INTERVENČNÍ MODEL PRO SOCIÁLNÍ A

PRACOVNÍ INTEGRACI ŽENSKÝCH OBĚTÍ
OBCHODU S LIDMI ZA ÚČELEM SEXUÁLNÍHO VYKOŘISŤOVÁNÍ
(ŽOOLSV)

Pracovní Balíček 2: VYTVOŘENÍ NADNÁRODNÍHO MODELU

Building Choices

Integrace ženských obětí obchodu s lidmi pro
účely sexuálního vykořisťování (ŽOOLSV) do
hostitelské společnosti prostřednictvím procesu
finanční nezávislosti a osobního růstu

Grantová dohoda
HOME / 2015 / AMIF / AG / THBX / 8902
2018

Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise.
Tato publikace odráží pouze názor autora a Komise nemůže být považována
za zodpovědnou za jakékoli využití informací obsažených v tomto dokumentu.

OBSAH
SEZNAM OBRÁZKŮ
1. ÚVOD
1.1. O projektu Building Choices ...................................................................... 1
1.2. O Modelu.............................................................................................. 2
1.2.1 Struktura....................................................................................... 3
1.2.2 Metodika....................................................................................... 3
1.2.3 Cílové skupiny................................................................................ 4
1.2.4 Ženy v centru pozornosti................................................................... 4
2. INTERVENČNÍ MODEL PRO SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ INTEGRACI ŽOOLSV : HLAVNÍ
ASPEKTY
2.1. Výzvy pro sociální a pracovní integraci ŽOOLSV ............................................. 7
2.1.1 Osobní výzvy.................................................................................. 8
2.1.2 Pracovní výzvy..............................................................................11
2.1.3 Pojetí úspěchu...............................................................................12
2.2. Hlavní strategické a operativní prvky..........................................................13
2.2.1 Hlavní prvky pro strategickou úroveň..................................................13
2.2.2 Hlavní prvky pro operativní úroveň....................................................16
3. PRÁVNÍ RÁMEC
4. PRÁCE NA SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ INTEGRACI ŽOOLSV
4.1. Fáze I. Zotavení po identifikaci a před sociální a pracovní integraci ...................23
4.2. Fáze II. Sociální a pracovní integrace: hlavní prvky pro pracovní přípravu a
nezávislost..........................................................................................27
4.2.1 Specifické potřeby ŽOOLSV...............................................................29
4.2.2. Problémy ke zvážení v rámci vzdělávání a poradenské činnosti................32
4.2.3 Poradenství a zprostředkovatelské služby zaměřující se na různé pracovní
možnosti..............................................................................................37
4.2.4 Pracovní tým pro vzdělávání a poradenství..........................................42
5. ÚLOHA AKTÉRŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ INTEGRACI ŽEN
5.1. Postoj veřejné správy k této problematice...................................................45
5.2. Zapojení na úrovni nevládních organizací.....................................................47
5.3. Zapojení zaměstnavatelů.........................................................................49

SEZNAM OBRÁZKŮ

OBRÁZEK 1:
Výzvy, kterým při dosahování sociální a pracovní integrace čelí ženské oběti obchodování
s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování......................................................... 7

OBRÁZEK 2:
Hlavní společné prvky a charakteristiky modelu...................................................13

OBRÁZEK 3:
Kroky vedoucí k sociální a pracovní integraci ženských obětí obchodování s lidmi za účelem
sexuálního vykořisťování...............................................................................27

1. ÚVOD
Tento dokument nazvaný Intervenční model pro sociální a pracovní integraci ženských
obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, je výstupem evropského
projektu Building Choices, spolufinancovaného Azylovým, migračním a integračním fondem
Evropské unie (Home/2015/AMIF/AG/THBX).
Vychází z přímé práce a zkušeností následujících partnerů projektu Building Choices se
sociální a pracovní integrací ženských obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního
vykořisťování: Národní agentura proti obchodování s lidmi (Rumunsko, dále jen NAAP),
sdružení eLiberare (Rumunsko), Charita Praha (Česká republika), sdružení Trabe a Magistrát
města Madrid (oba ze Španělska).
Byl rovněž vypracován doplňující dokument nabízející zásady pro každodenní práci
odborných pracovníků s ženskými oběťmi obchodování s lidmi za účelem sexuálního
vykořisťování a stanovující zásady pro správné použití modelu: Intervenční příručka pro
sociální a pracovní integraci ženských obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního
vykořisťování.
Oba nástroje jsou vzájemně propojenými dokumenty. Poskytovatelé služeb realizující
podobný projekt musí přihlédnout k oběma dokumentům.

1.1. O PROJEKTU BUILDING CHOICES
Hlavním cílem projektu Building Choices je zlepšit sociální a pracovní integraci ženských
obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování (dále jen ŽOOLSV1)
pocházejících z třetích zemí a žijících v zemích Evropské unie.
Tyto ženy mohou být imigranty, žadateli o azyl nebo uprchlíky, kteří nemají žádnou možnost
bezpečného návratu. V hostitelských společnostech je podporováno jejich začlenění
prostřednictvím procesů osobního růstu a finanční nezávislosti (prostřednictvím řádného/
placeného zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti). Za tímto účelem projekt
využívá různé postupy a přichází s několika výstupy:
1. Srovnání mezi existujícími modely sociální a pracovní integrace ŽOOLSV v České
republice, Rumunsku a Španělsku. Výstup: nadnárodní zpráva o intervenčních
modelech pro sociální a pracovní integraci žen, které se staly oběťmi obchodování s
lidmi za účelem sexuálního vykořisťování (komparativní studie, včetně osvědčených
postupů a příkladů z jednotlivých zemí).
1
Zkratka „ŽOOLSV“ a někdy jen „ženy“ bude dále používána pro označení ženských obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.
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2. Analýza toho, co by sociální a pracovní integrace ŽOOLSV měla zahrnovat/v
současnosti zahrnuje v České republice, Rumunsku a Španělsku a vytvoření společného
modelu, který by mohl být užitečný pro jakoukoliv zemi EU. Výstupy: intervenční model
a příručka pro sociální a pracovní integraci žen, které se staly oběťmi obchodování
s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování (výstupy konsolidované všemi partnery).
3. Pilotní studie, při které byl model otestován na sociální a pracovní integraci ŽOOLSV
prostřednictvím několika seminářů a následného monitorování žen při hledání práce.
Výstupy: semináře, zprávy a zahrnutí výsledků pilotní studie do modelu.
4. Komunikace za účelem šíření výsledků projektu Building Choices. Výstupy: webová
stránka, zpráva o nadnárodní přenositelnosti a závěrečná konference.

1.2. O MODELU
Tento dokument navrhuje přenositelný model intervence za účelem podpory sociální a
pracovní integrace ŽOOLSV. Přichází s teoretickým rámcem hodnot a základními koncepcemi
pro ukotvení opatření i se strukturou fází při prosazování sociální a pracovní integrace žen.
Model se zaměřuje převážně na sociální a pracovní integraci (fáze II), ale zohledňuje
rovněž také v první fázi zotavení a sociální péči a pomoc ženám:
• První fáze zahrnuje všechna opatření asistenčních služeb vypracovaná po detekci
a identifikaci žen a před sociální a pracovní integrací.
• Druhá fáze se týká opatření asistenčních služeb realizovaných jakmile je možná
sociální a pracovní integrace. Znamená to, že dotyčná žena je schopná se účastnit
vzdělávacích kurzů a/nebo hledat práci či být osobou samostatně výdělečně
činnou.
Hranice mezi oběma fázemi jsou někdy nejasné a za nezbytný je tudíž považován ucelený
přístup zahrnující obě.
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1.2.1 Struktura
Model se skládá ze dvou částí:
• První část: teorie. Teoretický základ, osobní předpoklady žen a identifikované
způsoby jak zlepšit sociální a pracovní integraci ŽOOLSV.
• Druhá část: praxe (příručka jako přiložený dokument). Zásady a nástroje pro
čtenáře a uživatele, které by mohly být zajímavé pro jejich běžnou pracovní
činnost podporující sociální a pracovní integraci ŽOOLSV v jejich organizacích.

1.2.2 Metodika
Dokument byl vypracován tak, že byly shromážděny a analyzovány následující zdroje
informací:
1.Zprávy partnerů projektu Building Choices o modelech v jejich zemích a
zkušenostech v oblasti sociální a pracovní integrace ŽOOLSV. Každá země poskytla
svoje vlastní zkušenosti s touto problematikou a provedla výzkumy s cílem idenfitikovat
specifické nástroje a jiné zkušenosti se sociální a pracovní integrací ŽOOLSV.
2.Expertní skupina odborníků na sociální integraci zranitelných skupin populace.
Odborníci se sešli na dvou seminářích, které v rámci projektu zorganizoval Magistrát
města Madrid v říjnu a listopadu 2017 v Madridu. Tito odborníci, jako zástupci subjektů
specializujících se na integraci žen a/nebo na různé ohrožené skupiny, poskytli
užitečné vstupní informace, které byly zahrnuty do modelu.
3. Podrobné semináře a pohovory s ŽOOLSV o jejich sociální a pracovní integraci.
V Centru Concepción Arenal města Madrid se konaly v říjnu a listopadu 2017 dva
semináře se 14 ženami. Tyto dva semináře umožnily ženám analyzovat modely
sociální a pracovní integrace a rozpoznat problémy a najít řešení na základě jejich
vlastní zkušenosti a úhlu pohledu.
V Centru Concepción Arenal města Madrid se uskutečnilo deset individuálních
pohovorů s ženami, které se účastní aktivit realizovaných pro ženské oběti sexuálního
vykořisťování.
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4. Součástí projektu Building Choices byla rovněž realizace Pilotní studie (prosinec
2017 až květen 2018). Tato studie vychází z předchozích výsledků činností zmíněných
v tomto oddílu. Probíhala v Madridu po dobu šesti měsíců se sedmi ženami z Nigérie.
Zkušenosti získané prostřednictvím této pilotní studie jsou součástí konečné verze
modelu a příručky.

1.2.3 Cílové skupiny
Dokument je určen hlavně veřejným subjektům, nevládním organizacím a veřejným
správám pracujícím s ŽOOLSV na jejich sociální a pracovní integraci. Nicméně mohl by být
rovněž užitečný pro zaměstnavatele. Pod pojem „zaměstnavatelé“ model zahrnuje celou
řadu různých profilů:
•
•
•
•

Úřad práce.
Podnik pro sociální začlenění.
Skupina podnikatelů.
Samostatný podnikatel.

•
•
•

Družstvo.
Sociální podnik.
Atd.

1.2.4 Ženy v centru pozornosti
Ženy jsou na základě zkušenosti Magistrátu města Madrid a sdružení TRABE jádrem modelu
intervence.
Celkové doporučení, posílené zkušenostmi získanými z pilotní studie, je, že na intervenci
týkající se ŽOOLSV se musí pohlížet v rámci lidských práv, práv dítěte, pohlaví, migrace,
intersekcionálně a z interkulturního pohledu.
Navrhujeme tudíž přizpůsobit služby podporovaným ženám, jejich specifickým a celkovým
potřebám, včetně komplexního porozumění výzvám, kterým jednotlivé ženy čelí.
Aby toho mohli poskytovatelé služeb dosáhnout, musí být vždy flexibilní a vytvořit vhodné
prostředí zajišťující, že každá žena má přístup ke kvalitní podpoře a následné péči. To
znamená:
• Uznávat ženy jako aktivní činitele a jako osoby mající dovednosti a řešení.
Ženám se bude pomáhat a poskytovat podpora, ale cílem je dosáhnout toho, aby
samy rozhodovaly o svých vlastních životech. Nelze s nimi jednat jako s pasivními
subjekty a oběťmi.
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• Používat individuální metody a opatření upravené na míru pro každou ženu,
přičemž přístupy by měly zohledňovat:
•
•
•
•

různé dimenze jejich osobního rozvoje a každodenních potřeb;
jejich nápady, osobní a profesní dovednosti a očekávání;
jejich potenciál a schopnost dosáhnout nezávislosti;
potřebu zapojit je, určit jim povinnosti v rámci vzdělávacího procesu a
rovněž během poradenské činnosti;
• jejich kulturní rozdíly.
• Vytvořit bezpečný a pohodlný prostor pro rozhovory, spolupráci, odpočinek,
možnost volného vyjadřování a sdílení svých pocitů a emocí (včetně přestávek na
kávu, čtení, her, tancování, hudby, jógy, budování týmové spolupráce).
• Zaujmout ucelený přístup upravený na míru potřebám žen i požadavkům
pracovního trhu.
• Zaujímat postoj vyjadřující jednoduchost, lásku, blízkost, pozornost a úctu
vůči lidem. K ženám se musí přistupovat spravedlivě a stejně jako ke školitelům
a poradcům.
• Vyhýbat se předsudkům a kritickému postoji. Ženy by neměly být stigmatizovány.
• Zaměřit se spíše na přínos pro ženy, než na přínos pro poskytovatele služeb a
jeho potřeby. Respektovat volbu žen a rytmus každé ženy.
• Zaručit důvěrnost každé ženě a důvěrnost obdržených informací.
• Poskytovat transparentní informace o aktuální situaci a související podpoře.
• Průběžné následné monitorování.
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2. INTERVENČNÍ MODEL PRO SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ
INTEGRACI ŽOOLSV : HLAVNÍ ASPEKTY
Sociální a pracovní začlenění ŽOOLSV je proces, který vyžaduje čas. Začíná po detekci a
identifikaci ženy jako někoho, kdo zažil obchodování s lidmi, a ideálně by měl skončit,
jakmile je na určitou dobu zajištěno kvalitní zaměstnání.
V tomto modelu jsou zohledněny faktory související s výzvami, jimž ženy čelí, aby
mohly uniknout svým věznitelům, zotavit se a dosáhnout začlenění, a rovněž na jejichž
základě by bylo možné považovat to za úspěch. Tyto faktory jsou popsány v následujících
podkapitolách.

