
Profesionalizace sociální práce v 
tématu obchod s lidmi

aneb Na čem jsme dva roky pracovali a kam nás to zavedlo, 
aby to bylo užitečné nejen pro téma “obchod s lidmi”.



1. Kam nás projekt vedl?

2. Jaké jsou postupy a nástroje naší práce?

3. Co vše jsme zrealizovali a proč?

4. Jak sdílet informace a neublížit?

5. Kdy sdílíme informace, které se týkají spolupráce s klientem či klientkou ?

6. Co musím vědět o sdílení informací a mlčenlivosti?

7. Jak zachovat užitečnou praxi, neporušovat práva klientely a nepřekračovat zákon?

8. Jak získat souhlas a co dělat, když ho získat nejde? 

9. Co vám chceme říct na závěr?

10. Kdo jsme my? 

11. O co se opíráme? 
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Před dvěma lety jsme věděli, že… 

je tu prostor, jak zlepšit sociální práci s lidmi vystavenými vykořisťování a obchodu s lidmi.  

Chtěli jsme hledat nové nástroje pro práci s obchodovanými lidmi.

Chtěli jsme, aby práce byla multioborová a týkala se přímé práce.

Nechtěli jsme zavádět systémové změny.

Věděli jsme, že budeme využívat metody human centered design.



V následujícím textu ukážeme,
jak jsme pracovali, jaké jsou výstupy

a jak se spolupráce vyvíjela.



Jaké jsou postupy a nástroje naší práce?
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Human centered design a designové přemýšlení 

IDEO, globální designová společnost, která je jedním z průkopníků této 
metodologie, o Designu zaměřeném na člověka říká, že je to „proces a soubor 
technik, které lze využít při vytváření nových řešení pro svět. Tato řešení 
zahrnují produkty, služby, prostředí, organizace a způsoby interakce.“

S využitím designových metod můžeme objevit a otestovat něco nového, co 
přinese lidem, s nimiž pracujeme, užitek.  

Designový proces IDEO označuje jako „zaměřený na člověka“ právě proto, že 
začíná u lidí, pro něž jsou řešení navrhována, jejichž životy se snažíme ovlivnit.
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Je metodologie pro kreativní řešení problémů. 
Zjednodušeně se na ni lze dívat jako na 

souslednost několika fází. 
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Design thinking



Zjištuju, kde je problém 
Jaký problém chceme řešit? 

Poznávám lidi, kterých se 
problém týká 
Co trápí a co potřebují lidi, 
jichž se problém týká? 

Ideace - vymýšlím možná řešení 
Jaká jsou možná řešení? 

Prototypuju - realizuju 
první návrhy 

Jak bude vypadat 
skutečné řešení? 

Testuju, zda řešení 
funguje v praxi 

Co v praxi funguje? Co je 
potřeba upravit? 

Design 
Thinking 
Process



Do projektu jsme vstupovali s předpokladem, který vycházel ze znalosti 
aktuální situace a praxe. 

Klienti*ky, kteří byli vystaveni obchodování, nemají po vstupu do služeb 
jasnou představu o tom, jaké možnosti jim systém nabízí a jaké jsou role 

jednotlivých aktérů. 
Věděli jsme také, že podobný problém má i klientela dalších služeb.



Jak funguje spolupráce mezi aktéry při 
jednotlivých kauzách, jaké jsou překážky 
při hledání nových řešení a jak je proces 
pomoci komunikován klientele?  

Začali jsme zjišťovat víc…



Vyptávaly jsme se…  

- aktérů v systému - v rozhovorech se 
stakeholdery

- klientů*ek samotných - přímo účastníků*ic 
skupiny i skrze sociální pracovnice

- spolupracujících zástupců*kyň organizací 
a institucí - na pravidelných workshopech

- pracovníků*ic, jejichž klientů*ek se 
obchod s lidmi může týkat - skrz fokusní 
skupiny, rozhovory



  ...data jsme týmově analyzovali

Hlavní metodou analýzy 
bylo affinitní mapování
a zjednodušená tematická 
analýza. 



...během projektu se postupně ukázalo, že:

Služby a aktéři spolu nespolupracují tak, aby jim to bylo užitečné. Obávají se sdílet 
informace o své práci, aby nepoškodili sebe nebo klienty.

Služby a aktéři často ví, že prevence jevu, se kterým pracují, je důležitá. Nemají 
však nástroje, jak doručit informace k cílové skupině či přesvědčit o důležitosti 
svého tématu další organizace.  

Služby a aktéři obtížněji nakontavávají svou cílovou skupinu přímo v terénu tak, aby 
následně věděla, komu a kam má zavolat, když to potřebuje.



