově náročná. V mnoha případech tak 

109 Tyto oddíly vznikly na základě reflexí původních předpokladů a skutečně získaných zkušeností v rámci projektu. 
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vzhledem k personálním kapacitám nebylo možné soustřeďovat pozornost na intenziv-
nější poradenství a další intervence vedoucí k rychlému umístění na TP ze strany SP.

Se zavedením služby pracovního poradenství se uvolnily kapacity sociálních pracov-
nic na řešení dalších zakázek a zároveň bylo možné uživatelkám a uživatelům posky-
tovat intenzivní podporu při hledání zaměstnání, zvyšování kvalifikace a dalších 
úkonech, jejichž cílem je zvýšení šancí na uplatnění na českém TP. 

6.2 SpecIaLIzace pRacovNIc a pRacovNíKů  
poSKytujících pRacovNí poRadeNStví 

Souhrn činností a postupů, které se uplatňují při asistenci u vstupu na trh práce, 
vyžaduje po osobě, která tuto službu poskytuje, širokou škálu znalostí, informací  
a dovedností. PP pro poskytování služby musí disponovat detailní znalostí legislativy 
vážící se k získání zaměstnání a živnostenského oprávnění vč. podmínek vztahují-
cích se na cizinky a cizince a pracovněprávních vztahů. PP musí mít také aktuální 
přehled o vhodných jazykových a rekvalifikačních kurzech, projektech poskytujících 
služby podobným cílovým skupinám apod.. Po PP je také vyžadováno, aby měli reál-
nou představu o např. platových možnostech a pracovních podmínkách, se kterými se 
člověk setkává na trhu práce. Mnohdy je totiž nutná korekce nerealistických představ 
např. o výši platu, které si uživatelé a uživatelky přinesli ze země původu. 

Zavedením pracovního poradenství tak vznikl prostor pro hlubší vhled do problema-
tiky ze strany specializovaných PP a také pro vývoj a uplatňování nových nástrojů110 
vhodných k dosažení cíle. 

6.3 SImuLace podmíNeK tRhu pRáce v KoNtextu  
pRacovNího poRadeNStví

Kontext a metody pracovního poradenství jsou nastaveny tak, aby se v mnoha ohle-
dech blížily prostředí, se kterými se uživatelka či uživatel může potkat na reálném 
trhu práce. Důraz na dodržování dohod, úkolový přístup, pravidelnost a v neposlední 
řadě i systém sankcí v případě nedodržení dohod může poskytnout zejména uživa-
telkám a uživatelům, kteří doposud neměli zkušenosti s pravidelným zaměstnáním, 
novou zkušenost. V pracovním poradenství je také možné věnovat dostatek času zpra-
cování případných neúspěchů při hledání zaměstnání, nácviku dovedností nutných 
např. k přijímacímu pohovoru apod. 

6.4 motIvace SKRze příSpěveK oSoBě v NouzI 
Poskytování přípěvku je důležitou součástí poskytování pracovního poradenství. 
Slouží jako složka motivace k řešení vlastní situace a aktivnímu hledání zaměstná-
ní. Je rovněž součástí hodnocení spolupráce PP a uživatelky či uživatele vzhledem  
110 Např. cvičné zaměstnání, jedna z pilotně realizovaných aktivit, bylo hodnocenou většinou uživatelek a uživatelů, kteří ho 

absolvovali, pozitivně (dobrý pocit z práce, nové kontakty, zkušenosti apod.)

k dodržování dohod. Ze strany uživatelek a uživatelů byla hodnocena kladně zejména 
skutečnost, že přímá podpora pomůže při krytí zvýšených nákladů při hledání práce  
a částečně kompenzuje nízké mzdy, zejm. ve zkušební době. 