2.1. VÝZVY PRO SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ INTEGRACI ŽOOLSV
ŽOOLSV čelí různým výzvám ve snaze dosáhnout sociální a pracovní integrace.
• Na jedné straně tyto výzvy souvisejí s jejich osobními předpoklady, profesními
zkušenostmi a se zkušeností s obchodováním s lidmi, s účinky, které tento proces
má na každou konkrétní ženu.
• Na druhé straně výzvy souvisejí s problémy získat práci, které vyplývají ze
samotného pracovního trhu: určitá kultura a normy každé hostitelské společnosti;
přítomnost předsudků, v důsledku kterých ženy trpí stigmatizací, diskriminací
na základě pohlaví a/nebo rasy; struktura pracovních míst, v důsledku které se
ženy setkávají s tím, že zaměstnavatelé váhají v nabízení volných pracovních míst
těmto ženám; přístup pouze ke stereotypním, špatně placeným pracovním místům
rozděleným podle pohlaví atd.

OSOBNÍ VÝZVY
•
•
•
•
•

Fyzický, psychologický a emocionální stav
Nedostatek sebedůvěry
• Neznalost kultury/kulturní rozdíly
Právní situace
• Chybějící znalost pracovního trhu
Ekonomické a rodinné potřeby
Základní vzdělání a nedostatečné jazykové znalosti

PRACOVNÍ VÝZVY
• Běžný pracovní trh

• Pracoviště

Obrázek 1: Výzvy ŽOOLSV při dosahování sociální a pracovní integrace
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2.1.1 Osobní výzvy
Osobní výzvy, které ženy musí překonat za účelem dosažení sociální a pracovní integrace
jsou následující:
a) Fyzický, psychický a emocionální stav
Zdravotní problémy ŽOOLSV související se zkušeností s obchodováním s lidmi jsou
výsledkem několika faktorů: prožité násilí (psychické, fyzické a/nebo sexuální) a
rozvoj extrémního stresu; odepření potravy a spánková deprivace, chybějící přístup
k zdravotním službám atd. Možné zdravotní problémy, které mohou vyvstat, zahrnují:

F Y Z ICK É
P ROBLÉMY

• Trvalé pohlavně přenosné nemoci (žloutenka, HIV/AIDS).
• Následky nucených a nebezpečných potratů.
• Jiné tělesné nemoci (jako trvalé následky fyzického
zneužívání a týrání).

P S Y CHICKÉ
P ROBLÉMY

• Posttraumatická stresová porucha, deprese, sebevražedné
myšlenky…
• Somatické symptomy jako bolesti těla.
• Mírné, ale významné poruchy (nedostatek energie, problémy
se spánkem, úzkost, poruchy chuti k jídlu, problémy s
koncentrací).
• Drogové závislosti.

b) Nedostatek sebedůvěry
Nedostatek sebedůvěry může mít podobu nízkého sebevědomí nebo samostatnosti při
řízení vlastního života, nízké důvěry ve vlastní schopnosti nebo ztráty plánovacích
schopností a schopnosti předvídat. V souvislosti s jinými lidmi by se to mohlo projevit
obtížemi, pokud jde o to důvěřovat jim nebo s nimi jednat.
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c) Právní situace
Problémy ŽOOLSV související s osobními doklady jsou rovněž různorodé a mohly by
zahrnovat:
• Doklady totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Někdy ŽOOLSV z různých důvodů
nemají osobní doklady: sítí obchodníků s lidmi jim byly poskytnuty falešné doklady
nebo jim byly odebrány jejich skutečné pasy; případně doklady nikdy neměly, a
to ani ve své zemi původu. Navíc byly zaznamenány problémy s velvyslanectvími a
konzuláty zemí, z nichž ženy pocházejí, v hostitelské zemi, kdy tato velvyslanectví
příliš nespolupracují při řešení těchto problémů.21
• Povolení k pobytu a pracovní povolení. Občané třetích zemí v Evropské unii musí
mít tato povolení, aby mohli pracovat. Nicméně:
• Pracovněprávní předpisy, které zůstávají vnitrostátní záležitostí, a imigrační
zákony způsobují, že se ŽOOLSV pocházející z třetích zemí potýkají
s obzvláštními problémy při jejich získávání v období, které odpovídá době,
kdy probíhá intervence ze strany institucí a veřejné správy (počínaje jejich
identifikací a konče vstupem na trh práce).
• Nejsou k dispozici žádná specifická legislativní opatření schopná tuto „časovou
prodlevu“ na vnitrostátní úrovni vyřešit, a to i přes doporučení uvedená ve
směrnicích Evropské unie.23
d) Ekonomické problémy a rodinné potřeby
Jednou z nejvíce znepokojivých a očividných překážek bránících skutečné nezávislosti
jsou obtíže žen při dosahování finanční nezávislosti. ŽOOLSV mají velmi často finanční
potřeby, které se týkají jejich dětí žijících buď s nimi v hostitelských zemích nebo
v zemích původu; jejich rodin v zemi původu; „dluhu“, který mají u sítě obchodníků
s lidmi; a ty je třeba řešit.
Jejich slabá ekonomická situace ovlivňuje dokonce i přístup k poskytovatelům služeb,
kteří by jim mohli pomoct se začleněním na pracovním trhu. Například dopravní
náklady potřebné k dosažení těchto služeb pro ně představují důležitý náklad a mohly
by jim znemožnit účast na vzdělávacím kurzu nebo semináři či jít na pohovor nebo
poradenské sezení.
2 Jedná se o případ, který zaznamenali odborní pracovníci asistenčních služeb ve vztahu k velvyslanectvím
a konzulátům některých západoafrických zemí ve Španělsku při přípravě tohoto výstupu.
3 Viz kapitola 3 (právní rámec).
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e) Základní vzdělání a nedostatečné jazykové znalosti
ŽOOLSV jsou různorodé a jejich přístup ke vzdělání před tím, než se staly oběťmi
obchodování s lidmi, se liší (některé dokončily střední nebo vysokou školu, mnohé
dokončily pouze základní školu nebo měly přístup pouze k primárnímu vzdělání).
Chudoba a diskriminace na základě pohlaví přispívají k nedostatečným příležitostem
a k situacím, které vedly k tomu, že se tyto ženy staly oběťmi obchodování s lidmi.
Skutečností je, že mnohé ženy čelí problémům s gramotností a znalostí početních úkonů,
spolu s chybějícím přístupem k technologiím a nedostatečnou znalostí hostitelské
společnosti mimo informací, které jim byly poskytnuty sítí obchodníků s lidmi (tyto
informace jsou omezené, zaujaté a někdy vůbec neodpovídají skutečnosti). Je tomu
tak i s možností naučit se jazyk hostitelské společnosti. Sítě obchodníků s lidmi se
tyto ženy snaží izolovat, což vede k tomu, že ženy žijí v hostitelských společnostech
roky, aniž by měly příležitost se naučit jazyk. Ke všem těmto aspektům by se mělo
přihlížet při přípravě vzdělávacích kurzů.
f) Jazyky a kulturní rozdíly
Je rovněž nezbytné si uvědomit, že existují další omezení s nimiž se ženy potýkají.
Ta nesouvisejí pouze s jazykem, ale také s kulturními rozdíly (různé hodnoty, chápání
světa a vztahů atd.). V důsledku těchto rozdílů je efektivní začlenění složitější a
vyžaduje, aby veřejné subjekty a veřejné správy do své každodenní práce zahrnuly
interkulturní znalosti, mediaci a postupy.
g) Chybějící znalost pracovního trhu
ŽOOLSV obvykle žijí v prostředí sítě obchodníků s lidmi a nemají možnost poznat život
v hostitelských zemích pokud jde o to, jaké jsou obvyklé mzdy a ceny.
Vedle nutnosti osvojit si určitou práci nebo rozvíjet dovednosti pro dosažení
integrace je to další výzva, protože tyto ženy mohou mít zcela zkreslenou představu o
průměrných mzdách a o běžných povinnostech a postupech souvisejících s pracovním
trhem. Spolu s naléhavou potřebou mít příjem by to mohlo vést k tomu, že budou
pracovní místa považovat za špatně placená.
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2.1.2 Pracovní výzvy
Při dosahování konečného cíle sociální a pracovní integrace se lze setkat s níže uvedenými
pracovními výzvami ŽOOLSV:
a) Hlavní výzvy na pracovním trhu
Informace shromážděné partnery projektu Building Choices a jinými subjekty
zabývajícími se sociálním a pracovním začleněním ŽOOLSV poukazují na obtíže a
překážky, jimž ženy čelí a které jim brání v přístupu na běžný pracovní trh. Nejenže
nejsou jejich potřeby splněny, ale potýkají se také s rasismem a xenofobií.
Pracovní nabídky jsou obvykle na nekvalifikované pozice a pozice určené na základě
pohlaví bez ohledu na dovednosti, a to v důsledku předsudků a/nebo nemožnosti
ověřit dosažené vzdělání nebo toho, že ženy nemají doklady. Pracovní pozice jsou
obvykle nabízeny v sektoru péče o domácnost a hotelnictví, zejména servírky nebo
uklízečky. Pro pracovní místa nabízená ŽOOLSV je stále charakteristická dočasnost,
neboť se jedná o práci na dobu určitou, nedostatečná stabilita a problémy se
sladěním pracovního a rodinného života. Dokonce i vzdělávací kurzy nabízené
sociálními organizacemi nebo veřejnou správou se někdy orientují hlavně na tyto
pracovní příležitosti.
Ženy tudíž musí čelit následujícímu:
• Stereotypní pracovní místa.
Genderové stereotypy jsou posíleny dalšími příčinami diskriminace, jako je kulturní
a etnický původ, úroveň vzdělání a stigmatizace. V důsledku toho je dostupných
příležitostí málo a převažují určité pozice: péče o domácnost, úklid, šití atd.
• Neochota zaměstnavatelů najímat ŽOOLSV.
Jedná se o důsledek jejich postavení jako migrantek a toho, že někdy dojde
k prozrazení, že byly oběťmi obchodování s lidmi.
• Může se vyskytnout neochota běžných zaměstnavatelů přijmout určité situace.
Obvykle nepřijmou nebo nezahrnou do svých podnikových personálních procesů
situace, kterým by mohly čelit ŽOOLSV v důsledku psychických symptomů
souvisejících se zkušeností s obchodováním s lidmi (problém s koncentrací, obtíže
s dodržováním harmonogramů, problém zvyknout si na běžný pracovní režim,
znalost jazyka, nervové zhroucení atd.). Jedná se o situaci, kterou sdílejí i jiní
zranitelní lidé potýkající se se sociálním vyloučením.
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• Nevhodné pracovní příležitosti.
Některé práce jsou z různých důvodů jednoduše nevhodné pro ŽOOLSV, protože
vystavují ženy riziku, že se znovu stanou obětí obchodování s lidmi, neboť:
• jsou ve stejném městě, ve kterém se obchodovalo se ženami.
• jedná se o pracovní místa přístupná veřejnosti a ženy by mohly být odhaleny
sítí obchodníků s lidmi (např. pekárna ve stejné čtvrti, kde síť působila).
b) Hlavní výzvy na pracovišti
Pracoviště je přirozené a nezbytné prostředí pro socializaci a jedná se skutečně o jeden
z nejlepších nástrojů integrace. Tyto ženy to však mohou považovat za nepříjemnou
zkušenost, pokud jde o práci samotnou i interakce s kolegy a zákazníky. Potřeba
mít příjem může mít negativní dopad, neboť ženy by mohly tolerovat nevhodné
vztahy s kolegy nebo nadřízenými/zaměstnavateli a/nebo vztahy vykazující známky
zneužívání. Je třeba zabránit stigmatům souvisejícím s postavením oběti. Všechny
tyto aspekty by měly být zváženy při hledání bezpečného a příjemného pracovního
prostředí pro ŽOOLSV.
Vzhledem k těmto situacím model navrhuje alespoň v prvních fázích orientovat opatření
v oblasti sociální a pracovní integrace ŽOOLSV na jiné pracovní příležitosti, než jsou
ty na běžném pracovním trhu (viz podkapitola 4.2.1 Specifické potřeby ŽOOLSV).

