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ByLA nOc, KDyž jSME PřIjELI. nEVěDěLI jSME, KDE SE PřESně  
nAcházíME A jMénO MěSTEČKA hOrní jIřETín jSME nEuMěLI AnI  

VySLOVIT. uVíTALy náS ALE uSMěVAVé PAní z ČErVEnéhO KřížE  
S BíLýMI záSTěrAMI A nABíDLy náM ČAj A TEPLOu VEČEřI. nEVíM,  
cO říKALy, nO zDáLO SE, žE rOzuMí TOMu, jAK STrAšnOu cESTu 

MáME zA SEBOu. DOjETíM jSEM SE rOzPLAKALA.
dijana, 52 let, moStar/BoSna a Hercegovina

WE ArrIVED AT nIGhT. WE hAD nO IDEA WhErE WE EnDED uP AnD 
cOuLD hArDLy PrOnOuncE ThE nAME OF ThE TOWn OF hOrní 

jIřETín. BuT WE WErE WELcOMED By SMILInG LADIES WITh WhITE 
APrOnS FrOM ThE rED crOSS WhO OFFErED uS TEA AnD WArM  

DInnEr. I DOn’T KnOW WhAT ThEy WErE SAyInG BuT ThEy SEEMED 
TO unDErSTAnD hOW TErrIBLE Our jOurnEy WAS. I BurST InTO 

TEArS WITh EMOTIOn.
dijana, aged 52, moStar/BoSnia and Herzegovina
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Dear friends, supporters and sympathisers of SIMI, 
 
I am again faced with a challenge to present our 2015 ac-
tivities, even though you already know quite well that we 
did not loaf around. In brief, as every year we provided 
counselling, advice and assistance, we were translating, in-
terpreting, debating, presenting and discussing, reporting, 
granting, writing analyses, publications, articles and blogs, 
learning and studying, examining, commenting on bills, con-
cepts and strategic documents.
 
In addition to these traditional activities we were, together 
with the Czech Republic and European Union, experiencing 
(with a varied intensity) the so called “refugee crisis” on a 
daily basis. A more than twenty year-long history of SIMI 
shows us that it is not a refugee crisis but a crisis of politics 
and European values, as well as failures of politicians. We 
witnessed live how Europe was turning away from the peo-
ple who were suffering and running away from war conflicts, 
how societal hatred sprang to the surface against the most 
vulnerable ones, against fugitives and people who have lost 
their homes. The media portrayals, populist speeches and 
societal discussions do not mention refugees as people but 
they use words such as invasion or islamisation, arousing 
fear and hatred amongst people. We tend to forget that eve-
ry migrant and refugee is a real human being with their own 
life story and dreams.
 
We have decided to look back into the history of the Czech 
Republic and SIMI and to bring testimonies of female refu-
gees from former Yugoslavia about what it is like to be on 
the run, what strength and perseverance you need to have 
in order to be able to survive and start a new life in another 
country. How important the role of society is, as well as of 
the people and families that accept refugees, and how be-
neficial it is for this society to give refugees a chance for 
a new home. Snatches of testimonies of such women will 
guide you through this year’s annual report and in 2016 you 
will get a chance to see the stories of these strong and brave 
women in a film and read them in a publication.
 
I hope that together we will be able to change the situation 
in Europe and respect a fundamental right – the right of refu-
gees to seek asylum and protection in a safe country. 

magda Faltová
ředitelka / Directress

ÚvOdNí SlOvO řEdiTElky
dirECTOr'S FOrEwOrd

Milí přátelé, dárci, dobrovolníci, příznivci a podporovatelé 
SIMI,

stojím opět před výzvou představit, co jsme v roce 2015 dě-
lali, i když jistě dobře víte, že jsme nezaháleli. Ve stručnosti: 
jako každý rok jsme konzultovali, radili, asistovali, překláda-
li, tlumočili, besedovali, prezentovali a diskutovali, reporto-
vali, analyzovali, psali granty, publikace, články, blogy, učili 
se a studovali, zkoumali a připomínkovali zákony, koncepce 
a strategické dokumenty.
 
Kromě těchto tradičních činností jsme spolu s Českou re-
publikou a Evropskou unií prožívali každý den, byť s různou 
intenzitou, tzv. „uprchlickou krizi“. z více jak dvacetileté 
zkušenosti SIMI vidíme, že se nejedná o krizi uprchlickou, 
ale o krizi politiky, evropských hodnot a o selhání politiků. 
Sledovali jsme v přímém přenosu, jak se Evropa odvrací od 
lidí trpících a utíkajících z válečných konfliktů, jak na povrch 
vyvěrá společenská nenávist vůči těm nejzranitelnějším, 
vůči lidem na útěku a bez domova. V mediálním obraze, 
populistických projevech a společenské diskusi se nehovoří 
o uprchlících jako o lidech, ale objevují se slova jako inva-
ze, islamizace, což vzbuzuje mezi lidmi strach a nenávist. 
zapomínáme na to, že za každým migrantem a uprchlíkem 
je lidských příběh, sen, skutečný člověk.
 
rozhodli jsme se obrátit do historie České republiky a SIMI 
a přinést svědectví žen, uprchlic z bývalé jugoslávie o tom, 
co to znamená být na útěku, jakou sílu a houževnatost po-
třebujete k tomu, abyste vůbec přežili a začali budovat nový 
život v cizí zemi. jak důležitou roli hraje společnost, lidé, 
rodiny, které uprchlíky přijímají a jak je pro tuto společnost 
výhodné dát uprchlíkům šanci na nový domov. Úryvky ze 
svědectví těchto žen Vás provázejí letošní výroční zprávou  
a v roce 2016 budete mít šanci poznat příběhy těchto sil-
ných a statečných žen ve filmu i v publikaci.
 
Doufám, že společně dokážeme změnit situaci v Evropě  
a zachovat jedno ze základních práv – právo uprchlíků po-
žádat o azyl a ochranu v bezpečné zemi. 
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SIMI (Association for Integration and Migration) is a human 
rights organization that has been defending the rights of 
foreigners in the Czech Republic since 1992. We support 
foreign nationals in particular by providing them with free 
legal, social and psychosocial counselling which is intended 
for all foreign nationals regardless of their residence status. 
We advise foreign nationals particularly in areas related to 
the residence in the Czech Republic, employment, housing, 
education, social security, social benefits or health insu-
rance. We provide counselling personally, by telephone or  
e-mail. chapter counselling.

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

Within its activities SIMI actively contributes to drafting and 
influencing migration and asylum legislation in the Czech 
Republic. By submitting complaints, publishing specialist 
articles, participating in statements of non-profit organisa-
tions from the field of migration and by advocacy, we strive 
for a better and more cooperative setting of conditions for 
foreign nationals in our country. SIMI representatives are 
members of the Council for the Rights of Foreign Nationals 
of the Government, Council for Human Rights and are also 
members of a number of working groups in the field of mig-
ration. chapter Advocacy activities.

In its activities SIMI also works with the general public with 
the aim of developing tolerance and combating xenophobia 
and racism. We try to achieve this particularly by organizing 
public lectures at schools, conferences, seminars, round 
tables, and by participating in various festivals and cultu-
ral events. In 2015, SIMI representatives made a frequent 
appearance in the media, in particular in connection with 
the current refugee issues in Europe. chapter influencing 
the public. 

kdO jSmE A CO dělámE 
wHO wE ArE ANd wHAT wE dO

SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) je lidskoprávní ne-
zisková organizace, která hájí práva migrantů a uprchlíků 
v České republice již od roku 1992. naše činnost spočívá 
zejména na bezplatném právním, sociálním a psychoso-
ciálním poradenství, které poskytujeme všem migrantům 
bez ohledu na jejich pobytový status. Pomáháme jim řešit 
problémy spojené s pobytem v Čr, zaměstnáním, bydle-
ním, vzděláváním, sociálním zabezpečením nebo zdravot-
ním pojištěním. Konzultace poskytujeme osobně, telefo-
nicky či emailem. Více se dočtete v kapitole poradenství.

SIMI také iniciuje či se připojuje k různým národním i me-
zinárodním kampaním a je členem sítí organizací zabývají-
cích se migrací, bojem proti rasismu a prosazujících práva 
uprchlíků a migrantů v Evropě. Kde všude SIMI působí, 
najdete v kapitole Členství, partnerství a mezinárodní 
spolupráce.

V rámci svého působení se SIMI aktivně podílí i na tvor-
bě a ovlivňování migrační a azylové legislativy v Čr. naše 
organizace podává podněty, publikuje odborné články, 
účastní se prohlášení neziskových organizací zaměřených 
na migraci a svou advokační činností dlouhodobě usiluje 
o lepší a vstřícnější nastavení podmínek pro život cizinců  
v naší zemi. zástupkyně SIMI působí či působily ve Výboru 
pro práva cizinců, při radě vlády pro lidská práva a v řadě 
pracovních skupin pro oblast migrace. Více v kapitole 
advokační aktivity.

Součástí aktivit SIMI je i působení na širokou veřejnost se 
záměrem rozvíjet toleranci a potírat xenofobii a rasismus. 
O to se snažíme zejména pořádáním veřejných přednášek 
na školách, konferencí, seminářů, kulatých stolů, multikul-
turních večerů, kampaní či účastí na různých festivalech  
a dalších kulturních akcích. V roce 2015 zástupci SIMI také 
často vystupovali v médiích, zejména v souvislosti s aktu-
álním tématem uprchlické situace v Evropě. Podrobnosti 
se dočtete v kapitole působení na veřejnost.
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pOrAdENSTví
COuNSElliNg

SIMI jako jedna z mála organizací nabízí poradenství všem 
migrantkám a migrantům bez ohledu na pobytový status, 
tedy i těm, kteří na území Čr pobývají bez oprávnění k po-
bytu. našim klientkám a klientům nabízíme nejen poraden-
ství právní a sociální, ale vzhledem k tomu, že se mnohdy 
ocitají i ve velmi obtížných životních situacích, jsme připra-
veni jim nabídnout i poradenství psychosociální.

Během roku 2015 jsme při práci s klienty odpracovali  
3684 hodin. Spolupracovali jsme s 1473 lidmi, z toho bylo 
807 žen a 667 mužů. Průměrný rok narození byl 1979. SIMI 
poskytuje poradenství ve svém pražském sídle. Pokud mají 
o konzultace zájem klientky a klienti žijící mimo Prahu, po-
skytujeme je prostřednictvím mailu či po telefonu. naši za-
městnanci jsou schopni komunikovat s klientkami a klienty 
v anglickém, francouzském a ruském jazyce. Pro konzulta-
ce v ostatních jazycích, jako např. španělština či vietnam-
ština, jsme využili spolupráci s interkulturními pracovníky.

nejvíce se na nás v tomto roce obraceli migrantky a mig-
ranti z ukrajiny, ruska, Kazachstánu, Běloruska, Moldávie, 
uSA nebo nigérie.

PráVní POrADEnSTVí

V rámci právního poradenství, o které mají migranti po celou 
dobu fungování SIMI stále velký zájem, se konzultace týkaly 
především pobytové problematiky. Klienti se nejvíce zajímali 
o možnosti změny účelu pobytu, což je ve většině případů, 
resp. u migrantů ze třetích zemí, stěžejní podmínka pro to, 
aby mohli pobývat na území Čr. Velmi často se na nás ob-
raceli ti, kteří řešili svůj pobytový status z pozice rodinného 
příslušníka občana Eu. K dalším frekventovaným dotazům 
se pak řadí případy, které se vztahovaly k možnosti udělení 
státního občanství, o jehož udělení je větší zájem i v souvis-
losti se změnou zákonné úpravy, k níž došlo v roce 2014. 
Tato úprava umožňuje migrantům, aby si vedle získaného 
českého státního občanství mohli ponechat si i své dosa-
vadní občanství. Kromě zmíněných okruhů konzultačních 
témat pracovníci SIMI poskytovali poradenství i v oblasti 
občanskoprávní a pracovněprávní.

SIMI ranks among few organisations that offer counselling 
services to all migrants regardless of their legal status, i. e. 
including the undocumented ones, in the territory of the 
Czech Republic. We provide not only legal and social coun-
selling services to our clients; as they often find themselves 
in a very difficult situation, they can also make use of psy-
chosocial counselling.

In 2015, we worked 3,684 hours in our interactions with 
clients. We cooperated with 1,473 people, including with 
807 women and 667 men, the average year of birth being 
1979. SIMI’s counselling services are provided in the Prague 
headquarters. If consultations are requested by clients that 
live outside Prague, they are provided via email or phone. 
Counselling services are provided by our staff in English, 
French and Russian. For consultations in other languages 
such as Spanish or Vietnamese we cooperated with inter-
cultural workers.

This year, we were most frequently approached by migrants 
from Ukraine, Russia, Kazakhstan, Belarus, Moldova, USA 
and Nigeria.

LEGAL CoUNSELLING

Legal counselling, which has always been heavily deman-
ded throughout SIMI’s existence, covered mainly residen-
ce-related issues. Clients wanted to know most of all about 
possibilities of how to change the purpose of their stay, 
which is in most cases (in particular for migrants from third 
countries) the essential requirement for the granting of re-
sidence status in the territory of the Czech Republic. We 
were very often approached by those who were applying for 
their residence status as a family member of an EU citizen. 
others often wanted to know about possibilities of being 
awarded a citizenship, which was increasingly demanded 
due to legislative changes adopted in 2014, allowing mig-
rants to maintain their existing citizenship after they have 
applied for Czech citizenship. In addition to the above to-
pics, counselling covered civil and labour law issues.
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SOcIáLní POrADEnSTVí

Ústředními tématy sociálního poradenství bylo i v loňském 
roce zaměstnávání. Sociální pracovníci klienty prováze-
li procesem hledání práce, pomáhali při uznání platnos-
ti dokladů o dosaženém vzdělání v zahraničí a při hledání 
možností rekvalifikace, založení živnosti, rozjezdu vlastního 
malého byznysu apod. Často také zodpovídali dotazy za-
městnavatelů na správný postup při zaměstnávání cizince. 

Další oblast poradenství představovaly sociální dávky a dů-
chody pro ty, kdo se z různých důvodů nemohli prosadit na 
pracovním trhu, ať už kvůli rodičovství, vyššímu věku, ne-
moci nebo prostě proto, že se jim nepodařilo najít pracovní 
uplatnění. Sociální pracovníci pomáhali klientům vyznat se 
ve spleti předpisů o sociálním zabezpečení a v komunikaci  
s úřady. Dále se klienti přicházeli poradit o studiu, pro-
blémech s bydlením, s nevyplacenou mzdou či s dluhy,  
o zdravotním pojištění a lékařské péči, o rozvodu a úpravě 
péče o děti a o mnoha dalších problematických situacích. 
Sociální oddělení navázalo spolupráci s organizací Acorus 
a s Intervenčním centrem centra sociálních služeb Praha. 
Díky společnému projektu nebudu obětí! se nám podařilo 
spojit síly a efektivněji řešit situaci migrantek čelících do-
mácímu násilí.

SoCIAL CoUNSELLING 

The main social counselling issue of the last year related 
to jobs. Social workers guided clients through the process 
of job seeking, recognition of education acquired abroad, 
requalification possibilities, applying for a trade certificate, 
starting up their small business, etc. They also often respon-
ded to the queries of employers regarding a correct pro-
cedure for employing a foreigner. Another counselling area 

included social benefits and pensions for those who had to 
leave the labour market, be it either for parenting purposes, 
higher age or disease-related reasons, or just because they 
did not find a job. Social workers were helping clients to be 
well versed in the maze of social security regulations and 
communication with official authorities. Clients would also 
approach us when seeking advice on studying possibilities, 
accommodation-related problems, overdue wages, debts, 
health insurance and healthcare, divorce and custody of 
children and many other situations and topics. The social 
department established cooperation with Acorus and the 
Intervention Centre of the Prague Social Service Centre. 
Due to a joint project titled I will not be a victim! we suc-
ceeded in joining forces to deal more effectively with the 
situation of migrants facing domestic violence.

ÚSpěšNý přípAd z NAšEHO pOrAdENSTví
Slečně Sabine je 22 let, pochází z Kamerunu. Kvůli nebezpečí, které jí v zemi původu hrozilo, odešla a v Čr 
dostala doplňkovou ochranu. je zde bez příbuzných, má jen pár známých v pražské africké komunitě a v křes-
ťanském sboru, kam dochází. Po obtížném životním období si velmi přála pokračovat ve studiu. chtěla navázat 
na obchodní akademii, kterou vystudovala v Kamerunu. Sabine navštěvuje kurzy češtiny placené Ministerstvem 
vnitra, než ji však zvládne na akademické úrovni, uplynou další cenné roky. Mluví však výborně francouzsky  
a anglicky. Ve spolupráci se sociální pracovnicí SIMI se jí podařilo zkontaktovat prestižní britskou vysokou ško-
lu v Praze a využít nabídku odpustit vysoké školné z humanitárních důvodů. Poté, co Sabine úspěšně prošla 
vstupními pohovory, začala studovat mezinárodní obchod v angličtině. Sociální pracovnice jí pomohla požádat  
o stipendium Výbor dobré vůle, které získala. Sabine si sama našla občasné brigády při hlídání dětí, aby zaplatila 
své životní a studijní náklady. ze studia je nadšená. Aktivně pracuje na tom, aby měla život opět ve svých rukou, 
mohla se těšit na budoucnost a aby nezůstala odkázaná na pomoc státu a druhých.