Postupně jsme formulovali designové výzvy,
které lze shrnout do jedné hlavní: 

Jak bychom mohli sociálním službám a 
dalším službám a institucím rozšířit 
možnosti podpory klientek a klientů tak, 
aby byl na maximum využit potenciál 
systému a zároveň aby se klient či klientka 
mohli rozhodnout, jaké řešení jim nejvíce 
vyhovuje?

Designové výzvy slouží k tomu, aby se za 
pomoci ideačních technik lépe a cíleněji 
mohla navrhovat možná řešení problémů.   

https://www.designkit.org/methods/3
https://www.designkit.org/methods/3


V rámci ideace jsme vymysleli… 

Protože z výzkumu víme, že…
služby obtížněji nakontaktovávají svou 
cílovou skupinu přímo v terénu tak, aby 
následně věděla, komu a kam má 
zavolat, když to potřebuje.

● sadu produktů denní potřeby, 
které informují ukrajinské 
uprchlice a uprchlíky o tom, kde 
se v případě potřeby informovat 
přímo na Hlavním nádraží

● produkty, které La Strada rozdává 
při své terénní práci



Protože z výzkumu víme, že…
služby a aktéři často ví, že 
prevence jevu, se kterým pracují, je 
důležitá. Nemají však nástroje, jak 
doručit informace k cílové skupině 
či přesvědčit o důležitosti svého 
tématu další organizace. 

Namísto školení prevence 
obchodu s lidmi pro personál 
dětských domovů jsme vymysleli 
spolupráci s vyšší odbornou 
školou na podporu dětí přímo v 
zařízeních - Prevence obchodu s 
lidmi skrze spolupráci studentek s 
mladými lidmi z dětských domovů

V rámci ideace jsme vymysleli… 



Protože z výzkumu víme, že…
služby a aktéři spolu 
nespolupracují tak, aby jim to bylo 
užitečné, a obávají se sdílet 
informace o své práci, aby 
nepoškodili sebe nebo klientelu.

● vytvořili jsme multidisciplinární 
tým - naše skupina SPOL složena 
ze zástupců a zástupkyň 
organizací a institucí

● zavedli jsme stáže jako nástroj 
prohlubování spolupráce 

● představili jsme kauzování, jeho 
pravidla a hranice

● využili jsme speed networking jako 
možnost neformálního síťování

V rámci ideace jsme vymysleli… 



Vyrobili jsme první prototyp k testování 

Ukázka tvorby prototypu: 
samolepky na předměty pro 

příchozí z Ukrajiny - březen 2022



Stanovená rizika stáží studentů*ek v dětských 
domovech spolu se zástupci*kyněmi SPOL a 
podoba ebooku.

Vyrobili jsme první prototyp k testování 



Vyrobili jsme první prototyp k testování,
ten jsme otestovali a pořád testujeme

První SWOT analýza na case 
management a sdílení ve službách, 
výstup zproštění mlčenlivosti.



Ve čtvrtek 21. dubna 2022 jsme uspořádali 
síťování ušité na míru potřebám cílové skupiny.

Probíhající speed dating a výstupní zápisky účastnice.



A připravili jsme draft textů k právnímu rámci 
sdílení, který bude testován následujícího půl 
roku ve dvou organizacích.

Ten vám na níže uvedených 
stránkách také ve zkrácené verzi 

představujeme.
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Jak sdílet informace a neublížit?
aneb Co je rámec sdílení informací napříč službami,

proč se jej nebát a k čemu vlastně je. 



Proč by sdílení informací mělo být užitečné?

Přínos sdílení informací je především v tom, že umožňuje pohlédnout na 
příběh člověka z rozmanitých perspektiv lidí, kteří se sdílení účastní. Do 
diskuse vstupují různorodé pohledy a zkušenosti - profesní, kulturní, 
demografické i sociální. A klientovi či klientce může sdílení otevřít nové 
perspektivy, jež nevytváří tlak na jediné možné řešení. 

Sdílet informace a spolupracovat na případech klientů a klientek je užitečné 
pro všechny zapojené: klienty*ky, sociální pracovníky*ice, ale i pro kohokoli 
dalšího, kdo se sdílení účastní.
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Věřím tomu, že lidé, s nimiž informace sdílím, 
přinesou návrhy, které by mě nenapadly.

Když sdílím s více lidmi a navrhujeme řešení, 
jsme u toho spolu a kroky se lépe koordinují. 

Když spolupracujeme, podílíme se pak na cíli 
všichni společně.

Když máme stejný cíl, můžeme být v jeho 
naplnění rychlejší a tím užitečnější v tom,
co děláme.