2.1.3 Pojetí úspěchu
Úspěšná sociální a pracovní integrace znamená přiměřenou (a udržitelnou) životní úroveň,
spolu s příležitostmi k ekonomickému růstu. Získání pracovního místa:
• Ovlivňuje osobní identitu, sebeúctu a společenské uznání.
• Přispívá k sociálnímu začlenění, včetně společenského kontaktu, sociálního
kontextu, rozvržení času a sociální identity, což všechno ovlivňuje ženy fyzicky i
psychicky.
Je neobvyklé získat přístup k dobré práci během krátké doby, která odpovídá období, kdy
dochází ze strany nevládních organizací nebo veřejné správy k intervenci u žen. Z tohoto
důvodu by pojetí „úspěchu“ mělo být chápáno různými způsoby.
Úspěch by pro tento model mohl být definován jako: dosažení dostatečné ekonomické
nezávislosti ŽOOLSV, která jim umožňuje získat pracovní zkušenosti a dovednosti potřebné
k tomu, aby mohly pokračovat v aktivním hledání práce a postupně získat lepší práci a
udržet si ji.
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2.2. HLAVNÍ STRATEGICKÉ A OPERATIVNÍ PRVKY
Partneři projektu Building Choices identifikovali v souvislosti s intervenčním modelem pro
sociální a pracovní integraci ŽOOLSV několik hlavních společných prvků s následujícími
hlavními charakteristikami:
ROZŠÍŘENÝ >

SYSTÉMOVÝ >

UPRAVENÝ
NA MÍRU >

NABÍZEJÍCÍ
MOŽNOSTI >

přesahuje

vždy řeší

flexibilně

zahrnuje

zaměstnání

rámec prvního

osobní i

přizpůsobený

příležitosti na

nejen jako

zprostředkovaného

pracovní

charakteristickým

chráněném

cíl, ale také

pracovního místa

dimenzi

(výzvám,

pracovním

jako účinný a

a poskytuje

a jejich

potřebám)

trhu.

důležitý nástroj

podporu

vzájemný

každé ženy.

i na pracovišti.

vztah.

PRAGMATICKÝ >

za účelem
začlenění do
společnosti.

Obrázek 2: Hlavní společné prvky a charakteristiky modelu

Hlavní identifikované prvky souvisejí se dvěma různými úrovněmi asistenčních služeb
vykonávanými veřejnou správou a nevládními organizacemi a určených
ŽOOLSV:
strategickou a operativní úrovní.

2.2.1 Hlavní prvky pro strategickou úroveň
Strategická úroveň odkazuje na základní hodnoty a přístupy (strategické hlavní prvky)
inspirující práci, kterou odvádějí veřejná správa a nevládní organizace při práci s ŽOOLSV.

STRAT E GIC K É H L AVN Í P RV K Y
a)

it extends

Přístup založený na lidských právech

beyond the first

b)
Práva dítěte
job placement,

c) providing
Přístup zohledňující gender
supportIntersekcionální
even in
d)
a interkulturní přístup
the workplace.
e)
Přístup upravený na míru

f)

Advokační aktivity a vzdělávací přístup

g)

Vytváření sítí a týmový přístup
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a) Přístup založený na lidských právech
Přístup založený na lidských právech klade důraz na práva. V tomto případě by se
jednalo o práva žen a rovněž práva dětí, neboť mnohé ženy mají děti v hostitelské zemi
nebo ve svých domovských zemích. Tento přístup je identifikuje jako: osoby mající
práva a rovněž jako, osoby, které by měly o tato práva pečovat a podporovat účinný
přístup k těmto právům: nositele povinností, tj. veřejná správa a jiné zúčastněné
subjekty nesoucí odpovědnost, jako sociální organizace pracující s ŽOOLSV. Když
hovoříme o sociální a pracovní integraci, měly by být zahrnuty také podniky pro
sociální začlenění, běžné podniky a jiné zúčastněné subjekty, neboť všechny nesou
do určité míry odpovědnost.
b) Práva dítěte
Během celého procesu musí všichni zúčastnění poskytovatelé služeb zohledňovat
nejlepší zájmy dítěte nacházejícího se v situaci obchodování s lidmi za účelem
sexuálního vykořisťování buď jako syn nebo dcera žen nebo oběti mladší 18 let.
c) Přístup zohledňující genderh
Obchodování s ženami je extrémní formou násilí na ženách a dívkách a jedná se také
o výsledek společenského paradigmatu, na základě kterého se dostávají do nerovného
postavení ve vztahu k mužům. Je tudíž zásadní zohledňovat gender, neboť to znamená
plánovat a provádět opatření s vědomím tohoto násilí a toho, jaké specifické dopady
má na ženy a dívky. Je rovněž potřeba zohlednit, do jaké míry taková diskriminace
utváří bezprostřední potřeby ŽOOLSV i jejich dlouhodobé zájmy.
V neposlední řadě to zahrnuje používání pozitivních opatření určených ŽOOLSV
v rámci intervence prováděné veřejnou správou. Jak bude blíže uvedeno v kapitole
5 (Úloha zúčastněných aktérů), pozitivní opatření jsou specifická opatření, která
se členské státy EU zavázaly používat za účelem dosažení rovnosti žen a mužů a
odstranění překážek, které tomu brání (v tomto případě v souvislosti s přístupem
ŽOOLSV na pracovní trh.4
d) Intersekcionální a interkulturní přístup
Intervence musí být přizpůsobena specifickým a základním potřebám podporovaných
ŽOOLSV. Existuje riziko standardizace metod a opatření, neboť pro poskytovatele
opatření a služeb to může představovat pohodlnější možnost. Zahrnuje to potřebu
4 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979 vyžaduje, aby státy, mimo jiná opatření
podporující a zaručující účinné provádění práv žen, přijaly pozitivní opatření www.un.org/women watch/
daw/cedaw
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zahrnout intersekcionální a interkulturní přístup umožňující pochopit a lépe přizpůsobit
opatření prováděná s přihlédnutím ke kulturnímu prostředí, z něhož jednotlivé ženy
pocházejí. Odborní pracovníci by tudíž měli být seznámeni s kulturními názory a
zvyklostmi, chováním a potřebami jednotlivých žen a komunit, z nichž pocházejí, a
měli by je dobře znát. Tento přístup pomáhá vytvořit respektující prostředí, ve kterém
ženy mohou začít s obnovováním vlastní identity a spojení s hostitelskou společností.
e) Přístup přizpůsobený na míru
Asistenční služby je nutné přizpůsobit specifickým a základním potřebám podporovaných
ŽOOLSV. Existuje riziko standardizace metod a opatření, neboť pro poskytovatele
služeb to představuje pohodlnější možnost. Má-li být zaručeno, že žena bude řádně
vedena:
• je potřeba mít komplexní přehled o potřebách, silných a slabých stránkách
jednotlivých žen.
• je nutná flexibilita.
f) Advokační aktivity a vzdělávací přístup
Ucelený přístup k práci vyžaduje pracovat na opatřeních přímo určených ženám i
na opatřeních, jejichž cílem je vymýtit obchodování s lidmi. Mohlo by to zahrnovat
podporu, komunikaci a vzdělávání sledující různé cíle:
• Advokační aktivity u zákonodárců s cílem prosadit ucelené vnitrostátní zákony
namířené proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování apod. a
regionální a místní předpisy týkající se tématu.
• Advokační aktivity a komunikace ve vztahu ke klíčovým hráčům na podporu inkluze,
rovnosti žen a mužů a boj proti diskriminaci: zaměstnavatele, zaměstnance,
zprostředkovatele práce atd.
• Zvyšování povědomí a školení o rovnosti žen a mužů, prevenci diskriminace,
právech žen a boji proti obchodování s ženami a dětmi za účelem sexuálního
vykořisťování, a to se zaměřením na tyto aktéry:
• poradci v pracovní oblasti, zprostředkovatelé práce, pracovníci pracovních
agentur, zaměstnavatelé atd.
• učitelé, děti a dospívající.
• novináři, pracovníci hromadných sdělovacích prostředků a sociálních médií.
• zdravotničtí pracovníci.
• veřejná správa, policie a politici, právníci a zákonodárci atd.
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g) Vytváření sítí a týmový přístup
Služby a odborní pracovníci z oblasti asistenčních služeb nebo vykonávající jinou činnost
zaměřující se na ŽOOLSV jsou poměrně různorodí: policejní stanice a policejní hlídky,
psychologové a sociální pracovníci z mobilních zařízení nebo v azylových domech,
právníci a pracovní poradci v pečovatelských službách, soudci, lékaři a zdravotní
sestry specializující se na zdraví žen, sociální pracovníci v zařízeních zaměřujících se
na pomoc zranitelným ženám atd.
Tuto škálu služeb by bylo možné aplikovat na místní, regionální a národní úrovni, bez
ohledu na to, že obchodování s lidmi je vnitrostátní a nadnárodní záležitostí. Vytváření
sítě kontaktů mezi těmito službami a odbornými pracovníky je tudíž zásadní. Ideální
by bylo, kdyby bylo možné vytvářet sítě na místní, regionální a národní úrovni v rámci
dané země i nadnárodně, mezi zeměmi EU a také s třetími zeměmi.
Důležitou součástí modelu je odkazování na služby, které nejsou poskytovány v dané
organizaci interně. Týmy pracující v jednotlivých organizacích by měly mít jasno
v tom, jaký typ dalších služeb doporučovat, protože je ženy mohou potřebovat, a kde
a jak v rámci intervence k těmto službám přistupovat. Úspěšná integrace různých
systémů zúčastněných subjektů vyžaduje rozsáhlou komunikaci v rámci organizace i
mezi organizacemi.

2.2.2 Hlavní prvky pro operativní úroveň
Operativní úroveň souvisí se specifickými programy a opatřeními realizovanými za účelem
dosažení cílů veřejné správy a nevládních organizací v souvislosti se sociální a pracovní
integrací žen. Tato opatření se týkají následujících oblastí:
a) Navržení a realizace dlouhodobých flexibilních opatření zaměřujících se na
více úkolů najednou
Zkušenosti partnerů projektu Building Choices, posílené poznatky získanými během
pilotní studie realizované v rámci projektu, ukazují potřebu plánovat dlouhodobá
opatření, neboť zotavení a sociální a pracovní integrace žen nějakou dobu trvá.
Jedná se o proces, ve kterém by ženy, až se budou cítit lépe, mohly začít vykazovat
posttraumatické symptomy, které by mohly například ohrozit úspěšné vzdělávání
nebo úspěšné plnění pracovních úkolů.
Při intervenci je potřeba zohlednit velmi různorodou škálu faktorů, které jsou
vzájemně propojené (více úkolů najednou): získání povolení k pobytu a pracovního
povolení, děti a rovnováha rodiny a práce, krizové ubytování a sociální bydlení,

16

přístup ke vzdělání atd. Flexibilita pomůže vypořádat se s tím v souladu s navrženým
přístupem upraveným na míru.
b) Následné průběžné monitorování, hodnocení a analýza účinnosti
Specifické služby určené ŽOOLSV dosud nejsou příliš rozšířené. Těch specificky určených
k podpoře jejich sociálního a pracovního začlenění je ještě méně. Vhodné následné
monitorování a hodnocení procesů, jež jsou součástí těchto služeb, a dosažených
výsledků, pokud jde o úspěšnou sociální a pracovní integraci žen, pomůže doladit
další opatření na základě provedených šetření. Model považuje potřebu následného
monitorování a hodnocení za jeden z hlavních prvků umožňujících zajistit flexibilní a
účinnou činnost.
Operativní úroveň se dělí na dvě vzájemně se doplňující fáze.
Fáze I. Zotavení a sociální pomoc. Hlavní prvky
Tato fáze souvisí s asistenčními službami po detekci a identifikaci a před sociální
a pracovní integrací. Zaměřuje se zejména na zotavení žen po té, co opustí nebo
utečou ze sítě obchodníků s lidmi. Obvykle je to spojeno s lhůtou na rozmyšlenou.
Společnými aspekty této fáze jsou podle zkušenosti partnerů projektu Building
Choices přístup ke krizovým a asistenčním službám, ubytování a případně právnímu
a psychologickému poradenství pro ženy i jejich děti. Zahrnuje to rovněž částečné
osvojení jazyka a rozvoj měkkých dovedností.
Během této fáze budou ženy schopné v bezpečném prostředí změnit svůj denní režim,
zvyknout si na „nový způsob života“ a na sociální a kulturní chování v dané zemi.
Fáze II. Fáze sociální a pracovní integrace. Hlavní prvky pro pracovní přípravu a
nezávislost
Tato fáze začíná, když žena končí nebo se připravuje na dokončení fáze I. Mezi těmito
dvěma fázemi neexistují jasné hranice, takže to závisí na situaci dotyčné ženy, na
charakteristikách asistenčních služeb atd.
Součástí specifického programu dohodnutého s jednotlivými ženami bude vzdělávání
a hledání práce. Nicméně tento model navrhuje rozšířit tuto fázi tak, aby ŽOOLSV
byly po nástupu do práce monitorovány pracovními poradci(délka tohoto následného
monitorování by rovněž byla flexibilní, podle situace každé ženy).
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3. PRÁVNÍ RÁMEC
Právní předpisy upravující pracovní problematiku v zemích Evropské unie jsou vnitrostátní
záležitostí. Zaměstnávání jako takové se tudíž řídí konkrétními právními normami každé
země. Nicméně imigrační a azylové zákony vycházejí ze společného migračního a azylového
rámce EU, který ovlivňuje přístup ŽOOLSV k povolení k pobytu a k pracovnímu povolení.
Problémy, s nimiž se ŽOOLSV v důsledku této situace setkávají, zahrnují:
• Přístup k dokladům je možné získat pouze v případě, že se žena rozhodne
spolupracovat s policií a soudy. Pouze tímto způsobem bude považovaná za
„identifikovanou“ a začne proces vedoucí k získání dokladů. Nicméně tato podmínka
stanovená vnitrostátními právními předpisy není jako taková předpokládaná
směrnicemi Evropské unie5 o obchodování s lidmi. Naopak uvádí se, že oběti
obchodování s lidmi nemusí vypovídat na policii nebo u soudu, aby mohly získat
doklady v zemích určení, které jsou členy EU.
• Přístup žadatele o azyl. Některé sítě obchodníků s lidmi údajně tuto metodu
používají k tomu, aby měly svoje oběti, které jsou občany třetích zemí, legálně
na území hostitelských zemí EU.
• Rozpory související s Dublinským nařízením. Oběti obchodování s lidmi jsou
přesouvány z jedné země EU do jiné. Pokud jsou zjištěny v jiné zemi, než je první
země, ve které byly prvně identifikovány, mohou být nuceny vrátit se na území
této první země. Tato okolnost by mohla narušit proces sociálního a pracovního
začlenění v druhé zemi a zablokovat možnost získat řádné doklady v takové zemi.6