A SuCCESS STOry FrOm Our COuNSElliNg wOrk 
Miss Sabine is 22 years old and she comes from Cameroon. She left her country of origin due to imminent danger 
threatening her country, and was granted subsidiary protection in the Czech Republic. She has no relatives here, 
only a few acquaintances in the African community in Prague and in a Christian choir she attends. After a difficult 
life period she strongly wished to continue with her studies. She wanted to build on her education acquired at a 
business academy she graduated from in Cameroon. Sabine attends courses of the Czech language paid by the 
Ministry of the Interior. However, two precious years would have passed before she would be able to achieve the 
academic level. She is, however, fluent in French and English. In cooperation with a SIMI social worker she was 
able to contact a prestigious British college here in Prague and make use of their generous offer to remit a high 
tuition fee on humanitarian grounds. After Sabine has successfully passed the admission interviews, she started 
to study international trade in English. The social worker helped her to successfully apply for a scholarship at the 
Committee of Good Will (Výbor dobré vůle). Sabine found some temporary jobs as a baby-sitter in order to cover 
her living and studying expenses. She is thrilled about the studies. She is active in trying to keep a grip on her life 
again, and rejoice over her future, avoiding reliance on the state and other people.

iNTErkulTurNí SETkáNí
Po dvou předchozích projektech, vytvářejících prostor pro setkání migrantů a sdílení jejich zážitků a pocitů 
(Pánský klub a Interkulturní páry) jsme v roce 2015 zahájili tradici pravidelných měsíčních Interkulturních setkání, 
určených široké veřejnosti – jak migrantům, tak i zástupcům české veřejnosti. Čili skupinám, které spolu zpra-
vidla příliš nekomunikují, mnohdy žijí odděleně a navzájem si o sobě často vytvářejí série různých předsudků.  
O setkání byl velký zájem, obvykle se jich účastnilo cca 20 hostů, zpravidla polovina Čechů a polovina migrantů, 
a podařilo se vytvořit velmi zajímavou platformu pro otevřenou komunikaci, vzájemné poznávání a seznamování.
celkem se setkání zúčastnilo cca 200 hostů z přibližně 30 zemí čtyř kontinentů, vystoupilo na nich 11 hudebníků 
z různých částí světa, povídali jsme si o 10 zajímavých tématech a ochutnali téměř 20 pokrmů z tradičních ku-
chyní různých zemí světa. Informace najdete na www.interkulturnisetkani.cz

 

iNTErCulTurAl mEETiNgS 
In 2015, following the previous two projects that made it possible for migrants to meet and share their expe-
riences and feelings (Gents’ Club and the Club for Intercultural Couples), we established a tradition of regular, 
monthly Intercultural Meetings intended for the general public – both for migrants and representatives of the ge-
neral public – i. e. the groups that usually do not communicate much with each other, often living separately and 
developing a host of prejudices about each other. The meetings were attended in great numbers, ca 20 guests, 
in most cases represented by 50% of Czechs and 50% of migrants. We were able to create a very interesting 
platform for open sharing and getting to know each other.
The meetings were attended by ca 200 guests in total coming from about 30 countries of four continents. We 
discussed 10 interesting topics and tasted almost 20 meals from traditional cuisines from around the world. For 
more information go to www.interkulturnisetkani.cz
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V roce 2015 jsme dále pokračovali v úzké spolupráci s in-
terkulturními pracovníky, která se velmi osvědčila. Působí 
jako průvodci, tlumočníci a mohou poskytnout základní 
poradenství na základě vlastních zkušeností jako migrantů 
a ze znalosti reálií zemí, z nichž klienti přicházejí. Tato čin-
nost účinně doplňuje práci sociálních pracovníků a právníků 
SIMI. 

PSychOSOcIáLní POrADEnSTVí

nepřítomnost vlastních sociálních sítí je pro velkou část 
migrantů faktorem, který ještě více komplikuje jejich už tak 
náročnou životní situaci v zemi, která se stala jejich novým 
domovem. Situaci navíc v roce 2015 významně ovlivňova-
la nově vzniklá migrační krize v Evropě a na ní navazující 
negativní kampaň, probíhající ve většině českých médií. 
Psychosociální poradenství, které SIMI poskytuje již řadu 
let, se tedy jevilo jako velmi významný faktor, napomáhající 
integraci klientů do české společnosti, i zvýšení jejich pocitu 
pohody v každodenním životě.

nejčastějšími tématy byly, vedle komplikací v procesu in-
tegrace do české společnosti, zejména různá vztahová  
a partnerská nedorozumění a problémy, pracovní a zaměst-
nanecká tématika, pocity osamění, neporozumění a odcize-
ní mezi ostatními lidmi, či komplikované vztahy mezi rodiči 
a dětmi.

Možnost výběru mezi jednorázovou poradou se specialis-
tou, sérií konzultací a v případě potřeby i párovými konzul-
tacemi, klienti hodnotili pozitivně, protože většinou výrazně 
napomohla řešení jejich problémů. V roce 2015 se zvýšil po-
čet klientů, docházejících na konzultace pravidelně.
 

nEBuDu OBěTí!
realizace: 1. květen 2015 – 30. duben 2016 
podpořen nadací Open Society Fund Praha z programu 
Dejme (že)nám šanci, který je financován z norských fondů  
Koordinátor: SIMI, ve spolupráci s českou partnerskou or-
ganizací Acorus, z. ú. a norskou SEIF  

V projektu se SIMI poprvé speciálně zaměřuje na oblast do-
mácího násilí s migračním prvkem. Projekt řeší specifické 
potřeby cizinek i cizinců, kteří byli či jsou ohroženi a zasa-

ženi domácím násilím, ale reflektuje také opačné situace, 
kdy jsou oni sami původci tohoto násilí. cílem projektu je 
toto násilí u migrantek a migrantů eliminovat a minimalizo-
vat jeho následky. Proto po celou dobu trvání projektu SIMI 
poskytuje právní a sociální poradenství potřebným osobám, 
přičemž v roce 2015 tyto služby využilo téměř 30 osob. naši 
klienti – z drtivé většiny ženy – byly obětmi domácího násilí 
jak v případech smíšeného páru s českým občanem, tak ve 
vztazích, kde oba partneři jsou cizinci. Oběti jsou ve velmi 
zranitelném postavení, protože velmi často jsou závislí na 
násilníkovi. O jejich základních právech a možnostech, jak 
řešit případnou krizovou situaci, informuje i nově vydaný le-
ták SIMI a AcOruSu k tématu domácího násilí u migrantů.

In 2015, we continued with our close cooperation with inter-
cultural workers, which proved to be very successful. Their 
escorting, interpreting and basic counselling provided to 
clients is efficiently complementing the work of SIMI’s so-
cial workers and lawyers. Apart from expert competencies, 
intercultural migrant workers may benefit from their own ex-
perience and knowledge of their background life and institu-
tions and the situation they find themselves in.

PSYCHoSoCIAL CoUNSELLING 

An absence of their own social networks is a factor for a 
great majority of migrants that makes the already difficult 
life in a country that has become their new home even more 
complicated. Moreover, the situation was significantly affec-
ted by the migration crisis in Europe in 2015 and the related 
unfavourable campaign in most Czech media. Psychosocial 
counselling provided by SIMI for many years turned out to 
be a very significant factor, helping the integration of clients 
into the Czech society and increasing their “well-being” in 
everyday life.

The most frequent topics addressed by clients mainly inclu-
ded, apart from complications related to the process of in-
tegration into the Czech society, various misunderstandings 
in relationships and problems between partners, job and 
employment-related issues, feelings of loneliness, lack of 
understanding and alienation among other people or com-
plicated relationships between parents and children.

A possibility to choose from a one-off consultation sessi-
on with a specialist, series of consultations or, if needed, 
consultations for couples, was highly appreciated by clients. 
And in the vast majority of cases it significantly helped to 
deal with their problems. The year 2015 saw an increase in 
the number of clients attending consultations on a regular 
basis.

I WILL NoT BE A VICTIM! 
implementation time: 1 May 2015 – 30 April 2016 
supported by: open Society Fund Prague from the Let’s 
Give (Wo)men a Chance Programme funded from Norway 
Grants   
coordinated by: SIMI in cooperation with the partner orga-
nisation Acorus and the Norwegian SEIF  

Under the project, SIMI for the first time ever focused spe-
cifically on migration aspects of domestic violence. The 
project deals with specific needs of foreigners who were or 
are threatened or affected by domestic violence, but it also 
reflects quite opposite situations in which such persons are 
producers of violence. The project aims to eliminate such 
violence among migrants and to minimise its consequen-
ces. Throughout its existence SIMI has therefore provided 
legal and social counselling to persons in need; in 2015 
almost 30 people made use of these services. our clients 
– predominantly including women – became victims of do-
mestic violence being either part of a couple composed of 
a Czech and a foreigner, or a couple where both partners 
were foreigners. Victims are in an extremely vulnerable posi-
tion because their residence status is very often dependent 
on the perpetrator. Their fundamental rights and possibili-
ties of dealing with emergency situations are described in a 
leaflet recently published by SIMI and ACoRUS and addre-
ssing the issue of domestic violence in migration.

Apart from counselling, we established an intensive interdi-
sciplinary cooperation, in particular, with partners (Acorus), 
but also with other stakeholders such as intervention cen-
tres, Child Protection Authorities (oSPoD) or other social 
service providers. We want to make good use of this coo-
peration in 2016, as we are planning to hold a seminar for 
expert stakeholders, which should result in the drafting of a 
guidance book for work with migrants/victims of domestic 
violence, intended primarily for helping professionals. The 
project should also generate an analysis of the aliens and 
asylum legislation from the perspective of protection of mi-
grant victims of domestic violence including proposals for 
systemic changes in this area. The benefit of the project has 
been so far, in particular, an increased awareness of these 
issues among migrants. And we were also actively invol-
ved in the comment procedure related to the preparations 
for the signing of the so called Istanbul Convention by the 
Czech Republic.

HELPING HAND V
implementation time: 1 January 2014 – 30 June 2015
supported by: The European Fund for Integration of Third 
Country Nationals 
The project included two major activities. Firstly, we orga-
nised seminars for migrants aiming to increase their com-

Když dojde k napadení, 
volejte policii: 158

Po fyzickém napadení navš�vte 
lékaře a požádejte o lékařskou zprávu.

Pokud se rozhodnete situaci 
řešit odchodem z domácnos, 
promyslete kdy a kam odejít, 
finanční prostředky, bezpečí dě�.

Vezměte si s sebou: průkaz k pobytu, rodné listy, 
pas svůj i dě�, oddací list, kar�čky zdravotní pojišťovny, 
důležité lékařské zprávy, doklady k bankovním účtům, 
platební kartu, nájemní smlouvu. Dále nezapomeňte oblečení 
pro sebe i své dě�, peníze, léky, klíče od bytu, auta, mobilní telefon.

Neodcházejte bez dě�, později by mohl být problém se k nim vrá�t. 

Pokud odejdete od agresora, neznamená to, že Vám bude 
zrušeno pobytové oprávnění!

V případě rozvodu a úpravy poměrů dě� hledá soud nejlepší zájem 
dě�. Fakt, že je jeden z rodičů cizinec, nemá vliv na rozhodnu� 
soudu. Oba rodiče mají stejná rodičovská práva. 

Pokud se budete ch�t poradit, případně najít bezpečné ubytování, 
požádejte o pomoc ACORUS - centrum pro osoby ohrožené 
domácím násilím a SIMI - Sdružení pro integraci a migraci.

NEBUĎTE OBĚTÍ!
NIKDO NEMÁ PRÁVO VÁS NAPADAT 

NEBO PONIŽOVAT!

DOMÁCÍ NÁSILÍ JE TRESTNÝ ČIN!

VY I VAŠE DĚTI SI ZASLOUŽÍTE 
ŽÍT V BEZPEČÍ!
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Kromě poradenství probíhala intenzivní mezioborová spo-
lupráce s partnery – zejména jmenujme Acorus, ale i s dal-
šími aktéry, jako jsou intervenční centra, OSPODy či další 
subjekty sociálních služeb. Tuto spolupráci chceme zúročit 
v roce 2016, na kdy plánujeme seminář zainteresovaných 
odborníků, z něhož pak vzejde manuál pro práci s migran-
ty/obětmi domácího násilí, určený primárně pracovníkům 
pomáhajících profesí. z projektu taktéž vzejde analýza ci-
zinecké a azylové legislativy z pohledu ochrany migrantek 
a migrantů jakožto obětí domácího násilí, včetně návrhů na 
systémové změny v této oblasti. Přínosem projektu proza-
tím bylo zejména to, že se výrazně zvýšilo povědomí o tom-
to tématu mezi migranty. Kromě toho jsme se zapojili do 
připomínkového řízení k přípravám podpisu tzv. Istanbulské 
úmluvy za Českou republiku.

POMOcná ruKA V
realizace: 1. leden 2014 – 30. červen 2015
podpořen Evropským fondem pro integraci státních pří-
slušníků třetích zemí

V rámci projektu jsme realizovali dvě hlavní aktivity. První  
z nich byly semináře pro migranty, jež měly za cíl zvýšit jejich 
kompetence a orientaci v právním systému v Čr. Připravili 
jsme tak celkem 14 seminářů na témata: nájemní bydlení, 
rodinné právo, dluhy, právnické osoby, ochrana spotřebitele 
a nejčastější smluvní typy, nový zákon o státním občanství 
či o zaměstnanecké kartě. Semináře tak vhodně doplňova-
ly druhou hlavní aktivitu projektu, kterou bylo poskytování 
bezplatného právního, sociálního a psychosociálního pora-
denství. Poradenství v daných oblastech vycházelo z indivi-
duální potřeby jednotlivých klientů. nabídku jim zprostřed-
kovalo síťování služeb, spolupráce s orgány samosprávy, 
veřejných služeb (jako jsou školy či nemocnice). u nových 
klientů pak poptávka nejčastěji vycházela z informací sdí-
lených mezi samotnými migranty. Součástí projektu byl  
i terénní program mezi migranty. Spolupráce probíhala  
s 509 klienty, seminářů se zúčastnilo 100 účastníků  
a 436 osob bylo osloveno v terénním programu.

InTEGrAČní cEnTruM PrAhA III A InTEGrAČní cEnT-
ruM PrAhA IV
realizace: 1. duben 2014 – 30. duben 2015 a 1. duben 
2015 – 30. červen 2015
podpořen Evropským fondem pro integraci státních pří-

slušníků třetích zemí, prostřednictvím MV Čr a rozpočtu 
hlavního města Prahy    
Koordinátor: Integrační centrum Praha, Sdružení pro inte-
graci a migraci, Poradna pro integraci, InBáze, Organizace 
pro pomoc uprchlíkům      
 
Projekt „Integrační centrum Praha“ (IcP), navazuje na deset 
regionálních integračních center, které postupně vznikly na 
území cr od roku 2009. na realizaci projektu IcP se podílí 
několik neziskových organizací, které dlouhodobě pracují  
s cizinci. hlavním cílem centra je přispívat k úspěšné inte-
graci cizinců ze třetích zemí do české společnosti na území 
hlavního města Prahy. Sdružení pro integraci a migraci jako 
partnerská organizace poskytuje právní a sociální poraden-
ství a kurzy českého jazyka především cizincům žijícím na 
území Prahy 1,5,6 a 13. Součástí projektu jsou dále i kurzy 
sociokulturní orientace a práce s rodinami cizinců.

InTEGrAČní cEnTruM PrAhA V
realizace: 1. červenec 2015 – 30. červen 2016
podpořen Azylovým, migračním a integračním fondem 
(AMIF)  
Koordinátor: Integrační centrum Praha, Sdružení pro inte-
graci a migraci, Poradna pro integraci, InBáze, Organizace 
pro pomoc uprchlíkům 

cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí se 
zvláštním zřetelem na zranitelné skupiny, nově příchozí cizin-
ci a také na majoritní společnost. cílovou skupinou nejsou 
cizinci, jímž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková 
ochrana (tzv. žadatelé). roční projekt přímo navazuje na již 
realizované projekty IcP I-IV. cizincům z třetích zemí nabí-
zíme: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, 
kurzy socio-kulturní orientace a adaptačně-integrační kurzy 
„Vítejte v Čr“, pořádání integračních aktivit (mezikulturní dia-
log, aktivní zapojení cizinců i majority), nebo bezplatné vy-
užití nabídky Informačního centra (internet, knihovna, volné 
prostory). Dále v rámci předkládaného projektu realizujeme: 
naplňování a uplatňování Koncepce hl. m. Praha pro oblast 
integrace cizinců (síťování, koordinace všech aktérů na poli 
integrace a podpora neziskového sektoru), terénní práce 
(systémový přístup a podpora informovanosti cizinců), vzdě-
lávání odborníků, vzdělávání žáků v Mš a studentů na Sš, in-
formační kampaň (zviditelnění projektu a dotujícího subjektu), 
nebo monitoring situace cizinců v Praze (informace z terénu).

petences and orientation in the legal system of the Czech 
Republic. We organised a total of 14 seminars addressing 
the following topics: rentals, family law, debts, legal per-
sons, consumer protection and the most frequent types 
of contracts, new Act on Citizenship, and employee cards. 
Seminars thus fittingly complemented the second main 
project activity: providing free legal, social and psychoso-
cial counselling. Counselling in specific areas was offered 
according to the needs of individual clients. Services were 
offered through networking, cooperation with self-gover-
ning bodies and public service providers (such as schools or 
hospitals); and it goes without saying that new clients most 
of all demanded information-sharing among themselves. 
The project also included a field programme among mig-
rants. We cooperated with 509 clients, seminars were atten-
ded by 100 participants and 436 persons were approached 
under the field programme.