7 závěR 
V textu jsou shrnuty zkušenosti a poznatky získané realizací pracovního poradenství 
pro obchodované a vykořisťované osoby. I přes překážky a problematické momenty, 
které se při poskytování této služby vyskytují, se domníváme, že pracovní poraden-
ství je efektivní a užitečnou metodou, která vhodně doplňuje sociální práci realizova-
nou organizací. 
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vzhledem k personálním kapacitám nebylo možné soustřeďovat pozornost na intenziv-
nější poradenství a další intervence vedoucí k rychlému umístění na TP ze strany SP.

Se zavedením služby pracovního poradenství se uvolnily kapacity sociálních pracov-
nic na řešení dalších zakázek a zároveň bylo možné uživatelkám a uživatelům posky-
tovat intenzivní podporu při hledání zaměstnání, zvyšování kvalifikace a dalších 
úkonech, jejichž cílem je zvýšení šancí na uplatnění na českém TP. 

6.2 SpecIaLIzace pRacovNIc a pRacovNíKů  
poSKytujících pRacovNí poRadeNStví 

Souhrn činností a postupů, které se uplatňují při asistenci u vstupu na trh práce, 
vyžaduje po osobě, která tuto službu poskytuje, širokou škálu znalostí, informací  
a dovedností. PP pro poskytování služby musí disponovat detailní znalostí legislativy 
vážící se k získání zaměstnání a živnostenského oprávnění vč. podmínek vztahují-
cích se na cizinky a cizince a pracovněprávních vztahů. PP musí mít také aktuální 
přehled o vhodných jazykových a rekvalifikačních kurzech, projektech poskytujících 
služby podobným cílovým skupinám apod.. Po PP je také vyžadováno, aby měli reál-
nou představu o např. platových možnostech a pracovních podmínkách, se kterými se 
člověk setkává na trhu práce. Mnohdy je totiž nutná korekce nerealistických představ 
např. o výši platu, které si uživatelé a uživatelky přinesli ze země původu. 

Zavedením pracovního poradenství tak vznikl prostor pro hlubší vhled do problema-
tiky ze strany specializovaných PP a také pro vývoj a uplatňování nových nástrojů110 
vhodných k dosažení cíle. 

6.3 SImuLace podmíNeK tRhu pRáce v KoNtextu  
pRacovNího poRadeNStví

Kontext a metody pracovního poradenství jsou nastaveny tak, aby se v mnoha ohle-
dech blížily prostředí, se kterými se uživatelka či uživatel může potkat na reálném 
trhu práce. Důraz na dodržování dohod, úkolový přístup, pravidelnost a v neposlední 
řadě i systém sankcí v případě nedodržení dohod může poskytnout zejména uživa-
telkám a uživatelům, kteří doposud neměli zkušenosti s pravidelným zaměstnáním, 
novou zkušenost. V pracovním poradenství je také možné věnovat dostatek času zpra-
cování případných neúspěchů při hledání zaměstnání, nácviku dovedností nutných 
např. k přijímacímu pohovoru apod. 

6.4 motIvace SKRze příSpěveK oSoBě v NouzI 
Poskytování přípěvku je důležitou součástí poskytování pracovního poradenství. 
Slouží jako složka motivace k řešení vlastní situace a aktivnímu hledání zaměstná-
ní. Je rovněž součástí hodnocení spolupráce PP a uživatelky či uživatele vzhledem  
110 Např. cvičné zaměstnání, jedna z pilotně realizovaných aktivit, bylo hodnocenou většinou uživatelek a uživatelů, kteří ho 

absolvovali, pozitivně (dobrý pocit z práce, nové kontakty, zkušenosti apod.)

k dodržování dohod. Ze strany uživatelek a uživatelů byla hodnocena kladně zejména 
skutečnost, že přímá podpora pomůže při krytí zvýšených nákladů při hledání práce  
a částečně kompenzuje nízké mzdy, zejm. ve zkušební době. 