Hmm…
a to znamená

co?
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Co to přináší pracovníkům a pracovnicím?

“Inspirovala jsem se od lidí, kteří nepracují s mojí cílovou skupinou.”

“Po skupině jsme si vyměňovali i emaily.” 

“Mám přímé kontakty na lidi, kteří se zabývají něčím podobným.” 

“Bylo pro mě zajímavé podívat se na stejný problém optikou jiné instituce.” 

“Ujistil jsem se, že jsme s klientem v řešení na stejné cestě.” 

“Získal jsem jasnou představu, jak organizace funguje.” 

“Zjistila jsem, že je nutné se propojovat s dalšími aktéry – s policií, OSPOD, s advokáty i terénní 
pracovnicí.” 

“Zjistila jsem, že poskytované služby nabízejí více, než je v registru.”
26



Co to přináší klientům a klientkám?

Klient či klientka spolupracují a rozumí tomu, co se okolo nich 
děje – řešení situace se pro člověka jeví jako akt integrovaného 
celku. Nezatěžujeme je opakováním svého příběhu a klient*ky 
nezahlcujeme službami, kterým nerozumí. 

Klienti*ky nemají pocit, že vše dlouho trvá – chápou, co se okolo 
nich děje a jak na sebe služby navazují.

Klient či klientka mají šanci na úspěšné vyřešení zakázky – 
podle výzkumů úspěšnost spolupráce u multidisciplinárního týmu 
vede k zásadnímu zlepšení minimálně v jedné třetině případů.
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Aha, to ale znamená, že mám vlastně mluvit o svých 

klientech a klientkách a o jejich životech, údajích

a jiných věcech, které jsou jejich osobní?

Ano, přesně tohle to znamená. Není však třeba mít obavy. V případě 
dodržení právních norem a etiky nejen sociální práce může být sdílení 
bezpečné a v souladu se zákonem.

28



Kdy sdílíme informace, které se týkají 
spolupráce s klientem či klientkou?



Když informace sdílet musíme: rozhodnutí soudu, 

povinnost ze zákona

Jde o situace, kdy:
- dojde k prolomení mlčenlivosti soudem (na základě rozhodnutí soudce*soudkyně, 

ve stanoveném rozsahu, § 8 odst. 5 trestního řádu);
- jsem pozván*a na případovou konferenci ( § 57 odst. 1 zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí); 
- mám povinnost oznámit resp. překazit trestný čin (trestní zákoník ust. § 367, 368 

v případech některých trestných činů).  
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Když nás kontext tlačí ke sdílení. Ale nevíme, jestli musíme a můžeme

Jde o situace, kdy:

● se potkám na tématicky zaměřené pracovní skupině nebo komunitním plánování (na těchto 
setkáních, která jsou zaměřena na systémové otázky, dochází k situacím, kde se řeší kapacity 
služeb a jejich možnosti, v diskusích se mohou objevit jednotlivé případy klientů a klientek, na 
kterých se ilustruje způsob práce jednotlivých složek systému);

● spolupracuji s návaznou službou nebo potřebuji zjistit nějaké informace o možnostech 
(volám do návazné služby a ta si žádá konkrétní informace o klientovi*ce, například zda splňuje 
pravidla jejich služby, nebo potřebuji zjistit obecné informace od Policie ČR a její příslušníci se 
doptávají);
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Když nás kontext tlačí ke sdílení. Nevíme, jestli musíme a můžeme

● někdo z okolí klienta*ky se doptává a chce znát okolnosti spolupráce (situace, 
kdy například pronajímatel zjišťuje, jak daleko je klient*ka se svým řešením dluhů, 
kdy se rodič může doptávat na služby poskytované jeho dítěti, nebo kdy 
zaměstnavatel zjišťuje, zda klient*ka již ukončil léčení závislosti).

● když se instituce doptává na konkrétní klienty*ky (například volá Policie ČR nebo 
OSPOD a z pozice autority se domáhají informací).
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Když nás kontext tlačí ke sdílení. Ale nevíme, jestli musíme a můžeme



Když sdílení považujeme za užitečné pro spolupráci

s klientem či klientkou

Jde o situace, kdy:

● vím například, že klient*ka již je nebo byl*a v kontaktu s nějakou jinou službou a zajímá mě 
průběh spolupráce, abych minimalizoval*a duplicitní kroky;

● klient*ka potřebuje službu, kterou já nenabízím;
● nenapadají mě žádné další možnosti spolupráce a možných řešení situace klienta*ky.
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Když chceme sdílet informace proto, abychom 

rozvíjeli a propagovali svůj obor

Jde o situace, kdy:

● jsme vysláni organizací na konferenci prezentovat práci; 
● prezentujeme práci organizace do médií;
● někde učíme nebo přednášíme, a mluvíme o své praxi

(ilustruji na případech klientů a klientek formy spolupráce nebo nástroje naší práce).
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Když chceme sdílet, abychom se ujistili

o správnosti svého postupu 
Jde o situace, kdy:

- sdílím na seminářích a kurzech;
- se účastním případového semináře - kolegiální kauzování;
- se účastním skupinové nebo individuální supervize.
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Co musíme vědět o sdílení
informací a mlčenlivosti?