5
Hlavní právní předpisy EU zabývající se problematikou obchodování s lidmi a obětmi obchodování
s lidmi a upravující ochranu žen, které se staly oběťmi obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, jsou: Rada Evropy: Úmluva č. 197 o potírání obchodu s lidmi (Varšava, 2005); Úmluva o prevenci
a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (Istanbul, 2011). Evropská unie: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí; směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a
ochranu obětí trestného činu.
6
Stát by měl žádost posoudit i v případě, že není příslušným státem. Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského
státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země
nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění). Viz také čl. 17
odst. 1, který stanoví: „Odchylně od čl. 3 odst. 1 se může každý členský stát rozhodnout posoudit žádost o
mezinárodní ochranu, kterou podal státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, i když
podle kritérií stanovených tímto nařízením není příslušný.“
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To je jen několik příkladů regulace v některých evropských zemích. Jelikož spolupráce
s policií a justicí je složitá, většina ŽOOLSV nadále žije v hostitelských zemích nelegálně.
V některých zemích by oběti mohly získat přístup k státnímu občanství, pokud by prokázaly,
že pobývají na území určité země dlouhodobě (například ve Španělsku by to bylo tři
roky). Nicméně tento způsob legalizace pobytu není možný pro všechny migranty ve všech
zemích EU.
Výklad vnitrostátních azylových zákonů je příznivý pro ženy, které se snaží získat doklady
s odůvodněním, že byly stíhány jako oběti násilí na základě pohlaví. Jedná se o velmi
nedávné rozhodnutí soudu, k němuž došlo ve Španělsku a které se týkalo pěti ŽOOLSV.
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4. PRÁCE NA SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ INTEGRACI ŽOOLSV
Sociální a pracovní integrace ŽOOLSV je proces probíhající ve dvou fázích, popsaných v
tomto oddílu spolu s hlavními prvky, které je potřeba pro dosažení tohoto cíle posílit.

4.1. FÁZE I. ZOTAVENÍ PO IDENTIFIKACI A PŘED SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ
INTEGRACI
Jak již bylo zmíněno, tato fáze se týká asistenčních služeb pro ŽOOLSV následujících po
procesu detekce7 a identifikace.
Partneři projektu Building Choices se velmi liší, pokud jde o ŽOOLSV pocházející z třetích
zemí. Španělsko je cílovou zemí, Česká republika je zejména tranzitní zemí a Rumunsko
neeviduje žádné ŽOOLSV pocházející z třetích zemí. Česká republika a Rumunsko jsou
rovněž zeměmi původu ŽOOLSV.8
Model byl tudíž vytvořen s přihlédnutím ke zkušenostem partnerů s ženami z třetích zemí,
Rumunska a České republiky. Ve skutečnosti:
• Rumunské služby jsou určeny hlavně rumunským ženám.
• Asistenční služby v České republice se specializují spíše na podporu žen, které
jsou oběťmi násilí, ale nezabývají se speciálními potřebami ŽOOLSV.
• Španělské služby mají zkušenost se specifickými službami určenými ŽOOLSV
pocházejícím z třetích zemí, ze Španělska i jiných zemí EU.
Opatření během fáze I by se měla orientovat na zotavení žen prostřednictvím programu
vedoucího k sociálnímu a pracovnímu začlenění dohodnutého s každou ženou. Na základě
hlavních strategických aspektů modelu musí řešit následující:

7
K detekci může dojít prostřednictvím policistů i nevládních organizací, zatímco v případě identifikace je příslušným orgánem obvykle policie nebo jiné orgány spadající pod ministerstvo vnitra cílové
nebo tranzitní země.
8
Více informací lze najít ve výstupu pracovního balíčku č. 1: Analysis of Intervention Models for
Women Victims of Trafficking for Sexual Exploitation. (Analýza intervenčních modelů pro ženy, které se
staly oběťmi obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování)
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• Bezpečné bydlení.
Dobré vytváření sítí kontaktů, protokoly a komunikace mezi zdroji krizového
ubytování a zdroji bezpečného bydlení je pro tyto ženy nutností, pokud mají
opustit nebo utéct ze sítě obchodníků s lidmi.
• Právní poradenství a následné monitorování právní situace
ŽOOLSV musí čelit imigračním zákonům v každé zemi EU a také se vypořádat s tím,
že v mnoha případech nemají doklad své skutečné totožnosti. Právní poradenství
pomůže zjednodušit cestu k povolení k pobytu a pracovnímu povolení. Mělo by
se zaměřovat na imigrační i azylové právní předpisy Evropské unie i jednotlivých
členských států, neboť mnohé oběti by mohly rovněž získat azyl nebo doplňkovou
ochranu.9
• Poradenství.
Sociální a psychologické poradenství pomůže ženám s přechodem od života, který
žily v síti obchodníků s lidmi (být vzhůru v noci, být v kontaktu pouze s jinými
ženami ze sítě obchodníků s lidmi a s obchodníky s lidmi, bez možnosti poznat
jazyk a kulturu hostitelské země), ke svobodnému a samostatnému životu.
Sociální podpora bude zahrnovat získání základních sociálních dovedností (osvojení
si nového denního režimu, schopnost spát v noci, získání nových zdravotních a
hygienických návyků a nová představa o rozvržení rozpočtu tak, aby základní potřeby
byly na prvním místě).
Psychologická podpora bude doplňovat sociální aspekty a pomůže ženám zotavit se
z traumatu a překonat posttraumatické symptomy a následky, které se mohou objevit,
až budou mít pocit, že jsou v bezpečném prostředí. Psychologická podpora by rovněž
mohla pomáhat s budováním sebedůvěry i důvěry vůči druhým. Model navrhuje, že by
tento úkol měl být realizován pod vedením specializovaných služeb.
Měly by se přitom opírat o pracovníky proškolené v hlavních strategických a
operativních prvcích a mající specifické profily umožňující jim hovořit v mateřském
jazyce dotyčných žen, pokud je to možné.
• Vzdělávání I.
Tato úvodní fáze vzdělávání bude zahrnovat přinejmenším následující předměty:
9
Právníci z Centra Concepción Arenal města Madrid pro ženy, které se staly oběťmi sexuálního
vykořisťování, na tuto skutečnosti upozornili v souvislosti s několika ŽOOLSV a které byly odhaleny touto
službou nebo jinými existujícími službami v oblasti Madridu.

24

a) Dovednosti nezbytné pro dosažení gramotnosti.
Výuka dovedností nezbytných pro dosažení gramotnosti (čtení a psaní) by měla
probíhat zároveň s osvojením jazyka, pokud je to nezbytné.
b) Měkké dovednosti potřebné pro život.
Například zvyknout si na nový denní režim, péči o zdraví a hygienu, být v kontaktu
s pracovníky asistenčních služeb a jinými ženami v azylovém domě či jiných ubytovacích
zařízeních, mít aktivity pro volný čas, poznat nové způsoby, jak pečovat o sebe a děti
atd. Měly by být využívány různé metodiky za účelem budování důvěry, sebedůvěry a
schopností, včetně her, koučování, skupinových aktivit a individuálních činností atd.
c) Vnitrostátní ekonomika a finance.
Tyto dovednosti budou specificky a do hloubky rozvíjeny ve fázi I i fázi II. Ženy tudíž
získají znalosti nezbytné k správě vlastního rozpočtu podle priorit zahrnujících
především pokrytí základních potřeb (jídlo, voda, bydlení, zdraví atd.). Je důležité
tyto znalosti rozvíjet tak, aby ženy byly seznámeny se mzdami, životními náklady a
s určováním priorit.
Vzdělávací metodika by rovněž měla být přizpůsobena cílové skupině v této fázi sociálního
a pracovního programu.10 Model navrhuje pracovat podle upravené metodiky na základě
strategických kritérií, přičemž zásadní úlohu by měl hrát interkulturalismus.
Dva další personální profily se považují za základní pro dosažení fungujícího modelu během
fáze I i fáze II :
P ŘÍPADOV Ý
MA NA Ž ER

Tato role by měla pomáhat s průběžným a centralizovaným
sledováním průběhu sociálního a pracovního programu
naplňovaného jednotlivými ženami. Jedná se o důležitý
profil v případě, že jsou asistenční služby připravovány
stejným subjektem, a rovněž obzvláště v případě, když
jsou realizovány různými subjekty. Zároveň by tato role
mohla vystupovat jako kontaktní osoba pro policisty,
zdravotnické a vzdělávací pracovníky (pro dotyčnou
ženu a případně její děti) a ve fázi II pro pracovního

10
Většina žen pocházejících ze třetích zemí nezná jazyk cílové země. Mnohým z nich dělá problémy
i čtení a psaní v mateřském jazyce. Jednorázové jazykové kurzy nemusí být příliš užitečné.
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A CA S E
M ANAGER

poradce a zprostředkovatele práce (blíže viz příručka)
i zaměstnavatele.
Vzhledem k nadnárodnímu rozměru obchodování
s lidmi by tato role mohla být rovněž kontaktní osobou
pro případy, kdy ženy mají děti a závislé rodinné
příslušníky ve své domovské zemi a je možné je dostat
do hostitelské země nebo je nezbytné je kontaktovat.
V souvislosti s dalšími nadnárodními otázkami mají
rumunské orgány zkušenost v případech repatriace
rumunských žen, s nimiž se obchodovalo v zemích
EU (viz rumunský intervenční model). Protokoly pro
zkontaktování odborných pracovníků z cílové země
s odbornými pracovníky ze země původu by bylo možné
přizpůsobit tak, aby umožňovaly trvalou pracovní
spolupráci a kontakt mezi odbornými pracovníky
v cílové zemi a zemi původu při řešení nadnárodních
problémů (identifikace a dokumentace, sjednocování
rodin, vytvoření bezpečné situace pro děti a jiné
příbuzné v případě žen, které se účastní trestního
řízení atd.).
Případový manažer by mohl rovněž vystupovat jako
koordinátor multidisciplinárního týmu nebo být
součástí týmu a zastávat dvojí úlohu případového
manažera a právního poradce, sociálního pracovníka,
psychologa atd. Uvedené závisí na strukturách
asistenčních služeb v každé zemi.
V rámci pilotní případové studie projektu Building
Choices probíhala spolupráce s pracovním odborem
Centra Concepción Arenal města Madrid pro ŽOOLSV.
Probíhal průběžný dialog a trvalá spolupráce mezi
koordinátorem pilotní studie a odborníkem centra
na pracovní problematiku, který vystupoval jako
případový manažer.
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M U LTIDIS CIPLIN ÁRN Í
TÝ M P ROŠKOLE N Ý
V P OU Ž ÍVÁN Í
HLAV NÍCH
S TRATEGICKÝCH A
OP ERA ČNÍCH PRVKŮ
M OD ELU

Model navrhuje, aby všichni odborní pracovníci
odpovědní za různé aspekty asistenčních služeb
pracovali jako tým (což je obvykle snazší, když patří do
stejné instituce). Z tohoto důvodu by tento tým měl mít
koordinátora, jenž vystupuje také jako „kouč“ týmu.

4.2. FÁZE II. SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ INTEGRACE: HLAVNÍ PRVKY PRO
PRACOVNÍ PŘÍPRAVU A NEZÁVISLOST
Po fázi zotavení (základní zotavení) je možné začít přemýšlet o sociální a pracovní integraci
(fáze II).
V této etapě jsou po fázi I (zotavení a sociální pomoc) podle modelu již vyřešeny nebo
téměř vyřešeny právní aspekty související s povolením k pobytu a pracovním povolením.