INTEGRATIoN CENTRE PRAGUE III AND INTEGRATIoN 
CENTRE PRAGUE IV
Implementation time: 1 April 2014 – 30 April 2015 and  
1 April 2015 – 30 June 2015
supported by: European Fund for Integration of Third 
Country Nationals, through the Ministry of the Interior and 
the Municipality of the Capital City of Prague   
coordinated by: Integration Centre Prague, Association for 
Integration and Migration, InBáze, organisation for Aid to 
Refugees      

The “Integration Centre Prague” (ICP) project builds on 
ten regional integration centres that have gradually been 
opened in the territory of the Czech Republic since 2009. 
Several non-profit organisations working with foreigners for 
a long time have taken part in the ICP project. The main aim 
of the centre is to contribute to a successful integration of 
third country nationals into the Czech society in the territory 
of the Capital City of Prague. The Association for Integration 
and Migration as a partner organisation provides legal and 
social counselling and Czech language courses mainly to 
foreigners living in the territory of Prague 1, 5, 6 and 13. The 
project also includes socio-cultural orientation courses and 
work with families of foreigners.

INTEGRATIoN CENTRE PRAGUE V
implementation time: 1July 2015 – 30 June 2016
supported by: Asylum, Migration and Integration Fund 
(AMIF)  
coordinated by: Integration Centre Prague, Association 
for Integration and Migration, Counselling Centre for 
Integration, InBáze, organisation for Aid to Refugees 

The project target group includes third country nationals 
with a special focus on vulnerable groups, newcomers 
and mainstream society. The target group does not inclu-
de foreigners who have not yet been granted international/
subsidiary protection (“applicants”). The annual project di-
rectly builds on the already completed ICP I – IV projects. 
Third country nationals are offered the following: legal and 
social counselling, Czech language courses, socio-cultu-
ral orientation courses and adaptation-integration courses 
„Welcome to the Czech Republic“ – organising integrati-
on activities (intercultural dialogue, active involvement of 
foreigners and mainstream society) and/or free use of the 
Information Centre (the Internet, library, available premises). 
Furthermore, the project offers implementation and enfor-
cement of the Prague Concept of Integration of Foreigners 
(networking, coordination of all stakeholders in the field of 
integration and support for the non-profit sector), fieldwork 
(systematic approach and raising awareness of foreigners), 
training of experts, education of children in kindergartens 
and secondary-school students – information campaign 
(publicising of the project and donors) and monitoring of the 
situation of foreigners in Prague (field information).

INTERCULTURAL SoCIETY WITHoUT BARRIERS. INTER-
CULTURAL WoRKERS – A TooL FoR REDUCING SoCIo-
CULTURAL BARRIERS WITHIN PUBLIC INSTITUTIoNS
implementation time: 1 April 2015 – 31 March 2016 
supported by: Civil Society Development Foundation as 
part of the program Fund for NGos, grant from Iceland, 
Lihtenstein and Norway through EEA funds 
coordinated by: SIMI in cooperation with the Association 
for Intercultural Work    

Following a successful introduction of the pilot project 
on intercultural services in several metropolitan districts 
of Prague during the INTEGRo project – Integration on 
the Ground (see above), since April 2015 SIMI has been 
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further developing both these services and the professi-
on of intercultural workers as such in cooperation with the 
Association for Intercultural Work (AIP), which has been 
procuring intercultural workers since 2014.
Throughout 2015, together with AIP we provided coun-
selling and assistance services to more than 200 migrants. 
In such a manner we supported 19 public institutions 
(authorities, schools, hospitals, etc.) where intercultu-
ral work services were provided. For a better access to 
services we also created a database of intercultural wor-
kers on the following website: www.interkulturniprace.cz. 
In october 2015, we had round table discussions with re-
presentatives of municipal offices in the premises of the 
Metropolitan Authority of the Capital City of Prague, for the 
purposes of making a joint assessment of services provi-
ded by intercultural workers, as seen by public institutions, 
migrants and intercultural workers themselves.
 
The profession of intercultural workers was further develo-
ped through comments on the professional qualification of 
intercultural workers for the National Qualification System. 
A round table addressing the intercultural work perfor-
mance and education specifics was organised for experts 
from among social workers, social work students and other 
professional public. These round table discussions produ-
ced an expert document titled Recommendations for the 
Intercultural Work Development. Moreover, we organised 
three training courses for intercultural staff addressing 
various specific topics. At the end of the year we started 
organising workshops on intercultural work for foreign stu-
dents in the Czech Republic and for social work students, 
describing the essence of intercultural work in an interac-
tive manner. 

The project in general helped to empower migrants and 
reinforce the protection of their rights in communication 
with Czech public institutions in Prague, where we want 
to strengthen multicultural environment and cultural ope-
nness in the long term.

InTErKuLTurní SPOLEČnOST BEz BArIér. InTEr KuL-
Turní PrAcOVnícI – náSTrOj KE SnIžOVání SOcIO-
KuLTurních BArIér VE VEřEjných InSTITucích
realizace: 1. duben 2015 – 31. březen 2016 
podpořeno nadací rozvoje občanské společnosti v rámci 
programu Fond  pro  nnO, podpořeného grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a norska v rámci EhP fondů
Koordinátor: SIMI ve spolupráci s Asociací pro interkulturní 
práci, z.s.    

Po úspěšném pilotním zavádění interkulturních služeb 
v některých městských částech Prahy během projektu 
InTEGrO – Se sousedy odjinud (viz výše), SIMI od dubna 
2015 dále rozvíjelo nabídku interkulturní práce ve spoluprá-
ci s Asociací pro interkulturní práci (AIP), která interkulturní 
pracovníky zaštiťuje od roku 2014.
Během roku 2015 jsme tak spolu s AIP poskytli poraden-
ské a asistenční služby přes 200 migrantům a migrantkám. 
Současně jsme tak podpořili 19 veřejných institucí (úřady, 
školy, nemocnice aj.), kde služby interkulturní práce probí-
haly. Pro lepší zpřístupnění služby byla také vytvořena onli-
ne databáze interkulturních pracovníků na stránkách www.
interkulturniprace.cz. V říjnu 2015 jsme se sešli s představi-
teli městských částí u kulatého stolu na půdě Magistrátu hl. 
m. Prahy, aby zástupci veřejných institucí, migrantů i inter-
kulturních pracovníků zhodnotili poskytování interkulturních 
služeb.
 
Interkulturní práce jako profese byla nadále rozvíje-
na prostřednictvím připomínkování profesní kvalifikace 
Interkulturní pracovník pro národní soustavu kvalifikací. Pro 
odborníky z řad sociálních pracovníků, studenty sociální 
práce a další odbornou veřejnost jsme uspořádali kulatý stůl 
na téma Specifika výkonu a vzdělávání v interkulturní prá-
ci, z něhož vzešel odborný materiál Doporučení pro rozvoj 
interkulturní práce. Kromě toho jsme zorganizovali 3 ško-
lení pro interkulturní pracovníky na určitá specifická téma-
ta. Koncem roku jsme pak začali s pořádáním workshopů  
o interkulturní práci pro zahraniční studenty v Čr a studenty 
sociální práce, které interaktivní formou tuto práci přibližují.
Projekt celkově přispíval ke zplnomocnění migrantů a po-
sílení ochrany jejich práv při komunikaci s českými veřej-
noprávními institucemi v Praze, u kterých zase chceme  
v dlouhodobém horizontu rozvíjet multikulturní prostředí  
a kulturní otevřenost.

Mé MLADší DíTě MěLO SOTVA ČTyřI rOKy A TráPILy hO 
ALErGIcKé rEAKcE, KTEré SE zhOršOVALy VE SKLEPEch 
A SKrýších. zAPSALA jSEM náS nA SEznAM ČErVEnéhO 

KřížE, jEjIch AuTOBuSEM jSME OPuSTILy VáLKOu  
POSTIžEné SArAjEVO A PO SEDMI DnEch jSME PřIjELy  

DO ČEch. V PrVních DnEch jSEM ByLA VELIcE šťASTná, 
PrOTOžE jSEM znOVu POcíTILA, cO znAMEná TO,  

cO jSME KDySI MěLy: Mír, nOrMáLní žIVOT, POTřEBné  
POTrAVIny, hyGIEnA, VODA, ELEKTřInA ATD. POTOM MnE  

S ČASEM zAČALO TráPIT SVěDOMí, nESLA jSEM POcIT 
VIny, KVůLI TOMu, žE jSEM SE PřEcE zAchránILA.

gordana, 62 let, Sarajevo/ BoSna a Hercegovina

My yOunGEr chILD juST TurnED FOur AnD SuFFErED 
FrOM ALLErGIc rEAcTIOnS ThAT WOrSEnED In cELLArS 
AnD hIDEAWAy PLAcES. I rEGISTErED uS WITh ThE rED 
crOSS AnD ThEIr BuS TOOK uS AWAy FrOM ThE WAr

-TOrn SArAjEVO. AnD SEVEn DAyS LATEr WE ArrIVED TO 
czEchIA. ThE FIrST DAyS I WAS VEry hAPPy BEcAuSE  
I cOuLD FEEL ThAT WE rEGAInED WhAT WE OncE uSED 

TO hAVE: PEAcE, nOrMAL LIFE, nEcESSAry FOOD, hyGIE-
nE, WATEr, ELEcTrIcITy, ETc. BuT SOME TIME LATEr I WAS 

FuLL OF rEMOrSE, I FELT BAD ThAT IT WAS ME WhO  
EScAPED.

gordana, aged 62, Sarajevo/ BoSnia  
and Herzegovina
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ČlENSTví, pArTNErSTví  
A mEziNárOdNí SpOlupráCE
mEmBErSHip, pArTNErSHip  
ANd iNTErNATiONAl COOpErATiON

SIMI soustavně rozšiřuje a rozvíjí své členství v různých te-
matických sítích a taktéž utváří různá projektová partnerství 
s jinými organizacemi či úřady. Vnímáme totiž, že spoluprá-
ce s druhými nás zřetelně posouvá vpřed a posiluje náš hlas 
ve veřejné debatě o otázkách migrace a integrace.

V souvislosti s migrační krizí v Evropě jsme v roce 2015 roz-
víjeli naše vnější vazby ještě intenzivněji než doposud, a to 
jak doma, tak v zahraničí. Důkazem jsou nám četné společ-
né úspěchy s našimi partnery, uzavřená spolupráce s nový-
mi významnými aktéry a naše nominace do rozhodovacích 
pozic některých platforem. 

SPOLuPrácE V ČESKé rEPuBLIcE

SIMI je stabilním členem několika českých tematických sítí 
či platforem, na jejichž činnosti a rozvoji se dlouhodobě po-
dílí. jsou jimi: 
•	 výbor pro práva cizinců při radě vlády pro lidská prá-

va (www.vlada.cz) – poradní orgán Vlády Čr, jehož pod-
něty jsou předkládány radě vlády Čr pro lidská práva, 
která činí na jejich základě doporučení pro přijímání vlád-
ních opatření v oblasti migrace a azylu. ředitelka SIMI 
Magda Faltová zastává od roku 2015 funkci předsedkyně 
tohoto výboru.

•	 Konsorcium nevládních organizací pracujících s mi-
granty v Čr (www.konsorcium-nno.cz) – platforma 
zastřešující 18 nevládních organizací, jejichž společné 
postoje k aktuálnímu dění v oblasti migrace tlumočí na-
venek v rámci Čr. Pracovníci SIMI se aktivně účastní jak 
činnosti výkonného výboru Konsorcia, tak práce v jeho 
odborných skupinách. naše kolegyně Eva Dohnalová 
zde vloni působila v pozici policy officer.

 
•	 pracovní skupina pro ekonomickou migraci při 

ministerstvu průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) 
– toto fórum spojuje ke společné debatě o otázkách 
pracovní migrace představitele zahraničních investorů  
a podnikatelů se zástupci státní správy. 

•	 regionální poradní platforma integračního centra 
praha (www.icpraha.com) – platforma je místem výmě-
ny zkušeností a informací v oblasti integrace cizinců mezi 

SIMI systematically extends and develops its membership 
in various thematic networks, establishing various project 
partnerships with other organisations and authorities. We 
are convinced that cooperation with others moves us ahead 
a quantum leap and strengthens our voice in the public de-
bate on migration and integration issues.

In relation to the migration crisis in Europe in 2015 we de-
veloped our external relationships even more intensely than 
before, both at home and abroad. This is evidenced by 
frequent mutual achievements with our partners, close co-
operation with new important parties and our appointment 
into the decision-making positions of selected platforms. 

CooPERATIoN IN THE CzECH REPUBLIC 

SIMI is a solid member of several Czech thematic networks 
and platforms, having been engaged in their activities and 
development for a long time. They include the following: 
 
•	committee for the rights of foreigners of the czech 

government’s council for Human rights (www.vlada.
cz) – An advisory body of the CR Government the sugges-
tions of which are submitted to the Czech Government’s 
Council for Human Rights, and used as a basis for re-
commended governmental measures on migration and 
asylum. The SIMI Director Magda Faltová has been the 
chairperson of this committee since 2015.

•	consortium of Migrants Assisting organisations in 
the czech republic (www.konsorcium-nno.cz) – A 
platform associating 18 non-governmental organisations, 
which presents their joint opinions on the latest migrati-
on-related events in the Czech Republic. SIMI staff takes 
an active part both in the activities of the Consortium’s 
executive committee, and in the work of its expert groups. 
our colleague Eva Dohnalová worked as a policy officer 
there last year.

 
•	Working group on economic Migration at the Ministry 

of industry and trade (www.mpo.cz) – This forum brings 
together representatives of foreign investors, entreprene-
urs and public administration officers for joint discussions 
on labour migration issues. 



22 23

celkem 64 zástupci neziskových organizací, městských 
úřadů a dalších zainteresovaných institucí působících  
v hl. m. Praha. Pracovníci SIMI se každoročně zapojují 
do jejích pracovních skupin, které vytvářejí Akční plán pro 
realizaci Koncepce integrace cizinců hl. m. Prahy na ob-
dobí dalšího roku.

SIMI pravidelně realizuje projekty v partnerství s dalšími ne-
ziskovými organizacemi, ale také s akademiky a výzkum-
níky. našimi českými partnery či spolupracujícími subjekty  
v roce 2015 byly:

• ACORUS
• Asociace pro interkulturní práci
• Fakulta humanitních věd Univerzity Karlovy
• Hospodářská komora ČR
• Integrační centrum Praha
• Městská část Praha 3
• Multikulturní centrum Praha
• Open Society Fund Praha
• Organizace pro pomoc uprchlíkům

Vedle projektových partnerů jsme pokračovali i v neformál-
ní spolupráci s dalšími nevládními organizacemi, některými 
zahraničními zastupitelstvími v Čr a orgány státní sprá-
vy, např. s Ministerstvem vnitra Čr, Ministerstvem práce a 
sociálních věcí Čr, kanceláří Veřejného ochránce práv, růz-
nými složkami Policie Čr, Úřadem práce Čr, Státním úřa-
dem inspekce práce a dalšími. Kromě toho jsme díky využití 
interkulturních pracovníků dále rozvíjeli naši spolupráci se 
samosprávami a orgány místní státní správy – nejvíce na 
Praze 3, ale také v jiných městských částech Prahy.

SPOLuPrácE V EVrOPě

na evropské úrovni je SIMI již delší dobu aktivním členem 
různých lidskoprávních sítí, jejichž informačními kaná-
ly i v roce 2015 pravidelně zpravovalo veřejnost v Evropě  
o svých aktivitách, a zapojilo se do jejich advokačních ak-
tivit. Pracovnice SIMI se také pravidelně účastní valných 
shromáždění některých sítí, které navíc poskytují jedineč-
nou příležitost pro networking s různými subjekty napříč 
Evropou. Těmito sítěmi jsou:

• European Network against Racism (ENAR)
• Platform for Cooperation on Undocumented Migrants 

(picum)
• Separated Children in Europe Program (SCEP) 
• UNITED for Intercultural Action 
• Research Network for Domestic Workers Rights (RN-

DWR)
• European Statelesness Network (ESN) 

Krom toho se SIMI v roce 2015 připojilo k další lidskoprávní 
síti European Network of Migrant Women, která sdružuje 
organizace hájící práva migrantek a prosazuje rovnost žen  
a mužů na evropské úrovni.

I v roce 2015 jsme spolupracovali s několika zahraničními 
nevládními organizacemi při realizaci společných evrop-
ských projektů. Díky projektům z podpory norských fondů 
přibyli i dva norští partneři. Společné projekty se dotýkaly 
mj. otázek rovných práv pracovních migrantů, a to i těch bez 
oprávnění k pobytu, dále pak integrace cizinců a jejich parti-
cipace ve veřejném životě na lokální úrovni. S norskými part-
nery jsme se zase zaměřili na témata související s problema-
tikou genderu v migraci, a to v souvislosti se specifickými 
otázkami stáří a domácího násilí. Vzájemné vztahy s partnery 
jsme upevňovali během pravidelných partnerských setkání, 
často doprovázených veřejnými prezentacemi. V roce 2015 
byly našimi zahraničními partnery tyto organizace:

• Northern Ireland Council for Ethnic Minorities (Velká 
Británie), radio afrika tv (rakousko), citizens For 
europe (německo) a KiSa – action for equality, 
Support, antiracism (Kypr)

• Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Polsko), 
menedek (maďarsko), arca (rumunsko), Spoločnosť 
ľudí dobrej vôle, a liga pre ľudské práva (Slovensko)

• SEIF Oslo (Norsko)
• Univerzita v Bergenu (Norsko)

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

InTEGrATIOn On ThE GrOunD – InTEGrO
realizace 1. prosinec 2013 – 31. květen 2015
podpořen Evropskou komisí, EIF community Actions

•	Regional Advisory Platform of the Integration Centre 
Prague (www.icpraha.com) – The platform serves as a 
place for sharing experience and information in the field 
of integration of foreigners among 64 representatives of 
non-profit organisations, municipal authorities and other 
stakeholders from among institutions that are active in 
the Capital City of Prague. Every year, SIMI staff is active 
in their working groups, which develop the Action Plan 
for the Implementation of the Concept of Integration of 
Foreigners in the Capital City of Prague for the following 
one-year period. 