Musíme vědět, že mlčenlivost v sociálních

službách je zakotvena v zákoně

Mlčenlivost pracovníků a pracovnic působících v sociálních službách je zakotvena v zákoně č. 
108/2006 Sb. v ust. §100. To znamená, že kdykoli pracuji pod registrovanou sociální službou, 
v rámci výkonu mé profese je pro mě mlčenlivost předem dána.

Na sociální pracovnice a pracovníky se v různých situacích vztahují ale i další povinnosti, které 
se týkají sdílení dat o klientech a klientkách a vyplývají z další legislativy (např. GDPR, zákon o 
obětech, SPOD), jimž se v tomto e-booku detailně nevěnujeme.   
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Musíme vědět, které skutečnosti podléhají mlčenlivosti 

Mlčenlivostí jsou podle vycházející ze zákona o sociálních službách kryty všechny údaje,
o nichž se dozvíme v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, v rozsahu údajů týkajících 
se klienta či klientky (§ 100, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 

Jaké údaje to přesně jsou, na to neexistuje jednoznačný výklad.

Povinnost mlčenlivosti je ale vzhledem k jejímu účelu potřeba vykládat v širokém smyslu slova. 
Kromě osobních údajů (jméno a příjmení, bydliště, místo a povaha výkonu profese/způsob 
podnikání, rodinné a finanční poměry) je třeba pod tuto povinnost mlčenlivosti zahrnout i další 
informace o rozsahu, charakteru a intenzitě poskytované služby. 
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Musíme vědět, že pro splnění podmínky mlčenlivosti 

anonymizace kauzy nestačí 

Běžné způsoby anonymizace kauz, kdy vypustíme jméno, případně další osobní údaje, proto 
tedy nepostačují. 

Podrobný právní komentář k mlčenlivosti v sociálních službách naleznete např. v tomto 
odkazu.

Jak mluvit o případech, když nemáme či nemůže získat, píšeme tady. 
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http://www.clovekvpravu.cz/mlcenlivost-socialniho-pracovnika-1232


Jaké tedy máme možnosti, abych mohli sdílet alespoň nějaké informace?  

Získat od klienta či klientky zproštění mlčenlivosti ke sdílení případu. 
Nejjednodušší a z hlediska etiky i legislativy nejčistší praxe. Jak si jej zajistit, jak 
ho vymezit a právně podložit, právě testujeme.

Mluvit maximálně hypoteticky. Kauzu je tedy nutné zcela oprostit od jakýchkoliv 
údajů, které jsme se dozvěděli v souvislosti s poskytováním služby. V některých 
situacích je hypotetická forma prezentace zobecněných poznatků možná 
(zejména pokud jde o typy případů, které se mezi klientelou objevují často). I 
hypotetická prezentace má svá úskalí.

Nekonzultovat a neprezentovat příklady ze sociální práce. Snadné řešení, které 
však překáží naší snaze najít pro konkrétního klienta či klientku možnosti řešení 
situace či rozvíjet sociální práci skrze sdílení zkušeností.
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Pozor! 

Pokud chceme sdílet případ klienta nebo klientky a pohybujeme se mimo rámec sociální 
služby, či si nejsme jisti, zda se ještě naše práce přímo vztahuje k jejímu výkonu, je 
potřeba, aby bylo vysloveno zproštění ke sdílení informací ze strany klienta či klientky.

Zproštění může klient či klientka odvolat. 

V různých profesích je povinnost zachovávat mlčenlivost upravena různými způsoby a v 
různém rozsahu. Podrobnosti k vybraným pomáhajícím profesím najdete v právním 
komentáři zde - (sekce ke stažení, Základní přehled právní úpravy povinnosti mlčenlivosti 
u hlavních profesí souvisejících).

Rozsah mlčenlivosti se může lišit i podle situace, ve které službu poskytujeme - např. v 
režimu zákona o obětech trestných činů je rozsah definován jinak než u sociální služby.
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Jak tedy zachovat užitečnou praxi, neporušovat 
práva klientely a nepřekračovat zákon?