Trh práce
•
•
•

Zprostředkování práce
Začlenění
Služby pro udržení
práce

Hodnocení profilu
zaměstnatelnosti
Plán sociální a
pracovní integrace

Základní
zotavení

Diagnostika
zaměstnatelnost

•
•

Postupy
Sledování

Obrázek 3: Kroky vedoucí
k sociální a pracovní
integraci ŽOOLSV

S ohledem na zkušenosti partnerů projektu Building Choices se model zabývá společnými
obtížemi, na které ŽOOLSV narážejí při hledání zaměstnání a nabízí jim nápady a řešení.
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Kromě toho se obzvláště přihlíží ke zkušenosti Magistrátu města Madrid jako partnera, jenž
má největší zkušenosti s uceleným modelem určeným specificky ŽOOLSV, a zahrnujícím
fázi zotavení i fázi sociální a pracovní integrace.
Tato fáze II zahrnuje následující kroky, které jsou podrobněji popsány v příručce:
a) KROK 1: Diagnostika zaměstnatelnosti
Jedná se o první kontakt mezi ženou a pracovním poradcem za účelem získání úvodních
informací o dotyčné ženě, jejím rodinném zázemí a profesních zkušenostech. Tento
pohovor může být rovněž užitečný k poskytnutí informací o podpůrných intervencích
za účelem začlenění na trh práce.
b) KROK 2: Plán sociální a pracovní integrace
Jedná se o komplexní návrh personalizovaného programu zahrnujícího celou řadu
služeb a postupů. Měl by:
• být přizpůsoben potřebám a profilu každé ženy.
• motivovat k rozvoji dovedností a kompetencí.
• být konkrétním procesem, který má začátek a stanovený konec; jasné cíle,
postupné kroky a výsledky.
• být flexibilní.
• být následně monitorován a cíle a postupy hodnocení lze v případě potřeby
pozměnit.
c) KROK 3: Posouzení profilu zaměstnatelnosti
Existuje soubor opatření (osobní, sociální a pracovní dovednosti a zaměření na přístup
na pracovní trh), který ženy seznamuje s pracovněprávní problematikou a odbornou
přípravou. Soubor dovedností se zlepší zdůrazněním jejich pozitivních aspektů, prací
na hlavních kompetencích pro účely zaměstnání, rozvojem podnikatelských schopností
a poskytováním konkrétních informací.
d) KROK 4: Zprostředkování práce, založení podniku a služby zaměřující se na
udržení pracovního místa
Jedná se o návazný individualizovaný soubor opatření, kdy je nabídka zaměstnání
přizpůsobena poptávce podniků a pracovním profilům žen. Z opatření této fáze
povětšinou těží ženy, které jsou připraveny začít pracovat, aktivně hledají práci nebo
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přicházejí s vlastním nápadem na podnikání.
Model projektu Building Choices využívá rovněž zkušenosti organizace Charita Praha

s technikami, jako je práce v kolektivu, kdy se ženy vzájemně motivují, a koučinková
sezení, která je mají podporovat v budování vlastní nezávislosti. Přebírá rovněž
zkušenost organizace eLiberare a NAAP s určováním dovedností žen prostřednictvím
různých technik před tím, než s nimi začne na těchto a dalších dovednostech pracovat.
Různé techniky a nástroje navrhované modelem jsou vysvětleny níže a lze je použít
ve výše uvedených krocích.

4.2.1 Specifické potřeby ŽOOLSV
ŽOOLSV mají specifické potřeby související s jejich předchozí situací, kdy byly
vykořisťovány. Na cestě k sociálnímu a pracovnímu začlenění je důležité tyto potřeby
zohlednit. Zajišťování pracovního místa tudíž musí jít ruku v ruce s určitými službami a
opatřeními, která proces podporují:
a) Pružná doba
Asistenční služby ve fázi II mohou přecházet od jedné ženy k druhé. Pružnost pracovních
a zprostředkovatelských služeb podstatně přispívá k úspěšné sociální a pracovní
integraci ŽOOLSV. Alokace zdrojů spolu s vytvářením sítě kontaktů a spolupráce jsou
tím nejdůležitějším pro zajištění dostatečných zdrojů pro střednědobé až dlouhodobé
procesy.
b) Jaký druh zaměstnání a kde?
Existuje riziko, že se ŽOOLSV znovu stanou terčem obchodníků s lidmi. Je nutné zvážit
potřebný přesun z jedné obce nebo města do jiného. Vzhledem k tomu, že se nejedná
o lehký úkol, bylo by rovněž možné uvažovat o méně viditelných nebo exponovaných
pracovních místech, jako je práce z domova. Základní otázky, které je potřeba si
položit po získání přístupu k pracovnímu místu nebo při vytváření pracovního místa,
jsou:
• Je pracoviště příjemným a bezpečným prostředím?
• Poskytuje pracoviště dlouhodobou stabilitu?
c) Ubytování
Fáze II je pro ženy ošidná, protože se musejí připravit na osobní a ekonomickou
nezávislost. Po uplynutí doby, kterou mohou strávit v azylovém domě, není pro
ŽOOLSV zajištěno ubytování. Model navrhuje zamyslet se nad různými způsoby, jak se
pokusit o vytvoření určité místní politiky podporující přístup k ubytování pro ženy a
jejich děti až do skončení fáze II. Ubytování by mohly poskytovat nevládní organizace
spolu s veřejnou správou.11

29

d) Důvěrnost informací
Při zprostředkování práce pro ŽOOLSV je potřeba zajistit, aby byla zaručena důvěrnost
informací o jejich situaci. Důvěrné musí být právní postavení (např. nositel doplňkové
ochrany) nebo skutečnost, že jsou považovány za zranitelnou skupinu populace a
zaměstnavatelé mají právo na daňové zvýhodnění, pokud je najmou.
e) Poradenství
Při hledání práce a při zajištění práce budou realizovány dva druhy poradenství:
• Poradenství jako terapie. Proces zotavení je u ŽOOLSV postupný a je během něho
potřeba pracovat na dosažení stability a určité bezpečnosti. Existují nicméně
rizikové faktory recidivy a traumatu, s nimiž se musí vypořádat. Je tudíž nezbytné
si tuto zranitelnost uvědomit a chápat ji jako součást aspektů stability, kterými
je potřeba se v rámci modelu zabývat. Kromě právní problematiky související
s pracovními a zdravotními předpisy jednotlivých zemí navrhuje model, aby
místní orgány a nevládní organizace do procesu zajišťování práce a dosahování
nezávislosti ŽOOLSV zahrnuly poradenské služby.
• Poradenství jako „pracovní poradce“. Tento odborný profil je navrhován jako
hlavní pozice podporující ŽOOLSV během hledání a zajištění práce i následně.
Pilotní studie potvrdila, jak je důležité, aby takový odborný pracovník provázel ženy
během celého procesu a navázal prvotní kontakty s různými službami a odbornými
pracovníky: s jinými podnikateli nebo osobami samostatně výdělečně činnými,
s podniky pro sociální začlenění nebo iniciativami zabývajícími se kolektivní
formou samostatné výdělečné činnosti nebo s pracovními úřady a agenturami,
kde by mohly pokračovat v odborné pracovní přípravě.
Pracovní poradce:
• Může vystupovat rovněž jako zprostředkovatel práce u zaměstnavatele (viz
příručka) a ve všech různých typech zaměstnání zmíněných v tomto modelu.
Hraje důležitou úlohu tak, že pomáhá každé ženě zvyknout si na pracovní trh
a na konkrétní práci, kterou vykonává (kulturní a sociální zvyklosti v pracovním
prostředí, interakce s ostatními zaměstnanci, vedoucími pracovníky, klienty a
poskytovateli služeb, zvládání obtíží a problémů, které mohou v každodenním
pracovním životě vyvstat).
11
Tak je tomu v případě projektu Ellas lo Bordan, https://www.ellaslobordan.es/, v Madridu. Jedná
se o ucelený projekt, který by mohl být přenositelný, neboť zahrnuje ubytování + pracovní přípravu +
zaměstnání, a to díky veřejnému a soukromému financování a rovněž díky příjmu z prodeje textilních
výrobků žen.
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• Měl by mít přehled o pokroku dosahovaném ženami počínaje identifikací
až do okamžiku, kdy probíhá reintegrace (na základě zpráv od případového
manažera a systematicky již v souvislosti s fází I). Pracovní poradce by měl vyplnit
a uchovávat formuláře měřící pokrok během fáze II a podle individuální potřeby
(profesní zaměření, zajištění nezbytné dokumentace pro pracovněprávní účely
atd.) by měla být vypracována specifická opatření.
f) Rovnováha mezi prací, vzděláváním a rodinným životem
Mnohé ženy mají děti, k jejichž potřebám se musí rovněž přihlížet při hledání
zaměstnání (je potřeba poskytnout informace o právech souvisejících s rovnováhou
mezi pracovním a soukromým životem). Pracovní poradce by měl ženám pomáhat
usnadněním přístupu a komunikace s úřady, školkou, školou nebo lékaři. Služby
zajišťující vzdělávací kurzy nebo poradenství by se měly pokusit zahrnout také
specifické služby péče o děti v době, kdy se ženy účastní vzdělávacího kurzu nebo
sezení s poradcem.
g) Rozvíjení a udržování sítí sociální podpory
Souběžně s procesem sociální a pracovní integrace ŽOOLSV by měla být vyvíjena
aktivita s cílem podpořit sítě sociální podpory těchto žen. Sociální organizace
poskytují služby, které lze použít jako základ spojený s procesem vytváření sociální
sítě (návštěva muzeí, koncertů, seminářů a jiných činností pro volný čas).
h) Finanční pomoc nebo granty pro účastnice kurzů
Finanční podpora, určená přinejmenším na dopravu na vzdělávací kurzy a sezení
s poradci, je zásadní pro to, aby se ŽOOLSV mohly takových kurzů a sezení zúčastnit.
Ekonomické problémy, jimž ženy čelí, by mohly být nepřekonatelnou překážkou
bránící jim v rozvoji a dalším vzdělávání nebo poradenství. Podle zkušeností získaných
během pilotní studie je tento druh pomoci nezbytnou motivací.
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4.2.2. Problémy ke zvážení v rámci vzdělávání a poradenské činnosti
Při přípravě vzdělávacích kurzů a poradenské činnosti zaměřující se na ŽOOLSV je potřeba
zvážit přinejmenším pět důležitých oblastí. Ty jsou zde uvedeny jako obecné zásady
navrhované modelem a ověřené v rámci pilotní studie.
a) Hlavní metodologické požadavky v souvislosti se vzděláváním ŽOOLSV
V oblasti vzdělávání zaměřujícího se na ženy byly definovány a v rámci pilotní studie
otestovány následující metodologické požadavky:
• Metodika zkušenostního učení. Učení se praxí znamená, že výuka probíhá v
příjemném prostředí, ve kterém se ženy učí induktivní metodou.
• Sociálně-emoční metodika. Spolu s výše uvedeným tato metodika pomáhá ženám
uvědomit si vlastní houževnatost a sílu i vlastní kreativitu. Předpokládá: práci
podle modelu peer to peer; z feministického pohledu a z pohledu posílení postavení
žen; motivování žen k tomu, aby se zúčastnily a rozpoznaly vlastní schopnosti;
vytvoření bezpečného a starostlivého prostředí, ve kterém mají pocit, že mohou
svobodně vyjadřovat svoje emoce a myšlenky.
• Dlouhodobý proces vzdělávání a poradenství. Výsledky pilotní studie ukazují,
že čas je pro úspěšný proces vzdělávání a poradenství hlavním faktorem, proto
je potřeba zohlednit rytmus ŽOOLSV. Tyto ženy obvykle potřebují více času na to,
aby se cítily dobře a odhodlaly se využít nabízeného vzdělávání a poradenství.
Dále by měla být také zvážena doba na prosté „zůstat spolu“, postupně se učit a
připravit se na vzdělávání prostřednictvím technik, jako je tanec nebo uvolnění
se.
• Zvláštní pozornost věnovaná závěrečnému aktu zakončujícímu studium: slavnostní
udělení diplomu. V rámci procesu je důležité přičítat tomuto slavnostnímu
zakončení význam a hodnotu. Všichni spolupracovníci slaví s ženami a jako osobní
uznání a motivaci obdrží ženy diplom za dobré výsledky.
b) Ověření kvalifikace a vzdělání
Akademická kvalifikace je obvykle problémem pro jakéhokoliv cizince v libovolné
zemi. V případě Evropské unie mají občané třetích zemí větší obtíže než jiní občané
EU při uznávání jejich studia kvůli administrativním postupům a potenciálním rozdílům
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u stejného studia v různých zemích. Je tomu tak i v případě ŽOOLSV.
ŽOOLSV s sebou často nemají ani doklad o dosaženém vzdělání a možnost, že se jim
tyto doklady podaří získat, je omezená. Z tohoto důvodu musí mít odborné vzdělávání
a pracovní odborná příprava určená těmto ženám certifikáty a kvalifikační dokumenty.
Nejenže se ženy naučí novou profesi nebo znovu potvrdí tu, kterou již mají, ale také
získají přístup k nezbytné akademické kvalifikaci, aby mohly hledat práci v příslušném
odvětví.
Existuje problém s akademickou kvalifikací u ŽOOLSV, které mají vysokoškolský titul.
Obvykle nacházejí vzdělávací kurzy, které se pro jejich kvalifikaci moc nehodí. Plány
odborného vzdělávání a pracovní odborné přípravy jsou obvykle stanoveny předem a
nabízeny všem ŽOOLSV, podle poptávky na trhu, a ne na základě předchozí analýzy
jejich akademického vzdělání.
Z těchto důvodů model navrhuje provést předem analýzu předchozího vzdělání každé
ženy a pokusit se pracovní odbornou přípravu přizpůsobit:
• dosaženému vzdělání dotyčné ženy, pokud dosaženou akademickou kvalifikaci
bylo možné uznat. Je-li šance, že by akademickou kvalifikaci bylo možné uznat,
měla by být zajištěna obhajoba tohoto nároku a specifická opatření ve vztahu
k příslušným orgánům v oblasti vzdělávání;
• co nejvíce a flexibilně na míru dovednostem a kvalifikaci žen pomocí plánů
odborného vzdělávání a pracovní odborné přípravy.
Je rovněž důležité nezapomínat, že uznání kvalifikace obvykle dlouho trvá. Často
existují rozdíly ve studiu v cílové zemi a hostitelské zemi, v důsledku čehož se
vyžaduje složení zkoušek v hostitelské zemi za účelem potvrzení takové kvalifikace.
Před složením těchto zkoušek by mělo být dosaženo odpovídající znalosti jazyka.
c) Zlepšení osobních a profesních dovedností: hlavní problémy a školení
Model klade důraz na ženy, jejich dovednosti a zájmy s tím, že by jim jejich pracovní
programy měly být co nejvíce přizpůsobeny. Propojení motivace a odborných
schopností žen s pracovními a obchodními příležitostmi v daném kontextu bude
hlavním základem, na kterém bude model stavět.
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ŽOOLSV jsou velmi různorodou skupinou, pokud jde o vzdělání, sociální, etnickou,
politickou, kulturní a náboženskou identitu, což musí zohlednit přístupy zvolené
v modelu. Pochopení toho, jak gender, intersekcionalita a interkulturalismus tyto
ženy ovlivňuje, s přihlédnutím ke všem jejich rozdílům a společné zátěži z minulosti,
kdy byly zneužívány při obchodování s lidmi, umožní odborným pracovníkům nabízet
personalizované služby, jejichž konečným cílem je dosáhnout nezávislého života.
V souladu s tím lze hlavní poznatky pro potřeby zaměstnání rozdělit na:
• specifické kompetence vyžadované pro určité pracovní místo, specifické
znalosti, jako je řízení auta nebo znalost jazyka.
• měkké dovednosti nebo průřezové kompetence nabyté prostřednictvím
různých pracovních zkušeností a životních zkušeností, které jsou užitečné a
základní pro řadu různých pracovních míst.
Model klade zvláštní důraz na odhalení těchto měkkých dovedností. ŽOOLSV si
potřebují uvědomit kompetence, které již mají, i kompetence, které musí získat,
aby našly práci a dokázaly těchto kompetencí využít.
d) Základní vzdělávací potřeby a znalosti
Hlavní znalosti, které by opatření v oblasti vzdělávání měla rozvíjet a zajistit pro
všechny ŽOOLSV jsou následující:
• Jazykové znalosti a dovednosti nezbytné pro dosažení gramotnosti.
Na těchto dovednostech bylo možné pracovat již ve fázi I a v ideálním případě se
na nich také již ve fázi I alespoň trochu pracovalo. Jedná se o základní znalosti
pro to, aby ženy mohly dosáhnout „kvalitního“ sociálního a pracovního začlenění.
Návrh, plně otestovaný během pilotní případové studie, je tudíž následující:
• zajistit, aby se ženy naučily číst a psát (v jejich mateřském jazyce nebo
v jazyce, kterému rozumí, jako je angličtina nebo francouzština)12.
• následně začít s osvojením čtení a psaní základních frází v jazyce cílové
země, a pak přikročit k jazykovým kurzům.
Součástí programu by mělo být absolvování testu a určení různých úrovní znalostí.
Vzdělávací kurzy by měly být navrženy tak, aby:
• se před zahájením kurzu nebo v rámci kurzu nejprve pracovalo na
dovednostech, které je potřeba si osvojit před dosažením gramotnosti.
• je-li to třeba, došlo k posílení dovedností nezbytných pro dosažení gramotnosti
v jazyce cílové země.
12
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V případě žen z Nigerie by se pravděpodobně jednalo o angličtinu, přestože mohou mít různé
mateřské jazyky.