SIMI carries out projects in partnership with other non-profit 
organisations as well as with academics and researchers on 
a regular basis. In 2015, our Czech partners and coopera-
ting entities were:

• AcorUs
• Association for intercultural Work 
• faculty of Humanities of charles University 
• economic chamber of the czech republic 
• integration centre Prague 
• Municipal Authority of Prague 3
• Multicultural centre Prague 
• open society fund Prague
• organisation for Aid to refugees 

In addition to cooperation with project partners, we also 
continued an informal cooperation with other non-gover-
nmental organisations, selected foreign representations 
in the czech republic and state administration autho-
rities, for example, with the CR Ministry of the Interior, CR 
Ministry of Labour and Social Affairs, office of the Public 
Defender of Human Rights, various CR Police forces, CR 
Labour office, State Labour Inspection office and others. 
Apart from that, we further developed our cooperation, 
through intercultural staff, with self-governing bodies and 
local public administration bodies – most of all in Prague 
3, but also in other Prague metropolitan districts.

CooPERATIoN IN EURoPE 

At the European level, SIMI has long been an active member 
of various human-rights networks, and also in 2015 it used 

their channels to inform the European public of its activities 
on a regular basis, including involvement in their advocacy 
activities. SIMI staff members are also regular attendees of 
selected networks’ general meetings, providing for a unique 
opportunity for networking with various entities across 
Europe. They are the following networks:

• european network against racism (enAr)
• Platform for cooperation on Undocumented Migrants 

(PicUM)
• separated children in europe Program (sceP) 
• United for intercultural Action 
• research network for domestic Workers rights (rn-

dWr)
• european statelesness network (esn) 

Furthermore, in 2015 SIMI joined the european network of 
Migrant Women, another human-rights network associating 
organisations advocating for the rights of female migrants and 
promoting equality of men and women at the European level.

In 2015, we also cooperated with several foreign non-gover-
nmental organisations on implementation of joint European 
projects. Thanks to the projects supported from Norway 
Grants we acquired two Norwegian partners. Joint projects 
covered, among others, equal rights of labour migrants in-
cluding undocumented ones, integration of foreigners and 
their participation in the public life at local level. Together 
with Norwegian partners we focused on the topics related to 
the issues of gender in migration, in relation to specific age 
and domestic violence-related issues. We strengthened our 
mutual relationships with partners at regular partner mee-
tings, often accompanied by public presentations. In 2015, 
our foreign partners included the following organisations:

• northern ireland council for ethnic Minorities (great 
Britain), radio Afrika tV (Austria), citizens for europe 
(germany) and KisA – Action for equality, support, 
Antiracism (cyprus)

• stowarzyszenie interwencji Prawnej (Poland), 
Menedek (Hungary), ArcA (romania), spoločnosť 
ľudí dobrej vôle (goodwill society) and Liga pre ľudské 
práva (Human rights League) (slovakia)

• seif oslo (norway)
• University of Bergen (norway)
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realizuje: The northern Ireland council for Ethnic 
Minorities, KISA, citizens For Europe e.V., radio Africa TV, 
Sdružení pro integraci a migraci 
Projekt přinesl nový přístup k problematice integrace ci-
zinců na lokální úrovni. Prostřednictvím mezinárodní spo-
lupráce se spojilo pět evropských nevládních organizací  
k výměně znalostí, informací a dobrých praxí, aby daly 
vzniknout pěti integračním projektům napříč Evropou.  
K přípravě národních aktivit jsme použili jednotnou meto-
diku Evropské sítě proti rasismu (EnAr) „Working on inte-
gration at local level“ a pomocí peer review jsme při spo-
lečných mezinárodních workshopech s partnery navzájem 
hodnotili návrhy na jednotlivé pilotní projekty.

Od prosince 2014 jsme pak po dobu následujících šesti mě-
síců realizovali samotný pilotní projekt, který umožnil pra-
covní uplatnění pro 5 interkulturních pracovnic. Ty poskytly 
asistenční služby a doprovody k jednáním u téměř třicítky 
veřejných institucí pro celkem 50 osob z řad migrantů a mi-
grantek. Během pilotního projektu jsme v oblasti interkul-
turní komunikace proškolili pracovníky ze živnostenského 
úřadu Prahy 3 a ze sociálních služeb na Praze 3 a také jsme 

je seznámili s interkulturní činností. Krom toho jsme vytvořili 
i praktické nástroje ke zvýšení účasti migrantů na veřejném 
životě v jejich lokalitách, konkrétně informační mapku s ve-
řejnými službami a institucemi na Praze 3 či manuál o aktiv-
ním občanství pro migranty.

na projekt pak navázala užší spolupráce s Úřadem městské 
části Praha 3, který zařadil interkulturní práci mezi klíčové 
aktivity svého integračního projektu z dotace Ministerstva 
vnitra Čr. Díky tomu si úřad během celého roku 2015 přímo 
od SIMI objednával služby interkulturních pracovníků pro 
jednání na jednotlivých odborech.

žEny nA VEDLEjší KOLEjI (?)
realizace: 1. červenec 2014 – 31. červenec 2016
podpořen nadací Open Society Fund z programu Dejme(že)
nám šanci, který je financován z norských fondů
Koordinátor: SIMI
partneři: Fakulta humanitních studií uK, university of 
Bergen

For more information on memberships of SIMI and its part-
ners see the section “our membership” on our website: 
http://www.migrace.com/cs/organizace/nase-clenstvi.

INTEGRATIoN oN THE GRoUND – INTEGRo
implementation time: 1 December 2013 – 31 May 2015
supported by: European Commission, EIF Community 
Actions
implemented by: The Northern Ireland Council for Ethnic 
Minorities, KISA, Citizens For Europe e.V., Radio Africa TV, 
Association for Integration and Migration 

The project outlined a new approach to the issues of fore-
igners at local level. An international cooperation brought 
together five European non-governmental organisations 
for the purpose of exchanging knowledge, information and 
good practice, giving rise to five integration projects across 
Europe. To prepare national activities, a uniform metho-
dology of the European Network Against Racism (ENAR) 
“Working on Integration at Local Level” was used and throu-
gh a peer review at joint international workshops we mutua-
lly assessed the proposed pilot projects.

For a period of six months starting from December 2014 we 
carried out the pilot project as such, thus giving a job to five 
intercultural workers who provided assistance and escort 
services to a total of 50 migrants for meetings at almost thirty 
public institutions. During the pilot project we provided in-
tercultural communication training to the staff of the Prague 
3 Trade Register and Social Services office, including fami-
liarisation about intercultural work. Furthermore, we created 
hand-on tools for increased participation of migrants in pub-
lic life in their localities, namely an information map of public 
services and institutions in Prague 3 and a guidance book 
providing information on active citizenship for migrants.

The project was followed by a closer cooperation with the 
Prague 3 Municipal office, which put the intercultural work 
on the list of key activities of its integration project funded 
from the grant of the CR Ministry of the Interior. This enab-
led the office to order the intercultural staff services directly 
from SIMI for the meetings at its divisions throughout the 
year 2015.

Tuto mapku připravila nevládní organizace SIMI (Sdružení pro integraci  
a migraci) se sídlem na Praze 3. 
SIMI již přes 20 let poskytuje zdarma všestranné poradenství a podporu 
pro migranty v České republice. V roce 2015 testujeme asistenční služby 
interkulturních pracovníků na vybraných městských úřadech a v dalších 
službách pro veřejnost v Praze.

Potřebujete-li poradit ohledně své životní situace v ČR nebo doprovod  
s tlumočením na některý úřad v Praze, obraťte se na SIMI!

SIMI – Sdružení pro integraci a migraci
Baranova 33, Praha 3

tel.: 224 224 379, 605 253 994
web: www.migrace.com 

e-mail: poradna@refug.cz
Facebook: SIMIporadna

Interkulturní pracovnice:
angličtina: tel. 773 507 489, 774 076 189

ruština: tel. 774 076 152, 774 076 189
španělština: tel. 773 507 489

vietnamština: tel. 602 187 674
e-mail: ip@refug.cz 

Tato mapka vznikla v rámci projektu Integration on the Ground – INTEGRO, který 
realizuje Sdružení pro integraci a migraci pod vedením The Northern Ireland Council 
for Ethnic Minorities z Velké Británie a ve spolupráci s KISA – Action for Equality, 
Support Antiracism z Kypru, Citizens For Europe e.V. z Německa a Radio Africa 
TV z Rakouska. Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro integraci 
státních příslušníků třetích zemí, Community Actions.

PŘEHLED INSTITUCÍ  
A SLUŽEB NA PRAZE 3  
(NEJEN) PRO CIZINCE

SE SOUSEDY ODJINUD
Projekt INTEGRO – integrace cizinců 
v jejich lokalitách

Centrum pro integraci cizinců • Kubelíkova 55
sociální a pracovní poradenství pro cizince, asistence při jednání  
s úřady, kurzy českého jazyka 
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: 222 360 452 • PRACOVNÍ PORADENSTVÍ:  
222 362 142 • E-MAIL: info@cicpraha.org • www.cicpraha.org •  
PO, PÁ 9–12, ÚT 9–16, ST 12–16

Asociace interkulturních pracovníků • Kubelíkova 55
asistence interkulturních pracovníků při jednání mezi migranty  
a veřejnými institucemi (např. úřady, školami, nemocnicemi); tyto 
asistence zahrnují komunitní tlumočení a základní sociální poradenství 
TEL.: 774076152 (RUS) • 774 076 189 (ENG) • 773507489 (ESP) 
E-MAIL: info@asociaceip.cz • www.interkulturniprace.cz

Občanská poradna REMEDIUM • Křišťanova 15
bezplatné informace o právech a povinnostech občanů v oblasti 
bydlení, práce, sociálního zabezpečení apod., dluhové a spotřebitelské 
poradenství
TEL.: 272 743 666, 605 284 737 • E-MAIL: obcanskaporadna@remedium.
cz • www.remedium.cz • PO, ÚT, ČT 8.30–11.30 poradna bez objednání • 
12.30–15.30 telefonické dotazy

Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka • Jeseniova 19
sociální poradenství a kurzy pro rodiče, volnočasové aktivity pro děti  
i dospělé, akce pro rodinu, letní prázdninová školka a škola
TEL.: 777 650 759, 222 589 404 • KRIZOVÁ LINKA: 734 258 291 (Pá-Ne) •  
E-MAIL: novatrojka@nova-trojka.cz • www.nova-trojka.cz

Rodinné a komunitní centrum Paleček • Písecká 17
volnočasová herna, kurzy pro děti a rodiče, letní školka, sociálně právní 
poradna, internetová rodičovská poradna
PALEČKOVA RODINNÁ LINKA: 775 103 993 (PO-ČT: 9–14) • HERNA: 775 103 
100 (PO-ČT: 9–18) • E-MAIL PORADNA: michaelaw@rcandilek.cz • KURZY: 
kurzyprorodice@rcpalecek.cz • www.rcpalecek.cz • PORADNA: ČT 17–18 
(objednaní mají přednost) • HERNA: PO-ČT 9–18

Ulita – Dům dětí a mládeže Praha 3 • Na Balkáně 2866/17a 
kroužky, vzdělávání a volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, 
rodinný klub Ulitka pro malé děti, nízkoprahový klub Beztíže pro mládež 
11–21 let
TEL.: 606 611 920 • E-MAIL: info@ulita.cz • www.ulita.cz

Nízkoprahový klub Husita • Husitské centrum • Náměstí Barikád 1
bezplatný prostor pro trávení volného času dětí a mládeže 6-26 let, 
doučování, komunitní zahrada, internet
TEL.: 605 860 906 • E-MAIL: husitskecentrum@centrum.cz • npkhusita.
husitskecentrum.cz • PO-ČT 14–18 • INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE: PÁ 14–18 
(po domluvě) • DOUČOVÁNÍ: PO-PÁ 14–18 • ZAHRADA: ÚT od 14.00

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 3 • Lucemburská 40
psychologická a pedagogická poradna pro rodiče s dětmi ve věku  
od 3 let do 18 let
TEL.: 222 714 077, 702 087 107 • E-MAIL: poradna3@ppp3a9.cz •  
www.ppp3a9.cz/ppp3 • PO-ČT 8.00–16.30, PÁ 8.00–14.00

STŘEP – Středisko pomoci dětem a rodinám • Řehořova 10
pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů s péčí  
o dítě
TEL.: 224 232 261 • E-MAIL: strep@centrum.cz • www.strep.cz • PO-ČT 
8–17, PÁ 8–14 • AMBULANCE: PO 9–11 a ČT 14.30–16.30

Integrační centrum Zahrada • U Zásobní zahrady 8/2445
služby dětem s kombinovanými vadami a jejich rodičům, rehabilitace, 
ergoterapie, zooterapie, sociání poradenství a další služby
TEL.: 222 584 841 • E-MAIL: info@iczahrada.cz, integracni@centrum.cz • 
www.iczahrada.cz

Stacionář pro děti s kombinovaným postižením • Diakonie 
Církve bratrské v Praze 3 • Koněvova 151/24
denní odborná péče lidem s postižením autistického spektra,  
s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, v jakémkoliv 
věku
TEL.: 222 584 355 • E-MAIL: stacionar@volny.cz • www.cb.cz/praha3/
stacionar/ • PO-PÁ 8–18

Klub REMEDIUM – Centrum aktivit pro seniory • Táboritská 22
společenská setkávání seniorů, vzdělávací, pohybové a rehabilitační 
programy pro lidi v důchodovém věku 
TEL.: 222 712 940 • E-MAIL: senior@remedium.cz • www.vstupujte.cz • 
PO-ČT 9–18, PÁ 9–16

Komunitní centrum Armáda spásy • Biskupcova 36
místo pro setkání seniorů, volnočasové aktivity, křesťanská duchovní 
péče 
TEL.: 773 770 220 • E-MAIL: kc_biskupcova_praha@armadaspasy.cz •  
www.armadaspasy.cz/praha/komunitni-centrum-praha-3 • PO-PÁ 8–16

Pečovatelská služba Praha 3 • Roháčova 26
pečovatelská služba pro seniory a zdravotně postižené osoby 
TEL.: 222 585 258, 222 586 262 • E-MAIL: pec.sluzba@seznam.cz •  
www.volny.cz/pecsluzbapraha3 • PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–15.30, PÁ 8–14

Domov pro seniory – Habrová • Ošetřovatelský domov Praha 3 • 
Habrová 2654/2
domov pro seniory 
TEL.: 284 811 148 • E-MAIL: patkova@domovpraha3.cz •  
www.domovpraha3.cz

Domov pro seniory a odlehčovací služby – Pod lipami • 
Ošetřovatelský domov Praha 3 • Pod Lipami 2570/44 
odlehčovací služby, domov pro seniory 
TEL.: 284 826 720 • E-MAIL: osd.lipy@seznam.cz • www.domovpraha3.cz 

Hospic Cesta domů • Boleslavská 16
odborná pomoc nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým, kteří 
o ně pečují (poradna, domácí hospic, odlehčovací služby, půjčovna 
pomůcek, knihovna, klub Podvečer-setkání pro pozůstalé) 
TEL.: 283 850 949, 775 166 863, 266 712 610 • E-MAIL: info@ 
cestadomu.cz • www.cestadomu.cz, www.umirani.cz • ÚT-PÁ 9–17

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Táboritská • 
Centrum sociálních služeb Praha • Táboritská 1084/15
sociálněprávní a psychologické poradenství rodinám i jednotlivcům  
v otázkách rodinného, manželského, partnerského a osobního života, 
rodinná mediace 
TEL.: 255 719 541 • E-MAIL: miluse.konecna@csspraha.cz • www.
csspraha.cz/24833-poradna-taboritska • PO, ST 8–16, ÚT, ČT 8–17.30,  
PÁ 8–14 Konzultace poskytují pouze po předchozím telefonickém 
objednání.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím • 
Centrum sociálních služeb Praha • Chelčického 39
právní a sociální a psychogolické poradenství pro oběti domácího násilí; 
poradenství pro lidi s konfliktními vztahy s jejich blízkými 
TEL.: 281 911 883, 734 510 292 • E-MAIL: icpraha@csspraha.cz •         
www.intervencnicentrum.cz, www.csspraha.cz • PO, ÚT 8.30–17.30,  
ST, ČT 8.30–16.30, PÁ 8.30–14.30. Doporučujeme se předem objednat. 