Ať sdílíme informace týkající se konkrétního případu z důvodu, jenž přinese 
prospěch konkrétnímu klientovi či klientce, nebo s cílem rozšířit oborovou 
informační bázi či se ujistit, že jsme zvolili správný postup, vždy se jedná o 
informace, které jsme získali v průběhu poskytování sociální služby 
konkrétnímu člověku – vztahuje se tedy na ně mlčenlivost dle § 100 zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Pozor! Zákonem stanovená povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na profese 
zdravotnické, tzn. na poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické 
pracovníky a jiné odborné pracovníky (ust. § 50 zákona č. 372/2011 Sb. o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - zákon o zdravotních 
službách), a profese školské (§ 22b zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon). 
Více najdete v dokumentu Základní přehled právní úpravy povinnosti 
mlčenlivosti u hlavních profesí souvisejících (slide 41).
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Jaké dokumenty bych k tomu nejčastěji mohl*a potřebovat?

Zproštění mlčenlivosti
Jde o dokument, kterým nás klient*ka zprošťuje mlčenlivosti ohledně 
údajů ve vymezeném rozsahu, které mohou být v rámci daného účelu 
sdíleny. Nemusí jít vždy o osobní údaje. 
Ke každému účelu by v ideálním případě mělo být jedno zproštění, 
aby byly odděleně odvolatelné ze strany klienta*ky.

Musí obsahovat rozsah údajů, vůči kterým jsme mlčenlivosti zbaveni, 
účel, za jakým k tomu dochází, dobu, po kterou budeme tuto možnost 
využívat a poučení o odvolatelnosti.

Obsah a forma dokumentu aktuálně prochází pilotním testováním v 
praxi. 
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Jaké dokumenty bych k tomu nejčastěji mohl*a potřebovat?

Dohoda o mlčenlivosti

Jde o dokument, kterým prokazujeme, že jsme zajistili mlčenlivost těch, 
kteří ji nemají stanovenou zákonem (na ty se vztahuje mlčenlivost dle 
přehledu právní úpravy povinnosti mlčenlivosti) - účastníky*ice setkání 
případové konference nebo například case managementu.

Doporučujeme ji nechat  podepsat i v případě, že osoba, za niž jednáme, 
není klient*kou účastníků*ic setkání, respektive, dokud je osoba pouze 
naším*naší klientem*kou a ostatní služby s ní nespolupracují.

Nutně musí obsahovat: identifikaci osoby, která souhlas podepisuje, 
identifikaci setkání.

Obsah a forma dokumentu aktuálně prochází pilotním testováním v praxi. 
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 Jaké dokumenty bych k tomu nejčastěji mohl*a potřebovat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jde o dokument, kterým nám klient*ka dává souhlas k tomu, že 
můžeme zpracovat (využít) jeho*její údaje k vymezenému účelu. 

V případě, že je osoba již klientem*kou služby, se tento souhlas 
nepodepisuje. 

Nutně musí obsahovat: jaké údaje, v jakém rozsahu, kdy a komu je 
budeme sdílet a za jakým účelem. Pozor, nejde o prolomení 
mlčenlivosti - jde o operování s údaji mimo rámec poskytování 
sociální služby.
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A co to znamená v praxi?

Držíme se zásady, že závazek mlčenlivosti musí přijmout (ať už zákonem nebo 
vymezený na základě dokumentů) každý z účastníků*ic.

Kromě toho, že v tomto případě chráníme informace o klientele, chráníme těmito 
postupy také sami sebe i naši organizaci. 

V případě správného postupu může skutečně v organizaci vznikat například 10 
zproštění mlčenlivosti k jednotlivým situacím.

V neposlední řadě jsou situace, které jsou vykonávány v rámci služby samotné, na 
které se tyto povinnosti nevztahují - navázání dalších služeb, které spadají do 
kategorie těch vázaných mlčenlivostí. Tedy dokumenty jsou určené převážně pro 
mezioborové sdílení.
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Jak získat souhlas a co dělat,
když ho získat nejde?



Jak získáme souhlas klienta*ky?

Povinnosti zachovávat mlčenlivost nás může zprostit pouze ten, v jehož zájmu 
tuto povinnost máme, tzn. jen klient či klientka, o jehož*její případ se jedná, a to 
pouze písemně s uvedením rozsahu a účelu.

Pro získání souhlasu je potřeba klientovi*ce vysvětlit: 

- proč tento souhlas žádáme, k čemu to bude užitečné v jeho*jejím případě 
či co to může přinést např. organizaci a oboru;

Např. Abych ukázala, jak může naše organizace pomoci lidem, kteří přišli
o bydlení, ráda bych na konferenci příští týden zmínila jako příklad naši spolupráci. 
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Jak získáme souhlas klienta*ky?