• použitá metodika zohledňovala genderovou problematiku a zahrnovala
intersekcionalitu a interkulturalismus (hlavní prvky modelu).
• se rozlišovalo rovněž mezi ženami, které neznají jazyk nebo mají jen
minimální znalost jazyka cílové země, a ženami, které jazyk ovládají dobře,
ale mají možná nedostačující dovednosti nebo znalosti týkající se práce,
např. jak napsat životopis nebo zvládnout pohovor.
• Měkké dovednosti.
Z pohledu posílení postavení musí ŽOOLSV dostat příležitost rozvíjet vlastní
nezávislost a osobní možnosti s cílem získat více pracovních a vzdělávacích
příležitostí.
Během uvedených dvou fází by měly být identifikovány měkké dovednosti související
s prací a mělo by se na nich pracovat. Mohou být rozvíjeny s použitím různých
technik, jako je koučování a mentorování. Pilotní studie otestovala potřebu
specifického sezení za účelem koučování žen (pro kouče a koučovanou osobu),
primárně kvůli tomu, aby si ženy uvědomily svoje dovednosti z feministického
pohledu.
Prostřednictvím různých seminářů ženy objeví nebo znovu objeví svoji schopnost
vést, řešit problémy a uvědomovat si více samy sebe.Spolu s různými testy
navrženými rumunskými partnery za účelem určení dovedností jednotlivých žen
jsou tyto semináře účinným nástrojem podněcujícím posílení jejich postavení
(nástroj, který ženám pomáhá vidět a věřit ve vlastní schopnosti jako jedince i
součásti skupiny).
• Ekonomické a finanční znalosti.
Během fáze I je věnována pozornost domácí ekonomice; zatímco ekonomické a
finanční vzdělávání a dovednosti ve fázi II souvisejí se zaměstnáním, pracovním
trhem a také podnikáním.
• Pracovní trh.
ŽOOLSV mohou mít rovněž nereálná očekávání ohledně průměrné mzdy a může
jim chybět povědomí o právech a povinnostech (zásady týkající se rovnováhy mezi
pracovním a soukromým životem, jak šetřit peníze a platit svoje závazky, pracovní
povinnosti atd.). V důsledku izolace, které byly sítí obchodníků s lidmi vystaveny,
nemají ženy přehled o pracovních právech a povinnostech, což by mohlo vést
k vykořisťování, a také nevědí, jak se mají chovat a co se rozumí povinnostmi
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v kultuře pracovního trhu cílové země.
• Samostatná výdělečná činnost, kolektivní forma samostatné výdělečné činnosti
a podnikání.
Výsledky pilotní studie ukázaly, že ŽOOLSV mají podnikatelské dovednosti.
Podnikání je podobné v mnoha kulturách a zemích původu. Návrh projektu Building
Choices zohledňuje potřebu začlenit do pracovního programu ve fázi II semináře
k podnikání, které ženám umožní vytvořit vlastní příležitosti nebo přemýšlet
o vytvoření vlastních příležitostí v oblasti samostatné výdělečné činnosti nebo
kolektivní formy samostatné výdělečné činnosti.
Bude to zahrnovat určení dovedností žen, pokud jde o rozvíjení vlastního podnikání,
ať už samostatně nebo s jinými partnery, a nalezení oborů, o které by se mohly
zajímat a které by zároveň odpovídaly obchodním a ekonomickým příležitostem
(viz podkapitola 4.2.1 Specifické potřeby ŽOOLSV).
V každém případě by byly potřeba nejméně dva roky na vytvoření a zajištění
životaschopnosti společného podnikatelského záměru a na potenciálně úspěšný
pilotní projekt. Povinnou součástí podpory je také zajištění počátečního kapitálu.
• Řidičský průkaz.
Jedná se o požadavek vznesený ženami, které se zúčastnily seminářů a pohovorů
v rámci pracovního balíčku č. 2 projektu Building Choices, pokud jde o zlepšení
mobility a přístupu k určitým pracovním příležitostem. Podmínkou je povolení
k pobytu a teorie a praktická výuka řízení. Pokud žena již má řidičský průkaz
vydaný v zahraničí, měl by být cílovou zemí uznán, umožňují-li to zákony.
• O specifické pracovní přípravě.
Model prozkoumá odbornou přípravu v profesích, které nejsou obvykle určeny ženám
nacházejícím se ve zranitelných situacích a pro které je obvyklá nerovnováha mezi
ženami a muži a nejisté mzdy (problémy s dosažením ekonomické nezávislosti)
za takovou práci (úklid v domácnostech, hotelech, firmách atd.; péče o děti a
seniory atd.)13
13
V Rumunsku jsou kvalifikační kurzy nabízeny v oblastech jako: manikúra-pedikúra; kadeřnice,
kuchařka/číšnice, prodavačka, práce s počítači pro začátečníky nebo automechanik. V České republice
se mohou účastnit kvalifikačních kurzů: masérka, manikúra-pedikúra, administrativa, účetnictví a práce
s počítači. Ve Španělsku mají přístup ke školení v oblasti logistiky, vaření atd. Pro účely modelu bylo
zajímavé se podívat na nabídku pracovních školení pro práci ve skladu a v oblasti skladování, které nabízí
Centrum Concepción Arenal v Madridu (zvláštní služba Magistrátu města Madrid pro ženy, které se staly
oběťmi sexuálního vykořisťování).
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Tato zkušenost by měla být dále monitorována a bylo by vhodné zvážit vytvoření
dalších příležitostí, které ženám umožní přístup k práci za dobrou mzdu.
Model se rovněž inspiroval projektem OI sdružení eLiberare v Rumunsku, který
podporoval podnikatelské schopnosti a ekonomickou nezávislost ŽOOLSV
prostřednictvím tvorby a prodeje rukodělných výrobků.