Azylový dům • Diakonie Českobratreké církve evangelické • 
Čajkovského 1640/8
azylový dům pro oběti obchodu s lidmi a vykořisťování na trhu práce 
(ubytování, poradenství a asistence) 
TEL.: 739 244 889, 739 244 857 (v rumunštině a ruštině) • E-MAIL:  
info@diakonie.cz, lucie.vojtkova@diakonie.cz, avramioti@diakonie.cz •  
www.intervencnicentrum.cz, scps.diakonie.cz

Poradna Justýna • In IUSTITIA • Slezská 103 • Eliášova 28,  
Praha 6 (od 1.7.2015) 
pomoc pro oběti násilí z nenávisti (hate crime), jejich blízké  
a svědky; odborné právní a sociální poradenství, právní zastupování, 
zprostředkování psychologické péče 
TEL.: 773 177 636 (Út, St, Pá), 212 242 300 (Po, Čt) • E-MAIL: poradna@
in-ius.cz • www.poradnajustyna.cz • PORADENSTVÍ V PORADNĚ: PO, ČT 
9–17 (na základě předchozího objednání) • PORADENSTVÍ V TERÉNU:  
PO-PÁ na základě domluvy

RUBIKON Centrum • Korunní 101
dluhová poradna, vězeňské a reintegrační programy, pracovní agentura 
TEL.: 739 470 408 • E-MAIL: info@rubikoncentrum.cz •  
www.rubikoncentrum.cz 

Azylový dům pro muže Žižkov • Naděje • Husitská 110/70
přechodné ubytování pro muže bez domova (max. na 1 rok), sociální  
a psychologické poradenství 
TEL.: 222 783 957, 739 439 057, 775 868 862 • E-MAIL: husitska.praha@
nadeje.cz • www.nadeje.cz/praha/phadzizkov

Denní centrum U Bulhara • Naděje • U Bulhara 46
služby pro lidi bez domova: zázemí pro hygienu, výdej jídla, úschovna 
dokladů, praktický lékař a gynekolog, sociální a psychologické 
poradenství 
DENNÍ CENTRUM: 775 868 860 • ORDINACE LÉKAŘE: 775 868 861 • E-MAIL: 
ubulhara.praha@nadeje.cz • www.nadeje.cz/praha/phndcubulhara

RIAPS krizové centrum • Centrum sociálních služeb Praha • 
Chelčického 39
podpora pro lidi, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci jako je osobní, 
vývojová, vztahová, pracovní nebo sociální krize; psychologické  
a sociální poradenství, krátkodobé ubytování 
TEL.: 222 586 768 (8.00–16.00), 222 582 151 (16.00-8.00) • E-MAIL:  
riaps@csspraha.cz • www.csspraha.cz/24829-krizove-centrum-riaps

ČSOP Koniklec • Český svaz ochránců přírody • Chvalova 11
environmentální poradenství, výchova a osvěta 
TEL.: 222 948 758 • E-MAIL: info@ekocentrumkoniklec.cz •  
www.ekocentrumkoniklec.cz • PO, ÚT 10–16, PÁ 12.30–15 • EKOPORADNA  
ÚT 13–18, ČT 8–13

Informační centrum Prahy 3 • Úřad MČ P3 • Milešovská 846/1
informace o činnosti radnice a o akcích pořádaných MČ Praha 3, 
bezplatné poradenské služby 
TEL.: 222 232 464 • E-MAIL: infocentrum@praha3.cz • www.praha3.cz/
urad/organizacni-struktura/odbor-vnejsich-vztahu-a-komunikace/          
oddeleni-informacni-centrum/ • PO, ST 9–19, ÚT, ČT Pá 9–16

Oddělení ověřování podpisů a listin a CzechPoint • Úřad MČ 
P3 • Lipanská 9, Seifertova 51
ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace), CzechPoint 
TEL.: 222 116 206 • E-MAIL: alexandrs@praha3.cz • www.praha3.cz/         
urad/organizacni-struktura/odbor-matricni/oddeleni-overovani-podpisu- 
a-listin-a-czechpoint/ • PO, ST 8–12 a 13–18, ÚT, ČT 8–12 a 13–15.30,  
PÁ 8–12

Oddělení matrik a státního občanství • Úřad MČ P3 • 
Havlíčkovo náměstí 9
narození, uzavření manželství a úmrtí, užívání jména a příjmení, otázky 
otcovství, osvojení, rozvodu, nabývání státního občanství 
TEL.: 222 116 230 – 4 • E-MAIL: ivanat@praha3.cz • www.praha3.cz/
urad/organizacni-struktura/odbor-matricni/oddeleni-matrik-a-statniho-
obcanstvi/ • PO, ST 8–18 

Odbor školství a zdravotnictví • Úřad MČ P3 • Lipanská 9
školství (mateřské, základní a střední školy), jesle, sport, zdravotnická 
zařízení 
TEL.: 222 116 357 • E-MAIL: premyslh@praha3.cz • www.praha3.cz/
urad/organizacni-struktura/odbor-skolstvi-a-zdravotnictvi/ • PO, ST 8–18

Úřad práce Praha 3 – Sociální dávky • Seifertova 559/51 
státní sociální podpora, hmotná nouze, příspěvek na péči, dávky pro 
osoby se zdravotním postižením
STÁTNÍ SOC. PODPORA: 950 178 537, miriam.kozlikova@aa.mpsv.cz • 
HMOTNÁ NOUZE: 950 178 355, pavlina.pytlikova@aa.mpsv.cz • OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (OZP): 950 178 531 • DÁVKY OZP:  
tereza.horakova@aa.mpsv.cz • portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/kop/
praha_3 • PO, ST 8–12, 13–17, ÚT, ČT 8–11, PÁ 8–11 (jen podatelna) 

Úřad práce Praha 3 – Zprostředkování zaměstnání • Roháčova 
133/13
evidence uchazečů o zaměstnání, zprostředkování zaměstnání, 
podpora v nezaměstnanosti 
TEL.: 950 178 225, 950 178 111 • E-MAIL: karel.heinrich@aa.mpsv.cz,          
posta.aad@aa.mpsv.cz • portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/kop/praha_3/ 
kontakty • PO, ST 8–12, 13–17, ÚT, ČT 8–11, PÁ 8–11 (jen nové žádosti) 

Úřad práce, krajská pobočka pro hl. m. Prahu • Domažlická 
1139/11
povolení k zaměstnání pro cizince 
TEL.: 950 178 111, 950 178 376 (povolení k zaměstnání) • E-MAIL:  
jana.gavendova@aa.mpsv.cz • portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha •  
PO, ST 8–12 a 13–17, ÚT, ČT 8–11, PÁ 8–11 (pouze pro objednané klienty) 

Policie ČR – Služba cizinecké policie (SCP) • Olšanská 2
hlášení pobytu cizinců na území ČR, doklady, pobytové kontroly 
TEL.: 974 820 317, 974 820 229 • E-MAIL: krpa.ocp.opa.podatelna@pcr.cz, 
krpa.ocp.podatelna@pcr.cz • www.policie.cz/clanek/oddeleni- 
pobytovych-agend-hlavni-mesto-praha.aspx • PO, ST 8–17, ÚT, ČT 8–15,  
PÁ 8–12 

Odbor azylové a migrační politiky MV (OAMP) • Koněvova 188/32
dlouhodobé a trvalé pobyty pro občany třetích zemí s pobytem v Praze  
1, 3, 6, 7, 8 a 9 
TEL.: 974 820 680 (974 832 421 informace) • www.mvcr.cz/clanek/
sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx • PO, ST 8–17, 
ÚT, ČT 8–15, PÁ 8–12 (pouze pro objednané klienty)

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) – Územní 
pracoviště Praha 3 • Olšanská 3
registrace a výběr plateb důchodového a nemocenského pojištění, 
výplata důchodů a dávek nemocenského pojištění 
TEL.: 244 012 111 • E-MAIL: posta.xa@cssz.cz • www.cssz.cz/cz/
kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/praha/uzemni-pracoviste-
praha-3.htm • KLIENTSKÉ CENTRUM: PO, ST 8–17, ÚT, ČT 8–14, PÁ 8–13 • 
PODATELNA: PO, ST 8–17, ÚT, ČT 8–16, PÁ 8–14

SIMI – Sdružení pro integraci a migraci • Baranova 33
bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství pro migranty, 
multikulturní akce pro veřejnost 
TEL.: 224 224 379 • SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: 605 253 994 
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ: 603 547 450 • E-MAIL: poradna@refug.cz
www.migrace.com • PORADNA: PO 9–19, ST, ČT 9–17 ÚT, PÁ – pouze  
na objednání
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Odbor živnostenský • Úřad MČ P3 • Lipanská 14
ohlašování živností, koncese, výpisy ze živnostenského rejstříku, 
kontroly OSVČ a sankce 
ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ: 222 116 417, pavlam@praha3.cz • KONTROLY 
OSVČ: 222 116 424, petravl@praha3.cz • www.praha3.cz/urad/
organizacni-struktura/odbor-zivnostensky/ • PO, ST 8–12, 13–17.30

Oddělení sociálně právní ochrany dětí • Úřad MČ P3 • 
Seifertova 51
pomoc a ochrana dětem v situacích ohrožujících jejich zdravý vývoj, 
pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů s péčí o dítě, 
dohled a kontrola 
TEL.: 222 116 485 • E-MAIL: martinam@praha3.cz • www.praha3.cz/
urad/organizacni-struktura/odbor-socialnich-veci/ • PO, ST 8–18
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Policie ČR – Místní oddělení Jarov • Koněvova 103
chrání bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, přijímá a vyšetřuje 
oznámení trestných činů 
TEL.: 974 853 705 • E-MAIL: p3mopjar@mvcr.cz • www.policie.cz

Policie ČR – Místní oddělení Žižkov • Lipanská 16
chrání bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, přijímá a vyšetřuje 
oznámení trestných činů 
TEL.: 974 853 710 • E-MAIL: p3mopziz@mvcr.cz • www.policie.cz

Městská policie – přestupkové pracoviště • Lupáčova 14
projednávání odhalených přestupků a vybírání pokut 
TEL.: 222 025 146, 222 025 148 • www.mppraha.cz • PO, ST 8–12,  
13 –17.30 ÚT, ČT 8–12, 13–15.30
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Želivského

SLUŽBY PRO MIGRANTY
1 SIMI – Sdružení pro integraci a migraci • Baranova 33
2  Centrum pro integraci cizinců • Kubelíkova 55
3  Asociace interkulturních pracovníků • Kubelíkova 55

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PORADNY
4  Občanská poradna REMEDIUM • Křišťanova 15
5  Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka • Jeseniova 19
6  Rodinné a komunitní centrum Paleček • Písecká 17
7  Ulita – Dům dětí a mládeže Praha 3 • Na Balkáně 2866/17a
8  Nízkoprahový klub Husita • Husitské centrum • Náměstí Barikád 1
9  Pedagogicko-psychologická poradna Praha 3 • Lucemburská 40
10  STŘEP – Středisko pomoci dětem a rodinám • Řehořova 10
11  Integrační centrum Zahrada • U Zásobní zahrady 8/2445
12  Stacionář pro děti s kombinovaným postižením • Diakonie Církve 

bratrské v Praze 3 • Koněvova 151/24
13  Klub REMEDIUM – Centrum aktivit pro seniory • Táboritská 22
14  Komunitní centrum Armáda spásy • Biskupcova 36
15  Pečovatelská služba Praha 3 • Roháčova 26

16  Domov pro seniory – Habrová • Ošetřovatelský domov Praha 3 • 
Habrová 2654/2

17  Domov pro seniory a odlehčovací služby – Pod lipami • 
Ošetřovatelský domov Praha 3 • Pod Lipami 2570/44

18  Hospic Cesta domů • Boleslavská 16
19 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Táboritská •  

Centrum sociálních služeb Praha • Táboritská 1084/15
20 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím •  

Centrum sociálních služeb Praha • Chelčického 39
21 Azylový dům • Diakonie Českobratreké církve evangelické • 

Čajkovského 1640/8
22 Poradna Justýna • In IUSTITIA • Slezská 103 • Eliášova 28,  

Praha 6 (od 1.7.2015)
23 RUBIKON Centrum • Korunní 101
24 Azylový dům pro muže Žižkov • Naděje • Husitská 110/70
25 Denní centrum U Bulhara • Naděje • U Bulhara 46
26 RIAPS krizové centrum • Centrum sociálních služeb Praha • 

Chelčického 39
27 ČSOP Koniklec • Český svaz ochránců přírody • Chvalova 11

ÚŘADY A INSTITUCE
28 Informační centrum Prahy 3 • Úřad MČ P3 • Milešovská 846/1
29 Oddělení ověřování podpisů a listin a CzechPoint • Úřad MČ P3 • 

Lipanská 9, Seifertova 51
30 Odbor živnostenský • Úřad MČ P3 • Lipanská 14
31 Oddělení sociálně právní ochrany dětí • Úřad MČ P3 •  

Seifertova 51
32 Oddělení matrik a státního občanství • Úřad MČ P3 • Havlíčkovo 

náměstí 9
33 Odbor školství a zdravotnictví • Úřad MČ P3 • Lipanská 9
34 Úřad práce Praha 3 – Sociální dávky • Seifertova 559/51
35 Úřad práce Praha 3 – Zprostředkování zaměstnání •  

Roháčova 133/13
36 Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) – Územní 

pracoviště Praha 3 • Olšanská 3
37 Úřad práce, krajská pobočka pro hl. m. Prahu •  

Domažlická 1139/11
38 Odbor azylové a migrační politiky MV (OAMP) • Koněvova 188/32
39 Policie ČR – Služba cizinecké policie (SCP) • Olšanská 2

40 Policie ČR – Místní oddělení Jarov • Koněvova 103
41 Policie ČR – Místní oddělení Žižkov • Lipanská 16
42 Městská policie – přestupkové pracoviště • Lupáčova 14

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
43 Poliklinika Olšanská • Olšanská 2666/7
44 Centrum zdravotní péče Jarov • Koněvova 2427/205
45 Poliklinika Vinohrady • Vinohradská 1513/176
46 Stomatologické centrum Jarov • Koněvova 198 (vchod z rohu 

Jeseniovy)

Centrum zdravotní péče Jarov • Koněvova 2427/205
soukromé ambulance praktických lékařů a lékařů různých odborností, 
lékárna 
TEL.: 284 860 043 • www.centrumzdravotnipecejarov.cz

Poliklinika Vinohrady • Vinohradská 1513/176
soukromé ambulance praktických lékařů a lékařů různých odborností, 
lékárna  
TEL.: 272 739 380 • www.praha3.cz/samosprava/oblasti/socialni-
zalezitosti-a-zdravotnictvi/polikliniky/poliklinika-vinohrady/

Stomatologické centrum Jarov • Koněvova 198 (vchod z rohu 
Jeseniovy)
stomatologické ordinace pro dospělé i děti, rentgen, dentální hygiena
TEL.: 224 900 660 • www.stomcentrumjarov.cz

44

45

46

MAPKA ONLINE: mapa.migrace.com/p3-pro-cizince

Poliklinika Olšanská • Olšanská 2666/7
soukromé ambulance praktických lékařů a lékařů různých odborností, 
lékárna 
TEL.: 222 581 617, 222 581 599, 271 774 777 • E-MAIL: olsanskasro@
volny.cz • www.praha3.cz/samosprava/oblasti/socialni-zalezitosti-a-
zdravotnictvi/polikliniky/poliklinika-olsanska/ 
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ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Ivana Parobková z Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3: „O službu náš úřad projevil zájem na základě spolu-
práce s živnostenským odborem ÚMČ Praha 3, kam dochází hodně cizinců. největší přínos služby spatřujeme 
v usnadnění komunikace a jednání mezi pracovníky úřadu a klienty – cizinci, především v odstranění jazykové 
bariéry a pak také v případném vysvětlení kontextu řešené situace, díky čemuž lze lépe předcházet zbytečným 
konfliktům či nedorozuměním mezi jednajícími stranami. nejvíce by mohl služeb interkulturních pracovníků vy-
užít zmíněný odbor živnostenský, oddělení sociálně právní ochrany dětí v rámci odboru sociálních věcí a také 
případně odbor matriční. Také bychom rádi nabídli tyto služby cizincům pro jednání s Úřadem práce Čr, jehož 
kontaktní pracoviště sídlí přímo v budově Městské části Praha 3.“

Ivana Parobková from the Division of Social Affairs, Prague 3 Municipal office: „our office became interested 
in the services due to cooperation with the Trade Register office of Prague 3, which is in contact with many 
foreigners. We believe that the greatest benefit of the service lies in facilitated communication and interaction 
between officers and foreign clients; in particular, in eliminating the language barrier and, as the case may be, in 
explaining the context of the situation, which helps to prevent conflicts and misunderstandings among the parties 
more efficiently. Services will likely be used predominantly by the above mentioned trade register department, 
department of social and legal protection of children under the social affairs division, as well as by the registry 
division. We would also like to offer these services to foreigners to facilitate their communication with the CR 
Labour office with its contact office being located in the premises of the Prague 3 Municipal Authority.“
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WoMEN AT THE 
SIDELINES (?)
implementation time:  
1 July 2014 – 31 July 2016
supported by: open 
Society Fund Prague from 
the Let’s Give (Wo)men a 
Chance Programme fun-
ded from Norway Grants 
coordinated by: SIMI
Partners: Faculty of 
Humanities of Charles 
University and University 
of Bergen
 
The first SIMI project and 
the first ever project in the 
Czech Republic that sys-

tematically focuses on the so far insufficiently covered mix 
of topics of ageing, gender and migration. We decided to 
implement it based on the acquired information on multiple 
discrimination risks threatening middle and higher-aged fe-
male migrants, and also based on identified needs for better 
anchoring of the rights of these women in strategic docu-
ments covering migration issues. The project allowed us 
also in 2015 to provide individual women with mainly direct 
legal and social assistance. This also helped us to formulate 
and support with arguments specific proposals for the cre-
ation of a better and fairer social policy in relation to ageing 
migrants permanently residing in the Czech Republic. As 
shown in a detailed analysis of their position, these women 
rank among the most underprivileged population groups, 
exposed to increased risks of human rights violations. We 
also carried out a unique sociological survey, which pro-
duced interesting insights into the barriers that render their 
labour and social mobility and dignified life at a senior age 
more difficult. In an attempt to approach the public and fa-
miliarise them with life stories of these women and migration
-related gender issues in general, we elaborated on this to-
pic in a number of prestigious radio programmes, promoted 
it through social networks and in cooperation with the film 
director Theodora Remundová we prepared a documentary 
titled “The Women Nextdoor” (Ženy od vedle), which will 
hopefully be watched by a large number of viewers.