- kontext a především rozsah, ve kterém sdělované informace budeme 
prezentovat:

Např.  Nebudu používat vaše pravé jméno a další údaje, z nichž by mohlo být patrné, že 
se jedná o vás. Přesto nemohu zaručit, že někomu, kdo situaci zná, na základě 
souvislostí nedojde, že jde o váš případ.

- projít s člověkem text souhlasu, který podepisuje, a ujistit se, že skutečně 
rozumí jeho obsahu:

Např. Projdeme teď spolu celý souhlas a u každého bodu se můžete ptát na jakékoliv 
nejasnosti. Měl*a byste se přesně rozumět tomu, k čemu to slouží, a já jsem tu od toho, 
abych vám vše srozumitelně vysvětlila. Ptejte se.
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Co dělat, když souhlas klienta*ky nemůžeme získat?

Povinnosti zachovávat mlčenlivost nás může zbavit jen klient či klientka, o jejichž případ se jedná,
a to pouze písemně a s uvedením rozsahu a účelu. 

Ale jsou i případy, kdy souhlas klienta*ky není možné získat. Může se jednat například o tyto situace:

1. Měl*a jsem před dvěma lety klienta, jehož případ je velmi důležitý, protože odkazuje k nějaké dobré 
praxi, kterou bych rád*a implementoval*a do práce dalších organizací, nebo je podkladem pro 
legislativní úpravu v pracovní skupině, kde se pohybuji.

2. V souvislosti s výkonem své profese jsem se seznámil*a s ženou, u níž mám podezření, že je na ní 
páchaná trestná činnost, na kterou se nevztahuje oznamovací povinnost. Potřebuji se spojit se 
službou, o které vím, že je s ní v kontaktu, a zjistit, jak ve věci postupují oni.

Pro tyto případy platí, že můžete hovořit pouze obecně a bez souhlasu nemůžete sdělit nikomu 
dalšímu žádné údaje.
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Pár shrnujících zjištění na závěr…



V praxi existuje řada nejasností a obav, které 

užitečnému sdílení a spolupráci překáží.

Rozhodli jsme se hledat odpověď na otázku, jak bychom mohli usnadnit aktérům v systému podpory obětí obchodování s lidmi 
sdílení informací o konkrétních případech tak, aby mohli využívat rozdílných expertíz a zároveň zachovat právo klientek a 
klientů na důvěrnost.   

Uspořádali jsme osm případových setkání, kde jsme diskutovali různé kauzy klientů a klientek. Následně jsme společně 
analyzovali, co v každodenní praxi úspěšnému sdílení brání a co ho naopak podporuje. Realizovali jsme také systém výměnných 
stáží a exkurzí, kde lidé mohli nahlédnout do praxe jiných organizací a institucí a lépe pochopit, jak ostatní pracují. A ukončili jsme 
tuto spolupráci síťováním. Otestovali jsme tedy možnosti, kdy ke sdílení dochází a jaké jsou bariéry v jeho realizaci.

Vytvořili jsme sadu dokumentů, které mohou být podpůrné. Ty, jak se ukázalo, musí projít dalšími koly testování, neboť by v 
současné podobě nepřinesly užitek, jaký jsme si plánovali, a participující organizace mají výhrady k jejich aktuální podobě.
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Popsali jsme, co lidi ze sociálních služeb

a institucí v oblasti sdílení informací nejvíc trápí

Hlavními překážkami pro to, aby mohlo užitečné sdílení pomáhat konkrétním klientům 
a klientkám či přispívat k rozvoji oboru a zároveň být v souladu s právem, jsou:      

- absence právních dokumentů, které by umožnily zajistit, aby sdílení informací 
probíhalo v souladu s platnými zákony; 

- a chybějící nástroje, jak potřebu sdílení komunikovat klientele a mezi 
službami a institucemi navzájem.
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A došli jsme k závěru, že užitečná praxe a sdílení 

vyžadují víc než jen znalost práva a dobré praxe

Když sdílíme s dalšími aktéry, potřebujeme vzájemnou důvěru v ostatní. 
Projekt znovu ukázal, že důvěra se buduje postupně osobním kontaktem a spoluprací. 
 
Abychom mohli pokládat užitečné otázky, potřebujeme dobře rozumět tomu, kdo má jaké 
možnosti a kompetence. Pochopení práce ostatních usnadnily vzájemné stáže v našem týmu i 
ochota vysvětlovat ostatním, jak pracujeme.  