4.2.3 Poradenství a zprostředkovatelské služby zaměřující se na různé pracovní
možnosti
Model navrhuje poradenství a zprostředkovatelské služby zaměřující se na různé pracovní
možnosti, přičemž prioritu mají samostatně výdělečné činnosti a kolektivní formy
samostatně výdělečné činnosti.
a) Prozkoumání různých pracovních možností
Vzhledem k tomu, že cílem je individualizovat a přizpůsobit plán začlenění pro každou
ženu, měly by být zvažovány různé pracovní možnosti.
Nicméně s přihlédnutím ke specifickým výzvám, kterým čelí ŽOOLSV, běžné zaměstnání
nemusí být, alespoň v úplně první etapě, tou nejvhodnější možností. V závislosti na
situaci každé ženy to v některých případech vůbec nemusí být možnost.
Kromě toho je potřeba souběžně s jinými opatřeními týkajícími se aktérů na běžném
pracovním trhu vypracovat dlouhodobý strategický pracovní plán nebo pracovní
program. To předpokládá zvýšení povědomí o překážkách, jež ŽOOLSV brání v přístupu
k běžným pracovním místům na pracovním trhu, a boj proti diskriminaci na základě
pohlaví, rasy nebo proti jiné diskriminaci, které ženy čelí při hledání práce v tomto
scénáři.
Mezitím jsou navrženy alternativy. Podle situace jednotlivých žen a také podle vývoje
na pracovním trhu by se tyto alternativy mohly stát dlouhodobými, krátkodobými
nebo střednědobými pracovními příležitostmi. Model odkazuje na podniky pro sociální
začlenění, samostatnou výdělečnou činnost, zaměstnávání a podnikání, zejména
v rámci sociální a solidární ekonomiky 14 (dále jen SSE).
14
Sociální a solidární ekonomika (SSE) je ekonomický přístup, který usiluje o nejlepší uspokojení
kolektivních potřeb prostřednictvím podpory obchodní kultury, jež se soustředí na lidi místo na individuální
zisk. Původ má zřejmě v Anglii v polovině 19. století s počátky prvních moderních družstev. Díky jejich
flexibilitě a schopnosti se přizpůsobit se prokázalo, že ekonomické iniciativy vystavěné na zásadách sociální a
solidární ekonomiky jsou již od svého vzniku odolnější a lépe odolávají hospodářské krizi. Související hodnoty
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Jak bylo již zmíněno, specifické potřeby ŽOOLSV by v souvislosti s přístupem na
pracovní trh mohly zahrnovat jako společnou charakteristiku špatnou znalost jazyka
nebo riziko, že se ženy opět stanou obětí sítí obchodníků s lidmi, pokud je tyto sítě
najdou. Všechny tyto aspekty by tudíž měly být zváženy při uvažování o pracovních
možnostech.
b) Stručný popis různých pracovních možností
Jako skvělá pomůcka slouží nejen prozkoumání pracovních možností dostupných na
pracovním trhu, ale také jejich přehled. Některé z potenciálních pracovních možností
ŽOOLSV jsou vysvětleny níže:
• Podniky pro sociální začlenění.
Tyto podniky posilují ekonomické struktury, které umožňují ohroženým skupinám
přístup k zaměstnání „chráněným způsobem“ prostřednictvím vyvíjení produktivní
činnosti.
Tyto druhy podniků jsou obvykle podporovány nevládními organizacemi. Podle
aktuálního zákona upravujícího podniky pro sociální začlenění ve Španělsku by
konkrétní osoba mohla ve stejném podniku pro sociální začlenění pracovat po
dobu tří let. Pro ŽOOLSV se tudíž jedná o zajímavou střednědobou možnost jak
začít.
Vytváření pracovních příležitostí na „chráněném pracovním trhu“ se tudíž
považuje za osvědčený postup, kterým se mohou podniky řídit, a veřejná správa
s nimi může spolupracovat, poskytovat finanční prostředky nebo zadávat těmto
podnikům zakázky.
• Samostatná výdělečná činnost.
Je chápána jako možnost vytvářet vlastní pracovní příležitosti nebo vytvářet
kolektivní sítě mezi několika fyzickými osobami (např. v případě projektu OI,
ŽOOLSV tvoří rumunské rukodělné výrobky prodávané v různých obchodech). Tato
pracovní možnost by mohla pokrýt některé specifické potřeby žen, pokud jde o
přístup k práci:
• Práce z domova: bezpečné prostředí. Mají možnost pracovat z domova,
což jim umožňuje vyhnout se riziku, že budou odhaleny obchodníky s lidmi,
a najít klid v léčivém prostředí.
a zásady podporují inkluzivní ekonomickou praxi v souladu se zásadami sociální ekonomiky a se zásadami
solidární ekonomiky (které společně vytvářejí sociální a solidární ekonomiku).https://maresmadrid.es/
actualidad/economia-sociální-y-solidaria/; https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios;
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• Rozvíjené dovednosti. Samostatná výdělečná činnost by mohla vycházet
z předchozích pracovních dovedností každé ženy. Mohla by jim rovněž pomoct
se získáním sebedůvěry potřebné k nastoupení do nové práce a se zlepšením
osobních a profesních dovedností. V případě, že neovládají jazyk hostitelské
země, a v závislosti na konkrétní práci by to mohlo být bezpečné prostředí,
ve kterém lze začít.
• Sítě kontaktů pro ženy jako pracovní nutnost. V případě projektu OI je
využíván model, kdy projekt pod vedením nevládní organizace a podnikatele
podporuje samostatnou výdělečnou činnost ŽOOLSV. Ať už ho vyhledávají
a podněcují ženy samy nebo s podporou institucí, vytváření sítě kontaktů
sehraje klíčovou úlohu při zlepšení sociálních a pracovních dovedností a
schopností žen a mělo by být součástí každého návrhu samostatné výdělečné
činnosti. Myšlenka spočívá v tom, že by se o tomto druhu možnosti mělo
začít přemýšlet jako o dobré možnosti pro ŽOOLSV a měla by být zahrnuta
do pracovních plánů nevládních organizací a institucí.
• Síť v rámci sociální a solidární ekonomiky (SSE). Sociální a solidární
ekonomika nabízí dobré prostředí pro vytváření sítí vzhledem k zásadám,
kterými se řídí: spolupráce mezi iniciativami SSE, obchodní výměna na základě
hodnot, jako je rovnost, důvěra, spoluodpovědnost a úcta, a prosazování
participativní etiky a demokracie podporující spolupráci a učení se mezi
lidmi a organizacemi a prosazování vzájemné podpory.15
• Kolektivní forma samostatné výdělečné činnosti a/nebo podnikání.
Tento pojem se používá, když se několik osob společně rozhodne vytvářet pracovní
místa.
Vždy podle místních právních předpisů jednotlivých zemí by kolektivní forma
samostatné výdělečné činnosti mohla být vytvářena v rámci sociální a solidární
ekonomiky (družstvo, sdružení nebo pracovní sdružení) nebo v rámci běžné
ekonomiky (společnost s ručením omezeným, akciová společnost atd.).
Tato možnost dosud nebyla analyzovanými modely partnerů dostatečně
prozkoumána. Je pravda, že kolektivní forma samostatné výdělečné činnosti a
podnikání je ve většině zemí poměrně náročná.
15

https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios.
Madrid, una oportunidad y un desafío para la Economía Social y Solidaria, článek publikovaný
v jarním vydání časopisu „Municipal economy“ Magistrátu města Madridu. Blíže rozpracováno
organizacemi Dinamia S. Coop a Grupo Cooperativo Tangente.
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Jak zmiňují rumunští partneři projektu, kvůli daním, poplatkům a jiným právním
aspektům souvisejícím s podnikáním je pro jednotlivce či dokonce skupinu bez
předchozích investičních možností obtížné jít touto cestou. Je rovněž potřeba dobře
ovládat ekonomické a finanční dovednosti. Zároveň je pravda, že mnohé ŽOOLSV
měly zkušenost z neformálního trhu ve svých domovských zemích. To znamená, že
mají podnikatelské zkušenosti a související obchodní a finanční znalosti. Uvedené
by mohlo pomáhat s vytvářením pracovních příležitostí v hostitelských zemích.
Kolektivní formy samostatné výdělečné činnosti v rámci sociální ekonomiky by
mohly být vhodnějším způsobem pro spolupráci žen nebo partnerství s dalšími
osobami a zajištění dlouhodobých pracovních míst a jedná se o druh podnikání
navrhovaný uvedeným modelem. Přestože jsou kolektivní formy samostatné
výdělečné činnosti možné i v běžné ekonomice, model navrhuje zvolit výkon
činnosti v sociální a solidární ekonomice. Zásady sociální a solidární ekonomiky16
navrhují způsoby práce, které se liší od způsobů práce v běžné ekonomice. Družstva
a sdružení jsou odolnější vůči hospodářské krizi a mohla by být flexibilnější, pokud
jde o naplnění některých specifických potřeb ŽOOLSV.
Toto paradigma umožňuje lepší zohlednění specifických potřeb ŽOOLSV než
paradigma běžného trhu. Tento druh zaměstnání pokrývá potřeby, jako je rovnováha
mezi pracovním a osobním životem, a nabízí již od počátku „starostlivé“ prostředí
(ve kterém se gender, tolerantnost a respektování a prosazování práv považují za
součást podnikatelské činnosti). Zapojení do kolektivní formy samostatné výdělečné
činnosti v rámci sociální ekonomiky by rovněž mohlo podpořit houževnatost žen,
které se zároveň seznamují s těmito hodnotami a zjišťují, že je možné pracovat
v prostředí, které tyto hodnoty uplatňuje v praxi a prosazuje. Každopádně veškeré
kolektivní formy samostatné výdělečné činnosti bez ohledu na právní postavení a
ekonomický přístup musí být konkurenceschopné.
Specifický návrh na základě modelu zahrnuje podporu vytváření smíšených týmů
pro kolektivní formy samostatné výdělečné činnosti a podnikání.
Jde o to seznámit ŽOOLSV s jinými ženami, které jdou v pracovní oblasti vlastní
cestou a které mají doplňující se profily, podobné podnikatelské nápady a společné
zájmy. Mnohá centra a podnikatelské inkubátory jsou na tyto smíšené týmy a na
jejich přijetí připraveny a jsou ochotny jim poskytnout nástroje a prostor pro
společný rozvoj a růst.
Pilotní studie umožnila účastnicím prozkoumat možnosti samostatné výdělečné
16
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Tamtéž

činnosti a provázat je se schopností rozvíjet vlastní pracovní příležitosti. Pokud
by na tento pilotní projekt bylo vyhrazeno více času, byla by možná i iniciativa
v podobě kolektivní formy samostatné výdělečné činnosti.
Na konci vzdělávacích kurzů a hodnocení prováděného v rámci pilotní studie
měly ženy možnost na základě svědectví různých žen poznat různé iniciativy
z oblasti samostatné výdělečné činnosti. Bylo to velmi povzbudivé a účastnice to
ocenily. Kromě toho měly ženy možnost získat přístup k běžným službám, které
jsou určené potenciálním iniciativám z oblasti samostatné výdělečné činnosti
a kolektivní samostatné výdělečné činnosti a které přispívají k dalšímu rozvoji
nápadů v pracovní oblasti, s nimiž ženy přišly během odborné přípravy.
• Běžné zaměstnání/pracovní trh.
Sociální mediace je zásadní v tom, že umožňuje ŽOOLSV dosáhnout na běžné
zaměstnání. Pracovní poradci by měli pracovat se zaměstnavateli za účelem
zvýšení jejich informovanosti a vnímavosti a rovněž za účelem nalezení pracovišť,
která jsou přívětivá a bezpečná. Podle právních předpisů jednotlivých zemí EU by
mohly být podporovány stáže a praxe, které jsou pro ženy prvním krokem, jenž jim
dává příležitost poznat firmu a ukázat svoje dovednosti, než budou zaměstnány na
základě běžné pracovní smlouvy.
Prozatím není k dispozici evidence dokládající úspěšnou sociální a pracovní integraci
ŽOOLSV.17 Důkazy ve skutečnosti ukazují, že přístup na běžný trh v první etapě ani
jako možnost nefunguje vždy dobře. Z tohoto důvodu se vyskytují ŽOOLSV, které
absolvovaly několik školení, ale nemohly najít dlouhodobou práci nebo mají jednu
krátkodobou smlouvu za druhou.18
V tomto ohledu by iniciativy měly být realizovány až v okamžiku, kdy je
zaměstnatelnost reálně možná, a na základě určitých ukazatelů, které pomáhají
zjistit, zda je zaručen přístup ke kvalitnímu dlouhodobému zaměstnání.
Není vyloučeno riziko, že se ženy začnou živit prostitucí, pokud jim zaměstnání
nemůže zajistit finanční prostředky potřebné k uspokojení individuálních základních
potřeb nebo základních potřeb rodiny.19
17
Podle partnerů projektu Building Choices nejsou k této otázce k dispozici žádné informace. Ve
skutečnosti jsou specifická opatření, která by řešila a měřila pracovní začlenění ŽOOLSV, ojedinělá.
18
O této situaci hovořily některé ženy, které se zúčastnily seminářů a pohovorů.
19
ŽOOLSV čelí naléhavé potřebě mít příjem pro sebe, ale obvykle také pro své děti žijící v hostitelské zemi a/nebo zemi původu či pro své příbuzné. Jde o velmi obtížnou a naléhavou situaci, protože
je potřeba skloubit vlastní přežití a závazek posílat peníze, což může vyvolávat pocit studu, pokud se to
nepodaří.
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Dále model navrhuje pracovat na odstranění překážek bránících získání běžného
zaměstnání a prosazovat jiné druhy práce. Dvoucestná strategie (krátkodobá
specializovaná opatření v oblasti odborného vzdělávání a dlouhodobé prosazování
přístupu u aktérů z pracovní oblasti) ŽOOLSV zajišťuje rozšíření příležitostí, pokud
jde o přístup k práci v příjemném prostředí nabízející určitou stabilitu a kvalitu.

4.2.4 Pracovní tým pro vzdělávání a poradenství
Model, podpořený zkušenostmi z pilotní studie, navrhuje toto:
Na jedné straně je klíčovým aspektem pracovat jako tým. To je obvykle snazší, pokud
dotyční pracují ve stejné instituci, ale platí to i pro jiné způsoby práce. Z tohoto důvodu
tento tým vždy bude mít koordinátora. Všichni členové týmu se seznámí s prací svých
kolegů a pravidelně se konají schůzky umožňující následné monitorování a opatření. Je
rovněž potřeba připravit ucelený program, který dokáže provázat různá témata rozebíraná
v jednotlivých kurzech a při jednotlivých sezeních.
Na druhou stranu hrají zásadní úlohu v procesu školitelé, spolupracovníci a poradci,
neboť jsou se ženami v přímém kontaktu. Měli by mít následující profilové profesní a
osobní charakteristiky:

PROFESNÍ

Znalosti a zkušenosti v těchto oblastech:
• Kompetenční školení.
• Feministické a genderové hledisko, lidská práva,
práva žen a práva dítěte, fenomén migrace a
interkulturalismus.
• Sociálně-emoční metodika.
• Práce v multikulturním prostředí.
• Práce s ženami, nejlépe s ohroženými ženami,
migrantkami anebo ženami, které se staly obětí
genderového násilí.
• Pracovní trh, podnikání a samostatná výdělečná
činnost.
• Základní znalost jazyků používaných ženami vedle
jazyka cílové země.
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OSOBNÍ

• Být uctiví:
Profesionální a osobní přístup na základě úcty a
rovnosti.
• Flexibilita:
Musí mít schopnost přizpůsobit školení a jeho
obsah charakteristikám a potřebám jednotlivých
skupin žen a zasadit ho do souvislostí.
• Být vzorem pro sociální a emoční kompetence,
které pomáhají rozvíjet, neboť slouží ženám
jako vodítko a musí být důvěryhodní.
• Týmová práce:
Schopnost a nadšení stát se členem týmu a
pracovat jako tým.
• Nasazení a citlivost, pokud jde o témata jako
zaměstnatelnost žen, posílení jejich postavení
a sociální a emoční kompetence. Musí rozumět
významu své práce a dopadu, který má na život
žen a jejich prostředí.
• Komunikační dovednosti, které jim umožňují
navázat kontakt s ženami, vzbudit v nich důvěru
a nabídnout vhodnou zpětnou vazbu.
• Vynalézavost:
Pro tuto roli je zásadní kreativita školitele
umožňující účinně začlenit kompetence do
vykonávané činnosti tak, aby si udrželi zájem
žen, a pracovat s dostupnými zdroji.
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5. ÚLOHA AKTÉRŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ
INTEGRACI ŽEN
Tato kapitola analyzuje úlohu různých aktérů podílejících se na sociální a pracovní
integraci ŽOOLSV, tedy úlohu veřejné správy, nevládních organizací a zaměstnavatelů.