První projekt SIMI a v České 
republice obecně, který se 
cíleně věnuje dosud nedo-
statečně zmapované kom-
binaci témat stárnutí, ge-
nderu a migrace. Pro jeho 
realizaci jsme se rozhodli 
na základě získaných in-
formací o rizicích vícená-
sobné diskriminace, která 
ženám ve vyšším středním  
a seniorském věku s mi-
gračním původem hrozí,  
a také na základě identi-
fikované potřeby lepšího 
ukotvení práv těchto žen ve 
strategických dokumentech, 
zabývajících se integrací. 
Projekt nám i v roce 2015 umožnil v první řadě poskytovat 
přímou právní a sociální pomoc jednotlivým ženám. Díky 
němu jsme také mohli formulovat a argumentačně podložit 
konkrétní návrhy na tvorbu lepší a spravedlivější sociální po-
litiky ve vztahu ke stárnoucím migrantkám, trvale usazeným 
na území České republiky. jak ukázala podrobná analýza 
postavení těchto žen, patřily i v roce 2015 mezi nejvíce zne-
výhodněné skupiny obyvatel, vystavené zvýšenému riziku 
porušování lidských práv. realizovali jsme i unikátní socio-
logický výzkum, který přinesl zajímavé informace o bari-
érách, které omezují pracovní a sociální mobilitu žen a jejich 
důstojný život ve vyšším věku. Ve snaze oslovit veřejnost  
a přiblížit jí jak osudy těchto žen, tak genderovou problema-
tiku v rámci migrace jsme zpracovali toto téma do řady pres-
tižních rozhlasových pořadů, propagovali ho pomocí sociál-
ních sítí a také jsme ve spolupráci s režisérkou Theodorou 
remundovou připravili dokumentární film „ženy od vedle“, 
který, jak věříme, shlédne co největší počet diváků.

S TřEMI DěTMI jSME uTEKLy z VáLKy. MěLy jSME TO  
šTěSTí, žE jSME ODjELy POSLEDníM AuTOBuSEM  

z PrIjEDOru DO BAnjA LuKy A POSLEDníM LETADLEM  
z BAnjA LuKy DO BěLEhrADu. BrATr MuSEL PřEPSAT  

jEDEn z nAšIch OBchODů nějAKéMu ČLOVěKu, KTErý Mu 
zA TO zAjISTIL Ty LETEnKy. DVA Dny POTOM už SE u náS 

zAČALO VáLČIT PříMO VE MěSTě. PrIjEDOr jE znáMý TíM, 
žE KOLEM něj jSOu OMArSKA, TrnOPOLjE ATD. – BěhEM 

VáLKy nEchVALně znáMý KOncEnTrAČníMI TáBOry  
PrO MuSLIMy A chOrVATy. 

zumra, 55 let, prijedor/BoSna a Hercegovina

WE rAn AWAy FrOM ThE WAr WITh ThrEE chILDrEn. WE 
WErE LucKy TO cATch ThE LAST BuS FrOM PrIjEDOr TO 
BAnjA LuKA AnD ThE LAST PLAnE FrOM BAnjA LuKA TO 
BELGrADE. My BrOThEr hAD TO TrAnSFEr OnE OF Our 
ShOPS TO A MAn WhO In rETurn GAVE hIM AIr TIcKETS 

FOr uS. TWO DAyS LATEr Our cITy WAS AT WAr. PrIjEDOr 
IS InFAMOuS FOr cOncEnTrATIOn cAMPS FOr MuSLIMS 

AnD crOATIAnS LOcATED In ITS VIcInITy DurInG ThE WAr 
– In PLAcES Such AS OMArSKA, TrnOPOLjE AnD OThErS. 
zumra, aged 55, prijedor/BoSnia and Herzegovina
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V roce 2015 se SIMI věnovalo jak současným tématům  
v souvislosti s „uprchlickou krizí“, tak jsme se snažili neo-
pouštět témata, kterým se věnujeme dlouhodobě. 

Vzhledem k tomu, že migrace a uprchlictví bylo celý rok 
předním politickým tématem, rozhodli se organizace sdru-
žené v Konsorciu nevládních organizací pracujících s mi-
granty připravit svou vlastní vizi – Migrační manifest. zde 
shrnujeme naše postoje k tomu, jak by měla Česká re-
publika nastavit migrační politiku, která by byla vyvážená, 
kultivovaná a sociálně spravedlivá, založená na principech 
svobody a rovnosti. Doporučení směřují do těchto oblastí: 
volný pohyb, solidarita s uprchlíky a spravedlivá azylová po-
litika, integrace a integrační politika, sociální práva migran-
tů, vzdělávání, postavení migrantů na trhu práce, politická 
participace. celý text je k dispozici na stránkách www.mi-
gracnimanifest.cz. Principy migračního manifestu jsme se 
také snažili prosadit při připomínkování Strategie migrační 
politiky Čr, která byla přijata vládou v polovině roku 2015. 
Podařilo se zmírnit výrazně bezpečnostní směřování celé 
strategie a prosadit roli občanské společnosti v procesu in-
tegrace do textu strategie. celkově však vládní dokument 
odpovídá současnému přístupu k migraci jako bezpečnost-
nímu problému. 

V souvislosti s uprchlickou krizí jsme se také věnovali závaž-
nému porušování práv migrantů a uprchlíků v zajišťovacích 
zařízeních pro cizince, tzv. detencích. Kritizovali jsme nehu-
mánní podmínky, ve kterých tam byli lidé na útěku včetně 
dětí a žen drženi, stejně tak nezákonnost postupu ze stra-
ny státu. Tato praxe byla kritizována mimo jiné i Veřejnou 
ochránkyní práv, kanceláří Vysokého komisaře pro uprchlíky 
a dalšími agenturami OSn. Výbor pro práva cizinců přijal 
usnesení směřující k zjednání nápravy. V této souvislosti 
jsme také připravili legislativní změny zákona o pobytu ci-
zinců, kdy jsme usilovali o to, aby děti nebyly do detencí 
umísťovány vůbec a aby zajištěné osoby v okamžiku pro-
puštění odcházeli s alespoň minimálními prostředky. 

Pokračovali jsme v prosazování zvýšené ochrany zranitel-
ných skupin migrantů. Při připomínkování Koncepce inte-
grace cizinců – Ve vzájemném respektu, jsme prosazovali, 
aby integrační opatření byla specificky cílena na migrant-
ky a oběti domácího násilí, které jsou v ohrožení vícečetné 
diskriminace – jako migrantky a jako ženy. Oběti domácího 

AdvOkAČNí AkTiviTy
AdvOCACy ACTiviTiES

In 2015, SIMI focused on up-to-date topics related to the 
“refugee crisis” and we also tried not to forget about the 
issues we have been involved in for a long time. 

As migration and refugees were the main political issues 
throughout the year, the organisations associated in the 
Consortium of Migrants Assisting organisations decided to 
prepare their own vision – Migration Manifesto. We summa-
rised our views on how the Czech Republic should set up 
a balanced, civilised and socially just migration policy, built 
on the freedom and equality principles. Recommendations 
cover the following areas: free movement, solidarity with 
refugees and fair asylum policy, integration and integration 
policy, social rights of migrants, education, position of mi-
grants on the labour market and political participation. The 
entire text is available at www.migracnimanifest.cz. We also 
tried to promote the Migration Manifesto principles when 
commenting on the Migration Policy Strategy of the Czech 
Republic, which was adopted by the Cabinet in mid-2015. 
We succeeded in significantly reducing the security focus 
of the entire strategy and promoting the role of the civil so-
ciety in the process of integration in the strategy wording. 
However, the government document is in general in line with 
the current approach to migration as a security issue. 

In relation to the refugee crisis we also focused on serious 
violations of the rights of migrants and refugees in detention 
facilities for foreigners. We criticised inhuman conditions in 
which fugitives including children and women stayed in de-
tention facilities, as well as the illegality of the state procedu-
re. This practice was also criticised by the Public Defender 
of Human Rights, office of the High Commissioner for 
Refugees and other UN agencies. The Committee for the 
Rights of Foreigners adopted a resolution on remedial mea-
sures. In this respect we also drafted some legislative chan-
ges to the Act on the Stay of Foreigners in which we tried 
to entirely eliminate the detention of children and to ensure 
that the detainees would leave the facility with at least mi-
nimum funds. 

We kept promoting increased protection of vulnerable 
groups of migrants. When commenting on the Concept of 
Integration of Foreigners – In Mutual Respect, we pressed 
for integration measures to specifically target female mi-
grants and domestic violence victims that are in threat of 
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násilí z řad migrantek jsou obvykle zranitelnější než oběti  
z majoritní společnosti, neboť jsou často pobytově závislé 
na agresorovi a mají omezenější sociální kontakty, na kte-
ré se mohou v případě nouze obrátit. Ovlivňovali jsme také 
proces ratifikace Úmluvy rady Evropy o předcházení a po-
tlačování násilí na ženách a domácího násilí, tzv. Istanbulské 
úmluvy, a to tak, aby Česká republika neuplatňovala žádné 
výjimky v oblasti ochrany práv migrantek. 

nOVInKy V cIzInEcKé LEGISLATIVě 2015

rok 2015 byl rokem četných novel zákona o pobytu cizinců, 
zákona o azylu a dalších zákonů vztahujících se k cizinec-
ké či azylové agendě. Především novela č. 203/2015 Sb., 
odstranila námi velmi kritizovanou předchozí úpravu záko-
na o pobytu cizinců týkající se zaměstnaneckých karet, dle 
které držitelé zaměstnaneckých karet mohli při prodlužování 
tohoto duálního povolení k pobytu i k práci na území Čr 
pobývat, nikoliv však pracovat. Takováto úprava stavěla do 
velmi nevýhodné pozice nejen migranty, kteří tak ztráceli 
možnost finančně zabezpečit svůj pobyt v Čr během řízení 
o prodloužení zaměstnanecké karty, ale současně i jejich 
zaměstnavatele, kteří tímto přišli o své zaměstnance, s ni-
miž byli spokojeni. 

Významnou novelou byl i zákon č.314/2015 Sb., kterým se 
změnily zákony v oblasti cizineckého práva. novela pod-
statně prodlužuje lhůtu pro vydání rozhodnutí ve věci žá-
dostí o mezinárodní ochranu a především pak umožňuje ža-
datelům o mezinárodní ochranu pracovat již po 6 měsících 
řízení o žádosti o udělení mezinárodní ochrany (dříve tak 
mohli učinit až po 12 měsících). Další důležitou změnou je 
to, že migrantky a migranti, kteří podali žádost o přechodný 
pobyt rodinného příslušníka, již mohou nově po dobu řízení 
o jejich žádosti cestovat, což dosud nebylo možné, a s ohle-
dem na dlouhotrvající řízení toto znamenalo velký problém 
nejen pro ně samotné, ale i pro jejich rodinné příslušníky, 
kteří jsou občany Eu. Krom toho rodinní příslušníci občanů 
Eu mohou nově po zániku jejich postavení rodinného pří-
slušníka řešit svůj pobytový status podáním žádosti o dlou-
hodobý či trvalý pobyt na území Čr, což také dle dřívější 
úpravy nebylo možné a stavělo tuto skupinu migrantů do 
nevýhodné pozice.

multiple discrimination – as migrants and as women, too. 
Migrant victims of domestic violence are usually more vu-
lnerable than victims belonging to the mainstream socie-
ty because their residence permit often depends on their 
aggressor and their social contacts that could be sued in 
emergency situations are more scarce. We also exerted in-
fluence on the ratification process of the Council of Europe 
Convention on Preventing and Combating Violence against 
Women and Domestic Violence, the so called “Istanbul 
Convention”, trying to prevent the Czech Republic from ra-
ising any objections in relation to the protection of rights of 
female migrants. 
 
WHAT HAPPENED IN THE ALIENS LEGISLATIoN IN 2015 

The year 2015 was a year of frequent amendments to the 
Act on the Residence of Aliens, Asylum Act and other acts 
addressing aliens’ and asylum-related issues. In particular, 
Decree No. 203/2015 Coll. eliminated the previous part of 
the Act on the Residence of Aliens relating to employee 
cards, heavily criticised by us, according to which employee 
card holders when applying for extension of this dual work 
and residence permit for the Czech Republic were allowed 
to stay, but not to work in the territory of the Czech Republic. 
Such regulation placed not only migrants into highly under-
privileged position (as they lost a chance to secure funds for 
their stay in the Czech Republic during the employee card 
extension procedure), but also their employers who lost em-
ployees they were satisfied with. 

Another important amendment related to Act No. 314/2015 
Coll., amending acts related to the aliens law. The amen-
dment substantially extends the time limit for issuing decisi-
ons on applications for international protection, and in par-
ticular allows the international protection seekers to start to 
work after 6 months from the start of the international pro-
tection application procedure (previously, they were allowed 
to do so only after 12 months). Another important change 
newly includes a possibility for migrants who have applied 
for a temporary residence permit for a family member to tra-
vel during the application procedure, which had not been 
possible before, and due to a lengthy procedure this was a 
big problem not only for them but also for their family mem-
bers who are EU citizens. Moreover, family members of EU 

PrAcOVALA jSEM jAKO nOVInářKA nA BěLEhrADSKé  
TELEVIzI. V rOcE 1994 VšIchnI nOVInářI, KTEří ByLI  

V OPOzIcI VůČI rEžIMu, DOSTALI VýPOVěDI. OcITLI jSME  
SE nA uLIcI, BEz PříjMů A PEněz. POchOPILI jSME, žE  

MuSíME něKAM PryČ zE zEMě. KrOMě TOhO, nEVíM jESTLI 
jE TO rELEVAnTní, ALE Můj MAnžEL Má I TrOchu  

nEVyhOVující PříjMEní PrO BěLEhrADSKé PrOSTřEDí, 
jE PůVODEM zE SArAjEVA A jE MuSLIM, ETnIcKy, TAKžE 

ABSOLuTně jSME MuSELI jíT z BěLEhrADu.
mirjana, 78 let, BěleHrad/SrBSKo

I WOrKED AS A jOurnALIST FOr BELGrADE TELEVISIOn. In 
1994 ALL jOurnALISTS WhO WErE In OPPOSITIOn TO ThE 
rEGIME WErE DISMISSED. WE EnDED uP In ThE STrEET, 

WITh nO IncOME Or MOnEy. WE cAME TO rEALISE ThAT WE 
hAD TO GO AWAy FrOM ThE cOunTry. MOrEOVEr, (I DOn’T 
KnOW WhEThEr IT IS rELEVAnT Or nOT) My huSBAnD hAD 

InAPPrOPrIATE SurnAME FOr ThE ThEn BELGrADE, hE 
cOMES FrOM SArAjEVO AnD IS An EThnIc MuSLIM – SO 

WE DEFInITELy hAD TO LEAVE ThE cITy. 
mirjana, aged 78, Belgrade /SerBia 
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V neposlední řadě byl koncem roku 2015 zásadně upraven 
Státní integrační program. Lidem s uděleným azylem či do-
plňkovou ochranou se rozšířily možnosti využití této finanční 
podpory. Může tak nyní být více individualizovaná každému 
na míru, neboť nově může zahrnovat i např. rekvalifikaci, 
překlad dokumentů pro nostrifikaci vzdělání, kauci pro nas-
těhování se do nového pronájmu a jiné praktické věci.

PráVA nErEGuLérních MIGrAnTů VE STřEDní 
EVrOPě 
realizace: 1. září 2012 – 30. červen 2015
podpořen European Programme on Integration and 
Migration (EPIM)
Koordinátor: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
partneři: ArcA, Menedék, SIMI, Spoločnosť ľudí dobrej 
vôle/Liga za ľudské práva

Loni pokračoval již třetím rokem mezinárodní projekt ne-
vládních organizací z 5 zemí střední Evropy, který se věno-
val skupině pracovních migrantů bez dokladů. nadále jsme 
monitorovali a hodnotili proces implementace tzv. sankční 
směrnice č. 2009/52/ES v praxi pěti partnerských zemí. 
Výsledky společné činnosti shrnuje komparativní zpráva 
pod názvem Bez ochrany: pracovní migranti v neregu-
lérním postavení ve střední evropě, která je dostupná v 
anglickém i českém jazyce na web stránkách SIMI. 

Krom toho všechny partnerské organizace poskytovaly po 
celou dobu projektu bezplatné právní poradenství neregu-
lérním migrantům a těm, kteří jsou neregularitou ohroženi. 
Pro cílovou skupinu migrantů probíhala informační kampaň 
formou letáků s kontakty na jednotlivé partnerské organi-
zace. Pro migranty pracující v České republice jsme vydali 
i leták s informacemi o jejich právech, které jim speciálně 
zaručuje sankční směrnici a které byly i transponovány do 
českého práva. Ovšem kvůli nízké vymahatelnosti těchto 
práv v praxi nadále řešíme možnosti zlepšení s inspektoráty 
práce a příslušnými ministerstvy.

V roce 2015 jsme díky projektu vydali ještě další publika-
ce pro odbornou veřejnost. za prvé jsme pořídili anglický 
překlad pro náš výzkum o postavení domácích pracovnic  
z řad migrantek v Čr, o který je mezi zahraničními odbor-
níky velký zájem. Pak jsme ve spolupráci s experty na mig-
raci Markem Čaňkema Ľubicou Kobovou z Multikulturního 

citizens may newly, after the expiry of their family member 
status, be granted a residence status by applying for a long-
term or permanent residence permit in the territory of the 
Czech Republic, which was not possible under the previous 
regulation, and this group of migrants was forced into a 
disadvantageous position.

Last but not least, the end of 2015 saw a substantial mo-
dification of the State Integration Programme. People who 
have been granted asylum status or subsidiary protection 
are now provided with extended possibilities of using this 
financial support. There are better chances for customisati-
on as it may now also include, for example, requalification, 
translation of documents for the purposes of recognition of 
education, deposit when moving into rented premises and 
other practical issues.