Díky oborové bohatosti týmu, ve kterém byli i lidé z profesí, jež se běžně systému podpory 
obchodovaných osob neúčastní, jsme zjistili, že nové pohledy na věc i užitečná řešení mohou 
přinést i ti, kdo nemají v řešené oblasti primární expertízu. Neuzavírejme proto svoji praxi do 
omezeného světa “cílových skupin”, na jejichž podporu se specializujeme.    
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Kdo jsme my



Vystudovala jsem antropologii a soudobé dějiny a v neziskovém 
sektoru pracuji již 15 let. V současné době mám svou vlastní 
terapeutickou praxi, která vychází z Výcviku v postmoderně, a pro 
neziskové organizace konzultuji a vedu skupinové diskuse a 
supervize. Jsem konzultantkou například pro Prague Pride, 
Nevypusť duši, Dům tří přání, Freya nebo La Stradu Česká republika.
 
Posledních pár let se věnuji různým formám inovací v rámci 
neziskového sektoru. Realizovala jsem pilotní vzdělávání žen ze 
sexbyznysu, věnovala jsem se výzkumu násilí a strukturálního násilí 
se ženami ze sexbyznysu a dekriminalizaci prostituce, zabývala 
jsem se patologickými jevy u mládeže, vyvíjela novou podobu 
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež vycházející z potřeb dětí a 
mládeže a mapovala možnosti změn v praxích studentů a 
studentek sociální práce. V současné době pracuji na tématu 
právního hlediska předávání informací mezi službami a realizace 
multidisciplinární práce v různých kontextech.

Celý projekt jsem koordinovala, byla jsem designérkou 
jednotlivých aktivit a jsem spoluautorkou tohoto e-booku.

La Strada Česká republika

Barbora Pšenicová
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Výzkumnice a designérka služeb na volné noze. 

V posledních letech jsem skrze působení v digitální agentuře a designovém 
studiu pracovala ve firmách a korporacích, kterým jsem pomáhala hledat 
užitečná řešení a stavět nové služby. Aktuálně se věnuji především designu 
vzdělávacích  programů. 

Než jsem se vydala do digitálního světa, UX výzkumu a změnového 
managementu ve firmách, pracovala jsem víc než 15 let v sociálních službách. 
Jako sociální pracovnice jsem byla v kontaktu převážně se ženami, které byly 
vystaveny nějaké formě násilí, s lidmi v krizi a v dalších zátěžových životních 
situacích. Postupně jsem zjišťovala, že to, co jim komplikuje život a překáží v 
narovnání práv, je společenský systém. Tehdy jsem se začala zabývat 
zkoumáním opatření veřejných politik a navrhovat jejich změny, k čemuž mi  
pomohlo doktorské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.   

Ve výzkumu i při navrhování služeb se snažím stavět na spolupráci s lidmi, 
jejichž situace se navrhované řešení týká. Design thinking nám navíc dává 
nástroje, které celý proces přesněji směřují a urychlují – v komerční sféře i v té 
sociální.

V projetu jsem zaštiťovala oblast designu aktivit a jsem 
spoluautorkou tohoto e-booku. 

La Strada Česká republika

Petra Kutálková
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Vystudoval jsem pedagogickou a právnickou fakultu, takže jsem na 
vysoké škole strávil poměrně dlouhou dobu. Ač se věnuji právu, vždy 
jsem k tomu vyučoval. Učil jsem na střední škole a nyní učím obor Teorie 
práva, správního práva a pracovního práva na Vysoké škole 
podnikatelství a práva a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v 
Praze.

V současné době vykonávám obecnou právní praxi, realizuji a přípravuji 
úkony advokátní kanceláře, tedy přípravu písemností, smluv a 
korespondence v rámci právních případů kanceláře, vymáhání 
pohledávek, spornou agendu, samostatnou přípravu podání a 
zastupování v soudních a rozhodčích řízeních včetně insolvenčního 
řízení, samostatné vedení a správu právních záležitostí svěřených 
smluvních klientů.

Od září 2012 do současnosti jsem členem správního senátu Komise 
Ministerstva vnitra pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců a od roku 
2019 do současnosti jsem členem rozkladové komise ministra vnitra.

Jsem spoluautorem tohoto e-booku.

Advokát

Jan Šmejkal
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Absolvovala jsem bakalářský program sociální a charitativní 
práce na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v 
Praze. V současné době studuji navazující magisterské 
studium v oboru Veřejná a sociální politika a lidské zdroje na 
Masarykově Univerzitě v Brně. Dále mám absolvovaná 
školení na různá témata v oblasti sociální práce.

Práci s obchodovanými a vykořisťovanými osobami v La 
Stradě ČR se věnuji téměř pět let. Působím na pozici sociální 
pracovnice a zároveň jako vedoucí sociálních služeb.

Během projektu jsem byla členkou expertní skupiny.