5.1. POSTOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY K TÉTO PROBLEMATICE
Mnohé z problémů, jimž ženy čelí při sociální a pracovní integraci na běžném trhu i
v souvislosti s jinými výše popsanými pracovními možnostmi, jsou způsobeny strukturálními
překážkami. Veřejná správa má tudíž povinnost se jimi zabývat a pokusit se o jejich
vyřešení.
Základní hodnotou, kterou by se tato snaha měla řídit, jsou pozitivní opatření, pokud jde
o rovnost žen a mužů, k nimž se členské státy zavázaly podpisem Úmluvy OSN o odstranění
všech forem diskriminace žen přijaté v roce 1979. Ustanovení čl. 4 odst. 1 Úmluvy OSN o
odstranění všech forem diskriminace žen výslovně uznává a prosazuje používání takových
přímých a pozitivních opatření zaměřujících se na ženy: „Přijmou-li státy, smluvní strany,
dočasná zvláštní opatření, zaměřená na faktické urychlení zrovnoprávnění žen a mužů,
nebude to považováno za diskriminaci, jak je definována v této úmluvě; v žádném
případě však tato opatření nesmí ve svém důsledku vést k zachování nerovnoprávných
nebo oddělených měřítek; od těchto opatření bude ustoupeno, až budou dosaženy cíle
zrovnoprávnění v oblasti možností a zacházení.”
Několik opatření by bylo možné realizovat prostřednictvím programů přijatých na
místní, regionální nebo celostátní úrovni (v závislosti na povinnostech v oblasti správy
v jednotlivých zemích) a inspirovaných tímto článkem a rovněž na základě jiných hodnot
a zákonů za účelem podpory sociální a pracovní integrace ŽOOLSV:
• Sociální doložky.
Veřejná správa jako zaměstnavatel může u různých pracovních příležitostí
nabízených veřejnou správou doplnit specifické sociální doložky ohledně přijímání
ŽOOLSV. Odborná příprava financovaná veřejnou správou by mohla být završena
nabídkou stáže a zaměstnání pro ženy, které odbornou přípravu absolvovaly.
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• Pečeť kvality.
Tyto nástroje by mohly mít pozitivní dopad na pracovní trh ve veřejném i soukromém
sektoru a podpořit nábor těchto žen.
• Podpora sociální a solidární ekonomiky.
Podniky pro sociální začlenění by mohly být dobrou možností pro ženy, které chtějí
pracovat a připravit se tak, aby dokázaly získat práci na otevřeném pracovním
trhu. Kromě toho „práce je terapeutická sama o sobě“.20 Mohlo by se jednat o
prostředí, ve kterém by ženy mohly absolvovat stáž, zakončit jazykový kurz a
školení měkkých dovedností a následně začít pracovat. Právní předpisy a přidělení
zdrojů na tento druh podniků, samostatné výdělečné činnosti a kolektivních
forem samostatné výdělečné činnosti by významně přispěly k sociální a pracovní
z integraci ŽOOLSV.
• Podpora zdrojů na ubytování pro tyto ženy.
Veřejná správa by mohla podpořit přidělování zdrojů na ubytování pro ŽOOLSV,
které jsou v procesu sociální a pracovní integrace.
• Povolení k pobytu a pracovní povolení.
Urychlit postupy vyřizování dokladů a dokumentace v případě obětí obchodování
s lidmi pocházejích z nečlenských zemí.
• Lepší pracovní podmínky pro pracovníky v domácnostech.
Je potřeba zvýšit sociální povědomí o potřebě zlepšit tyto podmínky, protože se
to dotýká převážně žen z řad migrantů. Tento sektor začínají ovlivňovat různé
sociální organizace.
• Prevence a boj proti rasismu, xenofobii a násilí na ženách, s obzvláštním
důrazem na vzdělání a zvyšování informovanosti.
Prosazování problematiky ze strany občanské společnosti a nevládních organizací
je zásadní pro dosažení změny struktur, které vedly a nadále vedou k utlačování
těchto žen.
Model dále navrhuje, aby veřejná správa přijala strategie a opatření zaměřující
se na vzdělávání a zvyšování informovanosti různých cílových skupin (školy, děti,
rodiče, učitelé; hromadné sdělovací prostředky; samozřejmě zaměstnavatelé,
státní zaměstnanci, pracovní poradci a zprostředkovatelé atd.). Tato opatření jsou
klíčová pro změnu kultury tak, aby obsahovala toleranci, rovnost žen a mužů a
20
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Zmíněno v druhém panelu odborného semináře v rámci pracovního balíčku č. 2.

lidská práva a vyvíjela se směrem k uplatňování a prosazování tolerance, rovnosti
žen a mužů a lidských práv.
• Nástroje a mechanismy následného monitorování a hodnocení.
Prostřednictvím informací, školení a používání monitorovacích a hodnoticích
nástrojů, které přispívají k lepšímu doložení všech procesů souvisejících s ŽOOLSV
a s jejich sociální a pracovní integrací. Lze doporučit společné nástroje ve
spolupráci s nevládními a sociálními organizacemi inspirované teoriemi, jako je
teorie změny.

5.2. ZAPOJENÍ NA ÚROVNI NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ
Úkoly, k nimž se v rámci navrhovaného modelu začlenění zavazují nevládní organizace
v souvislosti s péčí o ženy a přípravou ŽOOLSV jsou blíže popsány níže. Je důležité určit
opatření, která je potřeba přijmout za účelem dosažení nezávislosti a osobního růstu tak,
jak je v tomto modelu vyžadováno.
• Nevládními organizacemi prováděná identifikace ŽOOLSV.
Identifikaci ŽOOLSV provádějí pouze policie a/nebo veřejná správa. Nevládní
organizace pomáhají s detekcí těchto žen.
Rozdíl mezi detekcí a identifikací souvisí s přístupem k nouzovým a dlouhodobým
podpůrným službám i s procesem získávání právních dokladů v hostitelských
zemích. Proces identifikace ztěžuje strach a velmi zranitelný psychický a/nebo
fyzický stav.
Právní předpisy se v jednotlivých zemích liší, ale jedno mají všechny společné: když
se žena rozhodne nevypovídat proti obchodníkům s lidmi21 nebo nespolupracovat
s policií a justicí, může dojít ke zpoždění přístupu k dlouhodobým službám a
osobním dokladům nebo takový přístup může být obtížnější. Tento stav zanechává
ženy ve velmi zranitelné situaci, neboť dojde ke zpoždění přístupu k práci,
zejména pak v případě, že na území státu pobývají nezákonně, což bývá případ
žen z třetích zemí žijících na území Evropské unie.
Pokud by nevládní organizace nebo veřejná správa, které mají zájem pouze na
ochraně těchto žen, mohly společně podporovat detekci a identifikaci ŽOOLSV,
21
Mnohé ženy odmítají spolupracovat kvůli chybějící ochraně pro ně a jejich rodiny v hostitelské
zemi i v zemi původu, neboť hrozba ze strany obchodníků s lidmi je značná a reálná.

47

mohly by rovněž urychlit a usnadnit proces získávání dokladů a přístup k podpůrným
službám a odborné přípravě.
• Zvyšování informovanosti a prosazování práv ŽOOLSV.
Je potřeba, aby nevládní organizace i nadále zvyšovaly informovanost a vytvářely
kampaně a programy bojující za práva žen. Tyto subjekty by mohly hrát hlavní
úlohu v těchto oblastech:
• Propojení hostitelských zemí a zemí původu ŽOOLSV, které jsou občankami
třetích zemí.
• Prosazování práv žen v konkrétních otázkách, jako je přístup k dokladům a
informacím o situaci jejich dětí a příbuzných v zemi původu nebo dokonce
možnost je kontaktovat a pomáhat jim se sjednocováním rodin.
• Je potřeba se rovněž věnovat dlouhodobým strategickým aspektům, jako
je například prosazování uceleného zákona o boji proti obchodování s lidmi
v každé zemi EU.
• Nabízení specializovaných služeb v oblasti sociální a pracovní integrace
ŽOOLSV. Specializované služby jsou stále nabízeny jen zřídka, přestože
v mnoha evropských zemích jsou již poskytovány informace z pracovní oblasti
a služby odborného vzdělávání a přípravy. I přes obvyklý nedostatek dobrého a
dlouhodobého financování vznikají multidisciplinární týmy pro různé subjekty a
v různých zemích, s lepší znalostí problematiky ŽOOLSV a rovněž se rozrůstá jejich
vzájemná spolupráce, což přispěje ke zlepšení přístupu těchto žen k pracovním
příležitostem.
• Zlepšování vytváření sítí kontaktů, jejich možností a spolupráce.
Spolupráce na místní a národní úrovni a schopnost vystupovat jako jednotná
fronta zasazující se o zlepšení právního rámce a praxe tak, aby ženy měly přístup
k právním dokladům, práci a ubytování, je nutností. Je podporována snaha o
dosažení výše uvedeného v každé zemi EU.
• Specifické programy/materiály pro školy, firmy atd. za účelem zvyšování
informovanosti o překážkách a jejich odstraňování.
Specializované nevládní organizace mají hluboké znalosti problematiky sociálního
a pracovního začlenění ŽOOLSV. Vhodné jsou materiály přispívající ke zvýšení
informovanosti veřejné správy o právech žen.
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5.3. ZAPOJENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ
Pojmem „zaměstnavatelé“ model označuje různé skupiny, které mohou souviset
s přístupem k pracovním příležitostem pro ŽOOLSV:
•
•
•
•

Úřad práce.
Podnik pro sociální začlenění.
Skupina podnikatelů.
Centra pro osoby samostatně
výdělečně činné a pro kolektivní
formy samostatné výdělečné

•
•
•
•

Samostatný podnikatel.
Družstvo.
Sociální podnik.
Atd.

činnosti.
Jejich úloha se bude lišit v závislosti na jejich specifických charakteristikách a cílech.
V případě úřadu práce by odborní pracovníci měli být seznámeni se specifickými potřebami
ŽOOLSV a kromě prací nabízených na běžném trhu by měl být k dispozici zvláštní katalog
prací. Měly by být rovněž poskytovány kontaktní údaje iniciativ zabývajících se kolektivními
formami samostatné výdělečné činnosti nebo informace o podnikání a samostatné
výdělečné činnosti.
Podnik pro sociální začlenění, přestože je zvyklý pracovat s ohroženými skupinami, by
si měl být vědom specifických potřeb ŽOOLSV a učinit opatření, která ženám například
pomáhají pracovat v bezpečném místě a zaručují jejich anonymitu.
Skupiny podnikatelů, samostatné podnikatele, osoby samostatně výdělečně činné a
iniciativy zabývající se kolektivními formami samostatné výdělečné činnosti by bylo možné
informovat o pozitivních opatřeních, o právech žen a specifických potřebách, pokud jde o
přístup k pracovním příležitostem. Bylo by rovněž možné je zkontaktovat s ŽOOLSV, které
hledají práci po té, co prošly pracovním programem realizovaným nevládní organizací nebo
veřejnou správou. Z těchto dvou metod, tj. zvyšování informovanosti a následné podpory
setkávání a navazování kontaktů, by mohly vyplynout nové příležitosti ke spolupráci.
Jak již bylo zmíněno, iniciativy sociální a solidární ekonomiky nabízejí prostor opírající se
spíše o spolupráci než o hospodářskou soutěž a spíše o udržitelnost života než o ekonomické
přínosy. Pracovní příležitosti na základě této ekonomiky by tudíž mohly být vhodnější pro
naplnění specifických potřeb ŽOOLSV.
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To však neznamená, že by například sociální podnik nebo jiný podnik opírající se o pravidla
existující na běžném trhu nemohl rovněž být bezpečným a příjemným pracovním prostředím
pro ŽOOLSV . Pokud je již zavedena dobrá genderová politika, politika různorodosti a
dobré personální řízení, pokud jde o prosazování pozitivních opatření, a vytvořena kultura
tolerance, v takovém případě by bylo možné některé specifické potřeby žen uspokojit a
vytvořit pro ně více vhodných pracovních příležitostí.
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