RIGHTS oF IRREGULAR MIGRANTS IN CENTRAL 
EURoPE 
implementation time: 1 September 2012 – 30 June 2015
supported by: European Programme on Integration and 
Migration (EPIM)
coordinated by: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Partners: ARCA, Menedék, SIMI, Spoločnosť ľudí dobrej 
vôle (Goodwill Society)/Liga za ľudské práva (Human Rights 
League)

The last year (for the third time already) saw the continua-
tion of an international project of non-governmental orga-
nisations from 5 Central European countries, dedicated to 
a group of undocumented labour migrants. We also moni-
tored and assessed the implementation process of the so 
called Sanction Directive No. 2009/52/EC, as applied in 
practice in five partner countries. The results of joint efforts 
are summarised in a comparative report titled Unprotected: 
Labour Migrants in an irregular situation in central 
europe, which is available both in English and in Czech on 
SIMI’s website. 

Moreover, all partner organisations provided free legal coun-
selling to irregular migrants throughout the project, as well 
as to those in threat of becoming irregular migrants. We 
organised an information campaign for this target group of 
migrants consisting of leaflets with contact details of the re-
spective partner organisations. A leaflet was also issued for 

migrants working in the Czech Republic, which contained 
information on their rights, guaranteed by the sanction di-
rective and transposed into Czech law. However, due to 
low enforceability of these rights in practice we are still dis-
cussing further improvements with labour inspection offices 
and ministries.

In 2015, we also released other publications for the professi-
onal public. Firstly, we had our research on the status of 
migrant domestic workers in the Czech Republic translated 
into English, which aroused great interest among foreign 
experts. After that, in cooperation with migration experts 
Marek Čaňek and Ľubica Kobová from Multicultural Centre 
Prague we prepared a joint study on the involvement of 
trade unions in the protection of rights of labour mi-
grants for future discussions with trade unions and other 
partners. 

centra Praha vypracovali společnou studii o podílu odbo-
rových svazů na ochraně práv pracovních migrantů pro 
budoucí jednání s odbory a jinými partnery.

ASI jSME ByLI TAKOVí nAIVní nEBO IDEALISTé. nEuMíM AnI PO DVAcETI 
A VícE LETEch řícI, jAK jSME MOhLI TAK nAIVně MySLET, žE SE VáLKA 

zASTAVí, žE SE TO uKLIDní zA PATnácT Dnů nEBO něKOLIK MěSíců. 
zorica, 65 let, Sarajevo/BoSna a Hercegovina 

I ThInK WE WErE juST nAIVE Or IDEALISTIc. MOrE ThAn TWEnTy  
yEArS LATEr, I STILL cAnnOT ExPLAIn hOW WE cOuLD BE SO nAIVE 
AnD ThInK ThAT ThE WAr WOuLD EnD AnD ThE SITuATIOn WOuLD 

cALM DOWn WIThIn FIFTEEn DAyS Or SEVErAL MOnThS. 
zorica, aged 65, Sarajevo/BoSnia and Herzegovina
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SIMI se dlouhodobě věnuje podpoře soužití Čechů a mi-
grantů, společnému sdílení a vzájemnému poznávání. rok 
2015 byl pro SIMI náročný vzhledem k válce v Sýrii a na 
dalších územích afrického kontinentu a následnému přílivu 
uprchlíků do Evropy. Magda Faltová, ředitelka SIMI, vystu-
povala často v médiích, aby poskytla informace z pohledu 
odbornice, která se problematice migrace dlouhodobě vě-
nuje, a pomohla tak objasnit některé vzniklé obavy či opo-
novat šířeným desinformacím, které ve společnosti vedly 
ke vzniku rasistických a xenofobních názorů a postojů.  
I v SIMI jsme se tak v tomto roce stali terčem nesnášenli-
vých a nenávistných projevů, stejně jsme se však setkáva-
li s mnoha podpůrnými reakcemi veřejnosti. SIMI v tomto 
roce tak sehrálo důležitou roli jako ambasador těch, kteří 
naši pomoc potřebují, a postojů humanity, solidarity a spo-
lupráce, na kterých by naše evropská společnost měla být 
založena.

I v roce 2015 jsme v rámci projektů dejme šanci (i)migran-
tům iii a crossing borders pokračovali v pořádání besed 
na školách (kde jsme se se studenty věnovali problematice 
migrace a uprchlictví) a také pořádání multikulturních večerů 
věnovaných vždy jedné vybrané zemi. na těchto večerech 
cizinci prezentovali své země a seznamovali účastníky se 
svými osobními příběhy. Součástí večerů byly i ochutnávky 
specialit daných zemí. A protože víme, že jídlo lidi spojuje, 
pokračovali jsme dále v publikování receptů s příběhem na 
SIMI Foodblogu, který najdete na adrese foodblog.migra-
ce.com.

V rámci projektu „ženy na vedlejší koleji (?)“ jsme také ote-
vřeli nový blog Bez vrásek, který se věnuje problematice 
stárnutí a migrace. je určen migrantkám, ale i vám všem, 
kdo chcete sdílet svoje zkušenosti a názory, veselé i smut-
né, a diskutovat o tématu stárnutí a o všem, co s tím v ži-
votě souvisí. na blogu Bez vrásek najdete osobní příběhy 
a zkušenosti, návody na řešení obtížných životních situací, 
komentáře a názory nebo praktické informace. bezvrasek.
migrace.com.

S prezentačním stánkem SIMI jsme se pak jako každý rok 
účastnili festivalů refufest, Poznejme se sousedé, respekt, 
Barevná devítka či zažít město jinak.

půSOBENí NA vEřEjNOST
iNFluENCiNg THE puBliC

 SIMI has long been promoting mutual coexistence between 
Czechs and migrants, mutual sharing and getting to know 
each other. The year 2015 was demanding for SIMI becau-
se of wars in Syria and other territories in Africa and the 
subsequent influx of refugees to Europe. Magda Faltová, 
SIMI Director, made a frequent appearance in the media to 
provide information from the perspective of an expert invol-
ved in migration issues on a long-term basis, and to help to 
clarify certain concerns, or to oppose to the disinformation 
spreading, leading to racist and xenophobic sentiments and 
opinions in society. SIMI’s staff was often targeted with in-
tolerant and hateful manifestations, and we could often see 
numerous similar reactions among the public. Last year SIMI 
played an important role as an ambassador for those who 
are in need of our help, in maintaining humane attitudes, 
solidarity and cooperation our society should be built on.

Also in 2015, under the Let’s give (i)mmigrants a chance 
iii and crossing Borders projects, we continued organi-
sing discussions at schools (addressing migration and re-
fugee issues together with students) as well as multicultural 
evenings on selected countries. At these events, foreigners 
presented their countries and their life stories to the partici-
pants. Tastings of specialities from different countries were 
part of the events. And as we know that food unites people, 
we continued publishing recipes accompanied with stories 
on the SIMI Foodblog, which is to be found on the website: 
foodblog.migrace.com.

Under the project titled “Women at the Sidelines (?)” we also 
developed a new blog no Wrinkles, dedicated to ageing 
and migration. It is intended for female migrants but also for 
all of you who want to share your cheerful and sad experi-
ences and opinions, and to discuss the issue of ageing and 
everything related to our lives. The No Wrinkles blog offers 
personal stories and experience, instructions on how to deal 
with difficult life situations, comments and opinions or prac-
tical information. bezvrasek.migrace.com.

As every year, we had an information stand at the Refufest, 
Respect, Colourful Nine, and Experience the City Differently 
festivals.
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crOSSInG BOrDErS
realizace 1. září 2014 – 
28. únor 2016
podpořen nadací rozvoje
občanské společnos-
ti   v rám ci programu Fond  
pro  nnO, podpořené-
ho grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a norska  
v rámci EhP fondů

Prostřednictvím projek-
tu crossing borders jsme 
chtěli dosáhnout poro-
zumění pro jiné národy  
a jejich kultury, větší tole-
ranci majority k minoritám 
a odstranění stereotyp-
ních názorů. V jeho rámci jsme uspořádali celkem 7 mul-
tikulturních večerů o Kurdistánu, Demokratické republice 
Kongo, ukrajině, Mongolsku, íránu, Ghaně či Mexiku, na 
kterých své země prezentovali cizinci samotní. na únor 
2016 pak plánujeme závěrečný společenský večer pro-
jektu, který bude setkáním všech zúčastněných a prezen-
tací jednotlivých příběhů těch, kteří do Čr přišli odjinud.  
V rámci projektu jsme podpořili vzdělávacími a poradenský-
mi aktivitami i cizince samotné. Připravili jsme kurzy práce 
s Pc a komunikačních a prezentačních dovedností, které 
posílily jejich úspěšnost na trhu práce. V rámci odborného 
poradenství jsme pak poskytli individuální asistenci všem 
cizincům, kteří museli bojovat s porušováním svých práv  
a s diskriminací.
 
DEjME šAncI (I)MIGrAnTůM III
realizace 1. leden 2015 – 31. prosinec 2015
podpořeno Magistrátem hl. m. Prahy z dotačního progra-
mu pro integraci cizinců

Pokračování úspěšného projektu Dejme šanci (i)migrantům 
II, ve kterém jsme ve spolupráci s pražskými školami a na-
šimi klienty připravili společné besedy a multikulturní večery 
zaměřené na různé země. cílem projektu bylo zprostředko-
vat setkání studentů a veřejnosti s cizinci, lidmi rozličných 
národností a odlišného původů, a při společné diskusi sdělit 
něco o osobních příbězích a procesu integrace těch, kteří 

CRoSSING BoRDERS
implementation time: 
1 September 2014 – 28 
February 2016
supported by: Civil Society 
Development Foundation 
as part of the program 
Fund for NGOs, grant from 
Iceland, Lihtenstein and 
Norway through EEA funds

Understanding for other 
nations, cultures and their 
surroundings, greater tole-
rance of mainstream soci-
ety for minorities and elimi-
nating stereotypical views 
– this was the aim of the 

Crossing Borders project. The project consists of 7 multi-
cultural evenings covering issues of Kurdistan, Democratic 
Republic of Congo, Ukraine, Mongolia, Iran, Ghana and 
Mexico, and including the final social event planned for 
February 2016. It will be the concluding evening and social 
meeting, as well as presentation of all these countries and 
stories of people who have come from these countries to 
the Czech Republic. The project also supported foreigners 
with educational and counselling activities. We prepared PC 
courses and communication and presentation skills courses 
in order to increase their chances on the labour market. The 
expert counselling included individual assistance to all fore-
igners who had to face human rights violations and discri-
mination.
 
LET’S GIVE CHANCE To (I)MMIGRANTS III
implementation time: 1 January 2015 – 31 December 2015
supported by: Grant of the Capital City of Prague

The continuation of a successful project Let’s Give Chance 
to (I)mmigrants II, under which we, in cooperation with 
schools in Prague and our clients, prepared joint discussi-
ons and multicultural evenings covering issues of various 
countries. The project aimed to organise encounters of stu-
dents and the public with foreigners, people of diverse nati-
ons and origins, and to learn more during such discussions 
about personal stories and process of integration of those 

foodblog_simi_vizitka_74x105_02.indd   1 24/06/15   14:22

do Čr přišli odjinud. na jednotlivé besedy navazovaly také 
workshopy, na kterých se studenti seznamovali prostřed-
nictvím různých výtvarných technik s kulturou vybraných 
zemí. Společně s besedami jsme připravili také multikulturní 
večery pro rodiče dětí a veřejnost, kde cizinci prezentovali 
historii, kulturu a zajímavosti svých zemí a připravili ochut-
návku tradičních jídel.

who have come to the Czech Republic from various other 
places. Individual discussions were followed by workshops 
where students were made familiar with the culture of se-
lected countries through various art techniques. Apart from 
the discussions, we also prepared multicultural evenings 
for parents of the children and the public where foreigners 
presented their history, culture and attractions from their 
respective countries. They also prepared tastings of their 
traditional meals.

MAnžEL SE OBáVAL TOhO, žE nEBuDEME MíT cO K jíDLu KDyž zAČnE 
zIMA, POKuD PřED TíM nEzAhynEME OD GrAnáTů A OSTřELOVAČů, 

žE PrOSTě DěTI nEPřEžIjí Tu zIMu. PrOTO náS PřIhLáSIL nA SEznAM 
DěTSKé AMBASáDy, KTErá OBČAS OrGAnIzOVALA EVAKuAcE z MěSTA. 
PO PěTI MěSících ČEKání, V LISTOPADu 1992, jSME ODjELy DO SPLITu 

A ODTuD LETADLEM MInISTErSTVA VnITrA ČESKOSLOVEnSKA  
DO PrAhy. V Té DOBě ČESKOSLOVEnSKO PATřILO K zEMíM, KTEré  

VíTALy uPrchLíKy z BýVALé juGOSLáVIE. 
arina, 58 let, Sarajevo/BoSna a Hercegovina

My huSBAnD WAS WOrrIED ThAT IF DIDn’T GET KILLED By  
GrEnADES AnD SnIPErS WE WOuLD BE LEFT WITh nO FOOD In ThE 
uPcOMInG WInTEr - ThAT ThE chILDrEn WOuLD nOT SurVIVE ThE 
WInTEr TIME. ThErEFOrE hE rEGISTErED uS WITh ThE chILDrEn’S 
EMBASSy, WhIch OccASIOnALLy OrGAnISED EVAcuATIOnS FrOM 
ThE cITy. AFTEr FIVE MOnThS OF WAITInG, In nOVEMBEr 1992, WE 
LEFT FOr SPLIT AnD FrOM ThErE WE TrAVELLED By PLAnE OF ThE 
czEchOSLOVAK MInISTry OF ThE InTErIOr TO PrAGuE. ThE ThEn 
czEchOSLOVAKIA WAS OnE OF ThE cOunTrIES ThAT AccEPTED  

rEFuGEES FrOM FOrMEr yuGOSLAVIA.  
arina, aged 58, Sarajevo/BoSnia and Herzegovina
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V roce 2015 SIMI zaznamenalo velký zájem veřejnosti  
o dobrovolnickou výpomoc, a to zejména v souvislosti  
s uprchlickou situací v Evropě. Tento zájem a chuť pomáhat 
nás mile potěšil. V rámci svých aktivit SIMI přímo neorga-
nizovalo pomoc těmto uprchlíkům, ale dále rozvíjelo dob-
rovolnické aktivity, které spočívaly v individuální asistenci 
našim klientům na území Čr, a to zejména hl. m. Prahy. 
Dobrovolníci v SIMI pomáhali cizincům a cizinkám nejvíce  
s procvičováním češtiny, protože znalost češtiny je jedním  
z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšnou integraci v naší 
zemi. Dále nám dobrovolníci pomáhali s vyhledáváním in-
formací na internetu (zejm. s monitoringem o stavu lidských 
práv), s rešeršemi textů, propagačními aktivitami na festiva-
lech, s pořádáním konferencí, workshopů či multikulturních 
večerů a také s administrativou v kanceláři SIMI. celkem 
s námi v tomto roce tak spolupracovalo 30 dobrovolníků. 
Touto cestou bychom jim proto chtěli velice poděkovat,  
a to nejenom za jejich čas a energii, ale také za trpělivost  
a porozumění, které naším klientům věnovali. 

Kromě dobrovolníků se na činnosti SIMI podíleli i stážisté 
ze středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří si  
u nás plnili povinnou školní praxi, a/nebo si doplňovali zna-
losti ze svého studijního oboru souvisejícího s problemati-
kou migrace a uprchlictví. jejich seznam najdete na konci 
naší výroční zprávy.

SPOLEČně PrO cIzIncE IV
realizace 1. leden 2015 – 31. prosinec 2015
podpořen Ministerstvem vnitra Čr

Projekt byl zaměřený na podporu dobrovolnické služby  
v SIMI. SIMI je akreditovanou organizací u Ministerstva vni-
tra Čr k výkonu a organizaci dobrovolnické služby. náplní 
projektu byly aktivity výše uvedené a dotace nám zajistila 
zejména prostředky na povinné pojištění dobrovolníků.

 „chci pomáhat lidem, kteří to potřebují a dokázat, že ne 
všichni „slušní Češi“ jsou xenofobové.“ Iva, dobrovolnice 
SIMI

„Proč to dělám? Protože nemám kamarády jen z Česka, ale 
ze zhruba 15 dalších států světa. je to obrovská výhoda  
a pestrá zkušenost, protože si díky tomu umím představit, 

dOBrOvOlNíCi
vOluNTEErS

In 2015, SIMI saw a great public interest in volunteering, 
in particular in relation to the refugee situation in Europe. 
We were very pleased to see this interest and willingness to 
help. SIMI did not organise direct help for these refugees but 
further developed volunteering activities, consisting of indi-
vidual assistance for our clients in the territory of the Czech 
Republic, mainly in the territory of the Capital City of Prague. 
Volunteers at SIMI helped foreigners most of all with prac-
tising their Czech language skills because the knowledge 
of the Czech language is one of the most important skills 
for their integration and life in our country. Volunteers also 
helped us to search for information on the Internet (mainly to 
monitor the human rights situation), with desk researches, 
promotional activities at festivals, logistics for conferences, 
workshops and multicultural evenings, as well as paperwork 
in SIMI offices. All in all, this year we collaborated with 30 
volunteers. We would like to use the opportunity and expre-
ss them our gratitude not only for their time and energy, but 
also for their patience and understanding they dedicated to 
our clients. 

Apart from volunteers, SIMI activities were also attended by 
visiting students from secondary schools, post-secondary 
vocational schools and universities who were doing their 
compulsory practical training with us and/or were gathering 
knowledge from their study field related to migration and 
refugee issues. Their list is to be found at the end of our 
annual report.

ToGETHER FoR FoREIGNERS IV
implementation time: 1 January 2015 – 31 December 2015
supported by: CR Ministry of the Interior 

The project aimed at promoting volunteering service at 
SIMI. SIMI’s organisation is accredited by the CR Ministry of 
the Interior to carry out and organise volunteering services. 
The project covered the above mentioned activities and the 
grant provided us in particular with the funds for volunteers’ 
mandatory insurance.