La Strada Česká republika

Ekaterina Vasilchenko
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V projektu zastupuji Ministerstvo vnitra České republiky. Na 
Ministerstvu vnitra, konkrétně na odboru prevence kriminality, 
pracuji od roku 2018. Ministerstvo vnitra je hlavním 
koordinátorem politiky boje proti obchodování s lidmi v České 
republice. Na základě této svěřené agendy je mým úkolem 
plnit veškeré úkoly a povinnosti, které z funkce vyplývají, ale 
také plnit úkoly, které spadají pod Národního zpravodaje při 
Evropské komisi.

Během projektu jsem byla členkou expertní skupiny.

Program podpory a ochrany obětí obchodování s 
lidmi, EUCPN - mezinárodní

Pavla Zahradníková
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Vystudoval jsem Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor Sociální 
pedagogika. U Policie ČR jsem zaměstnán od roku 2005 a od 
roku 2012 u Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského 
ředitelství hl. m. Prahy, 3. oddělení obecné kriminality, a to jako 
vrchní komisař zabývající se vyšetřováním nejzávažnější 
mravnostní trestné činnosti (znásilnění, obchodování s lidmi, 
sexuální nátlak), trestné činnosti páchané na dětech a sériové 
mravnostní trestné činnosti. Působím jako lektor na Vyšší škole 
sociálně právní - Jahodovka v Praze. 

V minulosti jsem s neziskovými organizacemi spolupracoval v 
otázkách prostituce. V projektu jsem měl na starosti věci týkající 
se spolupráce policie a neziskových organizací v oblasti 
obchodování s lidmi.

Během projektu jsem byl členem expertní skupiny.

Vrchní komisař mravnostního oddělení Krajského 
ředitelství policie hl. m. Prahy

Jaroslav Hrabálek
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Pracovala jsem v La Stradě ČR jako pracovnice v 
sociálních službách a terénní pracovnice. V sociálních 
službách se pohybuji přes 10 let, pracovala jsem v 
neziskových organizacích poskytujících služby 
uživatelům drog či obětem trestné činnosti nebo v 
sociálním podniku zaměstnávajícím ženy bez domova. K 
tomu se věnuji zápasení v MMA na profesionální úrovni.

V současné době působím v organizaci Sananim, z. ú.

Během projektu jsem byla členkou expertní skupiny.

Magdaléna Šormová

La Strada Česká republika
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Dlouhodobě se zabývám tématy meziresortní spolupráce se 
zaměřením na spolupráci zdravotních a sociálních služeb a 
školství. Tři roky pracuji v projektu pro Českou asociaci streetwork 
v Jihočeském kraji, kde mám na starosti podporu regionálních 
nízkoprahových sociálních služeb, rozvoj kvality služeb a 
síťování. Sedmnáct let pracuji v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA 
na pozici vedoucí sociálních služeb Jihočeského kraje a Vysočiny 
se ženami poskytujícími placené sexuální služby. Vystudovala 
jsem obor sociální práce, vychovatelství a speciální pedagogika 
učitelství MŠ. V současné době studuji obor etika v sociální práci.  

„Nehledejme důvody, proč to nejde, ale cestu, jak by to šlo.“

Během projektu jsem byla členkou expertní skupiny.

Monika Kochlöflová

Rozkoš bez rizika, z. s.
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Jsem vedoucí Poradenského centra v Brně (Společnost Podané 
ruce o.p.s.), frekventantka terapeutického výcviku Terapie v 
postmoderně (3. ročník), studentka doktorského studijního 
programu v oboru sociální práce (2. ročník). Věnuji se zejména 
sociální práci s uživateli návykových látek, výuce budoucích 
sociálních pracovníků a příležitostně také buduji vlastní 
terapeutickou praxi.

Během projektu jsem byla členkou expertní skupiny.

Alžběta Stromšíková

Podané ruce o.p.s.
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Jako zástupce Mezinárodní organizace pro migraci se snažím k 
výstupům projektu přispět zejména dlouholetými zkušenostmi z 
přímé asistence obětem obchodování s lidmi a zprostředkováním 
zkušeností z jiných členských států organizace. Problematikou 
obchodování s lidmi jsem se zabýval i v rámci svého předešlého 
působení u policie ČR.
 

Během projektu jsem byl členem expertní skupiny.

Petr Karban

Mezinárodní organizace pro migraci
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O co se opíráme?



● Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce
● Zákon č. 561/2004 Sb. – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
● Zákon č. 108/2006 Sb. – Zákon o sociálních službách
● Zákon č. 372/2011 Sb. – Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách)
● Zákon č. 85/1996 Sb. – Zákon o advokacii
● Zákon č. 141/1961 Sb. – Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
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