7 závěR 
V textu jsou shrnuty zkušenosti a poznatky získané realizací pracovního poradenství 
pro obchodované a vykořisťované osoby. I přes překážky a problematické momenty, 
které se při poskytování této služby vyskytují, se domníváme, že pracovní poraden-
ství je efektivní a užitečnou metodou, která vhodně doplňuje sociální práci realizova-
nou organizací. 
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doKumeNty pRacovNího poRadeNStví 111 
Dohoda o příspěvku osobě v nouzi 

	Upravuje podmínky poskytování příspěvku osobě v nouzi, podmínky plnění 
povinností a sankce, vypovězení dohody, užití dodatku o konkrétních úkolech 
příjemce a jejich kontrole a roli PP ve vztahu k uživateli/ce služeb. Dohoda je 
vždy vyhotovena ve dvou kopích podepsána uživatelem/kou služby a ředitelkou 
organizace

Dodatek o konkrétních úkolech příjemce/příjemkyně a jejich kontrole

	 je nedílnou součástí dohody o příspěvku osobě v nouzi 

	obsahuje tabulku, kam se zaznamenává úkol/datum, do kterého má být splněn, 
skutečné datum splnění, datum uzavření dohody o úkolu, podpis a závěr 

	 je doplňován průběžně dle uzavíraných zakázek

	originál je uložen ve spisu, vždy aktuální kopii obdrží uživatelka či uživatel

Dohoda o zprostředkování rekvalifikace/vzdělávacího kurzu

	  upravuje vztahy mezi La Strada ČR a uživatelkou či uživatelem při úhradě poplatků 
za rekvalifikační/vzdělávací kurz, obsahuje název a stručnou charakteristiku kur-
zu, závazky uživatelky či uživatele vzhledem k účasti v kurzu, práva a povinnosti  
La Strada ČR vzhledem k úhradě a kontrole studijních povinností v kurzu, sank-
ce za nedodržení sjednaných podmínek, podmínky vypovězení dohody a zániku 
dohody

Potvrzení o účasti na cvičném zaměstnání 

	 je komunikačním nástrojem mezi organizací/institucí, která nabízí prostor pro 
realizaci cvičných zaměstnání, La Strada ČR a uživatelkou či uživatelem;

	obsahuje tabulku, kam pověřený pracovník/ice přijímající organizace zazname-
nává účast uživatelky či uživatele La Strada ČR ve cvičném zaměstnání a případ-
né další poznámky /pochvaly, vzkazy pod./;

	kopie je založena ve spise, originálem disponuje uživatelka či uživatel.

111 Uživatelům a uživatelkám jsou dokumenty dostupné buď v jazyku, kterému rozumí, nebo jsou před podpisem tlumočeny. 
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závěR
Naše zkušenosti s poskytováním služeb napomáhajících sociálnímu začleňování 
cílové skupiny, získané v rámci projektu, měly pozitivní i problematické aspekty.  
V každém případě však přinesly nové perspektivy a stimulovaly rozšíření a zkvalitně-
ní služeb, které La Strada ČR poskytuje. 

Pozitivní momenty, které by podle našeho názoru měly být replikovány, jsme se 
snažily popsat a nabídnout kolegům a kolegyním v této publikaci. Ty zkušenosti  
a informace, které z našeho pohledu neusnadňují sociální začleňování nebo mu přímo 
brání či prohlubují vyloučení jsme shrnuly v samostatné publikaci Jak dál? – Dopo-
ručení pro předcházení obchodování s lidmi a vykořisťování a pro ochranu a zlep-
šení postavení obchodovaných, vykořisťovaných a obchodováním a vykořisťováním 
ohrožených osob. 

Realizace tohoto projektu byla pro nás výzvou a příležitostí k učení. Na poznatcích 
získaných v jeho průběhu budeme dále stavět. Doufáme, že tento manuál jako jeden  
z jeho výstupů bude přínosem pro další zkvalitňování služeb a pro širší diskusi o mož-
nostech sociální práce s touto specifickou cílovou skupinou.
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