 “I want to help people in need and to show that not all “de-
cent Czechs” are xenophobic.” Iva, SIMI’s volunteer 
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že není lehké začít žít v jiné než vlastní zemi. ráda pomůžu 
tuto situaci udělat jednodušší tím, že vypomáhám v inte-
gračních centrech.“ Kamila, dobrovolnice SIMI

„jednou jsem četl, že poté, co je vše řečeno a uděláno, 
bylo mnohem více řečeno než uděláno. Mimo jiné jsem pro-
to chtěl něco udělat, nejenom mluvit.“ Ondřej, dobrovolník 
SIMI

“Why am I doing it? Because I do not have friends only from 
the Czech Republic, but also from ca other 15 countries 
of the world. It is a great advantage and varied experience 
making me understand that it is not easy to start living in 
a country that is not your own. I will gladly help to make 
the situation easier by providing help in integration centres.“ 
Kamila, SIMI’s volunteer

“once I read that after everything is said and done, much 
more has actually been said than done. Besides other 
things, I wanted to do something, not only to talk.” ondřej, 
SIMI’s volunteer

jEDIná cESTA VEn zE SArAjEVSKé MěSTSKé ČáSTI VOGOšćA  
VEDLA DO BěLEhrADu A nA ní jSME PrOšLy 24 KOnTrOLAMI. VELKý 

PrOBLéM VznIKL nA SrBSKéM hrAnIČníM PřEchODě nA řEcE DrInA, 
KDE VyTáhLI MéhO MAnžELA z AuTA. TEPrVE náM VšEM V KOLOně 

PěTI AuT DOšLO, žE On jEDIný Má MuSLIMSKé jMénO. MužI  
OzBrOjEní nOžI A PušKAMI VyPADALI STrAšIDELně, STAČILO jE VIDěT 
A už jSTE ByLI STrAchEM BEz SEBE. PTALI SE hO, KAM A PrOČ jEDE, 

On nEVěDěL, KTErá ODPOVěď Mu zAchrání žIVOT – ByLO TO  
nA SAMéM zAČáTKu VáLKy, KDy OPrAVDu nEPLATILy žáDná PrAVIDLA  

A žIVOT nEznAMEnAL nIc. 
mirna, 58 let, Sarajevo/BoSna a Hercegovina

ThE OnLy WAy OuT OF ThE SArAjEVO nEIGhBOurhOOD VOGOšćA 
LED TO BELGrADE AnD On ThAT WAy WE WEnT ThrOuGh 24 chEcK 

POInTS. WE GOT InTO BIG TrOuBLES On ThE SErBIAn BOrDEr 
crOSSInG By ThE DrInA rIVEr WhErE My huSBAnD WAS DrAGGED 
OuT OF ThE cAr. OnLy ThEn WE (A cOnVOy OF FIVE cArS) rEALISED 
ThAT hE WAS ThE OnLy OnE WITh A MuSLIM nAME. MEn ArMED WITh 
KnIVES AnD rIFLES LOOKED ScAry, IT SuFFIcED TO SEE ThEM AnD WE 
GOT ScArED TO DEATh. ThEy ASKED WhErE hE WAS GOInG AnD Why. 
hE DIDn’T KnOW WhAT WAS ThE rIGhT AnSWEr TO SAVE hIS LIFE – IT 
WAS AT ThE VEry BEGInnInG OF ThE WAr - nO ruLES APPLIED AnD 

LIFE hAD nO VALuE.  
mirna, aged 58, Sarajevo/BoSnia and Herzegovina
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lidé v Simi 
pEOplE OF Simi 

zAMěSTnAncI / TEAM

VEDEní / DIRECToRS
MAGDA FALTOVá, ředitelka / director
PAVLA hrADEČná, programová ředitelka / programme director
 
PráVní ODDěLEní / LEGAL DEPARTMENT
KLárA hOLíKOVá, vedoucí právního oddělení / head of the le-
gal department
KATEřInA MATuLOVá, právnička / lawyer
PETrA TOMAnOVá, právnička / lawyer
PETEr chMELIAr, právník / lawyer
 
SOcIáLní ODDěLEní / SoCIAL DEPARTMENT
PAVEL DuBA, vedoucí sociálního oddělení / head of the social 
department
SyLVA hAMPALOVá, sociální pracovnice / social worker
VLASTA STuLíKOVá, sociální pracovnice / social worker
FrAnTIšEK cIhLář, psychosociální pracovník / psychosocial 
worker
 
InTErKuLTurní PrAcOVnIcE / INTERCULTURAL WoR-
KERS
nATALLIA ALLEn

MArIAnnA KuzMOVych

MónIcA MárquEz BOBADILLA

MArInA POjMAnOVá

VAn Anh TrAnOVá

VIKTOrIjA VALEEVA

jAnA MAGDALénA VLASTníKOVá

 
ExPErTKy / ExPERTS
EVA ČEch VALEnTOVá, expertka na mezinárodní spolupráci & 
projektová koordinátorka / expert for international coopera-
tion & project coordinator
KATEřInA DEDErOVá, koordinátorka dobrovolníků & Public 
relations / coordinator of volunteers & Public Relations
MArIE jELínKOVá, socioložka / sociologist
PETrA EzzEDDInE, expertka na rovné příležitosti / expert for 
equal opportunities
GOrAnKA OLjAČA, expertka na medializaci / media expert
EVA DOhnALOVá, metodička / methodologist

 

EKOnOMIcKé ODDěLEní / FINANCIAL DEPARTMENT
PETr VESELý, finanční manažer / financial manager
hAnA KnIhA, účetní / accountant
jAnA hOřEjší, mzdová účetní / wage accountant

SPráVní rADA SPOLKu DO 12. 5. 2015 / BoARD oF 
DIRECToRS oF ASSoCIATIoN TILL 12 MAY 2015
jAn ruML, předseda / chairman
VLADAn BrOž, člen / member
AnnA GrušOVá, členka / member
PAVLA hrADEČná, členka / member
MArKéTA hrOnKOVá, členka / member
DAnA něMcOVá, členka / member
růžEnA KuLhánKOVá, revizorka / auditor

SPráVní rADA O.P.S. OD 13. 5. 2015 / BoARD oF 
DIRECToRS oF PUBLIC BENEFIT CoRPoRATIoN SINCE 
13 MAY 2015
VLADAn BrOž, předseda / chairman
jAn ruML, člen / member
AnnA GrušOVá, členka / member
PAVLA hrADEČná, členka / member
MArKéTA hrOnKOVá, členka / member
DAnA něMcOVá, členka / member

DOzOrČí rADA / SUPERVISoRY BoARD
DAnIELA BEDnárIKOVá, předsedkyně / chairman
jIří KnITL, člen / member
růžEnA KuLhánKOVá, členka / member
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FInAnČní A MATErIáLní POD-
POrA / FINANCIAL AND MATE-
RIAL SUPPoRT

ADAMIK PETEr
AMBrOž jAKuB
AVAST FOunDATIOn
BAjErOVá AnnA
BEČKOVá VěrA
BEČVář PETr
BOhuSLAVOVá rADKA
BrOž jAn
BurEšOVá PETrA
cOPy GEnErAL, S.r.O.
ČErVEnKA jIří
DErKA TOMáš
DOLEjší zuzAnA
FALTOVI VácLAVA A MIchAL
FOrMánEK VácLAV
FrITSch MArTIn
GuzIK huBErT KAMIL
hAVELKOVá BArBArA
hEjná BěLA
hESOVá zOrA
hOFEr FILIP
chLuMEcKý PETr
ILLIch MIchAL
jurAj ALExAnDEr
KArDOVá BArBOrA
KAzDA MArIAn
KLíMOVá KATEřInA
KLODA MArTIn
KOnEČná jAnA
KOPIcOVá MAGDALénA
KrAjhAnzL ALEx
KráSA OnDřEj
KrAuS PAVEL
LAcIKOVá ALEnA
LAnGEr MIrOSLAV
LEDErErOVá InGrID
LIEPOLDOVá TErEzA
LMc S r. O.
LOGAn hAnA
LuKáš POKOrný
MAchEK jAKuB
MAjErČíK LuBOMír
MAjznEr MIchAL
MArEČKOVá LEnKA
MArTIn MáLEK
MATějKA DAnIEL
MIchOPuLOS PETrOS
MInKOVá KATEřInA
MOrEEDAnA

nEnADáL ADAM
nOVOTný MArIAn
nyTrOVá PETrA
OuhrABKOVá zuzAnA
PEČInKOVá KATEřInA
PETráKOVá MAGDALénA
PLášIL jAKuB
POPELKA jAn
rázKOVá MIchAELA
rEnDLA LuBOš
ruFErOVá KrISTynA
SEqEncE, z.S.
ShAMMA TAťánA
SKáLA PAVEL
SMLSAL jIří
SrnOVá EVA
STAněK jIří
STEhLíKOVá EVA
STrušKOVá EVA
šIMáČEK DALIBOr
šIMKOVá MArTInA
šKABrAhA MArTIn
šLEchTA PETr
TEchSOuP ČESKá rEPuBLIKA
TOMKET, S.r.O.
uhLíK OnDřEj
VALLO zByněK
VESELý LuKáš
VyhnánEK jAn
VýBOr SVěTOVéhO DnE MODLITEB
zAjíČEK SAMuEL
záVESKý MIchAL

DOBrOVOLnícI / VoLUNTEERS
LEnKA KADEr AGhOVá
VALEnTInA BATuEVA
LuDMILA BArTOšOVá
zuzAnA BEnEšOVá
PETrA BLAžKOVá
KrISTýnA BOháČOVá
MArIAnA BOTKOVá
PETrA ČEchOVá
DArIA ČErnOSTOVá
LEnKA ČErnOušKOVá
MArTIn ČErný
VácLAVA FALTOVá
IVA FrAncOVá
PETr GuT
rADKA hájKOVá
zuzAnA hErMAnnOVá
VLADAn hrušKA
VErOnIKA jAnůrKOVá
MárIA jurášOVá

SOňA KITzLErOVá
VAnDA KOLEČKOVá
nInA KOShchEEVA
KAMILA KySELáKOVá
SAnDrA LAPEšOVá
DEnISA nGuyEn
IVAnA nOSKOVá
MArKéTA nOVOTná
ADéLA PrOKšOVá
AnnA rOSEnOVá
KrISTýnA SLOMKOVá
PETrA SVOBODOVá
LEnKA STrOuhALOVá
AnnA šOLArOVá
šárKA uLČáKOVá
VIKTOrIA VALEEVA
IVA VyČIchLOVá
IVA zAháLKOVá
jAnA žALSKá 

STážISTé / INTERNS
DOMInIKA LörIncOVá, Linköping 
university
EMILIE MOLáČKOVá, ETF uK, Praha
STuDEnTI Ústavu translatologie FF 
uK, Praha
STuDEnTI právní kliniky PF uK, Praha

SPOLuPrAcOVALI S náMI / 
ACNoWLEDGEMENTS FoR Coo-
PERATIoN
AKADEMIcKé KOnFErEnČní cEnTruM
crEATIVE GATE
DW AGEnTurA
VLADIMír A rADEK BAšTOVI
KATEřInA ČížKOVá
jArO DuFEK
GOEThE InSTITuT PrAhA
LucIE LuKAVSKá
MArTIn MáLEK
LEnKA MArTInKOVá
OLIVE FOOD
MArEK PrOcházKA
EVA PrOcházKOVá
EVA STALDEr
AnnA SVOBODOVá
jIří šOLc
Vh TrAVEL
VITAL cATErInG

PODěkOváNí zA PODPOru / AKNoWLEDGEMENTS FoR SUPPoRT

nEVíM, cO ByLO hOrší, TO KDyž náS BOMBArDOVALI A STříLELI PO 
MěSTě A My SE MuSELI SchOVáVAT DO SKLEPů nEBO, KDyž STřELBA 
SKOnČILA A nějAcí MužI z PArAVOjEnSKých SKuPIn, KTErých ByLO 

nESPOČET, BOuchALI nA DVEřE A něcO hLEDALI. jEDnOu jSEM  
nAPOČíTALA, žE Těch jAKOBy KOnTrOL ByLO 17 BěhEM DnE. 

SPOuSTA z Těch LIDí VyPADALA rETArDOVAně, ALE MěLI zBrAně,  
TAKžE nEByLO MOuDré háDAT SE S nIMI. VšEchnO ByLO jEšTě  

nEDEFInOVAné, chAOTIcKé, nEVěDěLI jSME KDO jE KDO, jEn  
STřELBA, VáLEČná PSychózA A STrAch ByLy EVIDEnTní. 

maja, 59 let, Sarajevo/BoSna a Hercegovina

I DOn’T KnOW WhIch WAS WOrSE – BOMBInG AnD FIrInG AnD hIDInG 
In cELLArS Or MEn FrOM PArAMILITAry TrOOPS (AnD ThEy WErE 
cOunTLESS) BAnGInG On Our DOOrS In SEArch OF SOMEThInG 

AFTEr ThE FIrInG STOPPED. OncE I cOunTED 17 Such “SEArchES” 
DurInG OnE DAy. A LOT OF ThOSE PEOPLE LOOKED rETArDED BuT 

ThEy hAD WEAPOnS SO IT WAS nOT WISE TO OPPOSE ThEM.  IT WAS 
ALL unDEFInED yET, chAOTIc. WE DIDn’T KnOW WhO WAS WhO, OnLy 

ShOOTInG, WAr PSychOSIS AnD FEAr WErE OBVIOuS. 
maja, aged 59, Sarajevo/BoSnia and Herzegovina
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FiNANČNí zprávA 
FiNANCiAl rEpOrT

jméno donátora / name of the donor Částka v czK / amount 
in czK 

Evropský integrační fond (EIF) / European Fund for Integration 1 026 240

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) / Asylum, Migration and Integration Fund 411 410

Magistrát hlavního města Prahy / Prague city council 1 292 000

EIF – European commission – Project InTEGrO 714 855

Evropský sociální fond (ESF) / European Social Fund -24 305

Ministerstvo vnitra / Ministry of Interior 37 000

Fondy EhP (nadace rozvoje občanské společnosti) / EEA Grants (civil Society Development Foundation) 1 426 283

norské fondy / norway Grants (Open Society Fund) 3 121 780

European Programme for Integration and Migration (EPIM) 121 817

celkem/Total 8 127 081

náklady / expenses Částka v tis. czK / amount in th. czK

Spotřeba materiálu / Materials consumed 118

Opravy a udržování / repairs and maintenance 1

cestovné / Travel expenses 16

náklady na reprezentaci / representation expenses 1

Ostatní služby / Other services 1 282

Mzdové náklady / Salaries 5 225

zákonné sociální a zdravotní pojištění / Social and health Insurance 1 645

Ostatní pokuty a penále / Other fines and penalties 26

Kurzové ztráty / Exchange losses 3

jiné ostatní náklady / Other expenses 140

Poskytnuté členské příspěvky / Provided member contributions 9

náklady celkem / Total expenses 8 466

výnosy / revenues Částka v tis. czK / amount in th. czK 

Tržby z prodeje služeb / Sales of services 61

Úroky / Interests 1

jiné ostatní výnosy / Other revenues 13

Dary / received contributions 345

Provozní dotace / Operating subsidies 8 127

Výnosy celkem / Total revenues 8 547

PřEhLED ČErPAných DOTAcí V rOcE 2015 V czK / OPErATInG SuBSIDIES In 2015 In czK
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Aktiva / Assets stav k 1. 1. 2015  
v tis. czK/ status as 
of 1 january 2015 in 

th. czK

 stav k 31. 12. 
2015 v tis. czK/ 
status as of 31 

December 2015 in 
th. czK

Stálá aktiva / current assets 64 64

Software 55 35

Oprávky k softwaru / Accumulated depreciation-software -55 -35

Ocenitelná práva / royalties 64 64

Drobný dlouhodobý hmotný majetek /Tangible assets under czK 10,000 154 73

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku / Accumulated depreciation tan-
gible assets under czK 10,000

-154 -73

Oběžná aktiva / current assets 5 526 1 743

Odběratelé / Subscribers 32 19

Poskytnuté provozní zálohy / Operating Advances 2 612 190

Ostatní pohledávky / Other receivables 0 47

nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem / Demands for subsidies and other 
settlements with state budget

0 216

jiné pohledávky / Other receivables 4 4

Pokladna / cash register 36 10

Bankovní účty / Bank accounts 2 809 1 222

náklady příštích období / Pre-paid expenses 33 33

Příjmy příštích období / Accured Income 0 0

celkem aktiva / Total assets 5 590 1 806

pasiva / liabilities stav k 1. 1. 2015  
v tis. czK/ status as 
of 1 january 2015 in 

th. czK

stav k 31. 12. 
2015 v tis. czK/
status as of 31 
december 2015 

in th. czK

Vlastní zdroje / Own resources 448 518

Vlastní jmění / Funds 1 009 1 009

Fondy / Accounts based on profits 14 3

Účet výsledku hospodaření / Profits from approved processes 37 82

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení / Profits from approved processes x 37

nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let / retained earings, accumulated lo-
sses from previous years

-612 -612

cizí zdroje / Liabilities 5 142 1 288

Dodavatelé / Suppliers 29 31

Přijaté zálohy / Advances received 2 020 1 221

Ostatní závazky / Other liabilities -41 0

závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. Pojištění / Liabilities for social security and he-
alth insurance

173 0

Ostatní přímé daně / Other direct debts 47 0

závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu / Payables to the state budget 2 550 0

jiné závazky / Other liabilities 333 20

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci / Other short-term borrowings 0 15

Dohadné účty pasivní / unbilled 2 0

Výdaje příštích období / Accured Expenses 29 1

celkem pasiva / Total liabilities 5 590 1 806

ziSK / diFFerence (proFit)        82
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