ŽENY V MIGRACI
DOMÁCÍ NÁSILÍ
MIGRANTKY A MIGRANTI JAKOŽTO OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ
SIMI
(Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.)
Specifickéorganizace,
důvody zranitelnosti
důvody ponižování
Situace
migrantek či nezisková
Jsme
lidskoprávní
kteráoběti
hájí právaSpecifické
migrantů
• neznalost jazyka 		
agresorem
migrantů ohrožených
a uprchlíků
v
České
republice
již
od
roku
1992.
Poskytujeme
všestrannou
• sociální izolace
• odkazy
na kulturní nadřazenost
domácím násilím je
•
nízké
povědomí
o
právech
partnera
řešitelná!
podporu všem migrantkám a migrantům bez ohledu na jejich pobytový status.
Nicméně, řešení
situací s migračním
prvkem nese řadu
specifik.

• omezená dostupnost sociálních služeb
• závislost na partnerovi – ekonomická,
sociální, pobytová
• obavy z kontaktu s policií a úřady
• strach ze ztráty dítěte a z vyhoštění

• odkazy na kulturní „tradice“
a sociální modely v zemi oběti
• zdůrazňování závislosti, zejm.
pobytové

V našich poradenských službách jsme za 27 let podpořili přes
50 000 klientek a klientů. Ženy tvoří 60 % z podpořených osob.
Poskytujeme
Problémy,
které pomáháme
řešit:
DOPADY
CIZINECKÉHO PRÁVA
NA OBĚTI
DOMÁCÍHO
NÁSILÍ

Další aktivity SIMI
právní poradenství
• networking
• sociální podpora
• pobyt v ČR
a pomoc v hmotné nouzi
• advokacie a kampaně
• získáníu občanství
•sociální
ochranaporadenství
zákona není dostatečná,
některých skupin migrantů ani výslovně stanovená
• zdravotní pojištění
psychosociální
• mezinárodní spolupráce
•
mezinárodní
ochrana
• případy závisí na správním uvážení Ministerstva vnitra
•
půjčky
podporu
• vzdělávání migrantů
hledání zaměstnání,
• platí princip účelu pobytu •a jeho
plnění (zejm. sloučení rodiny)
• sladění pracovního
• služby interkulturní
i odborníků
kurzy
• úroveň ochrany se různí dle státní příslušnosti (občané EU / mimo EU)
a dle typu, příp. účelu
života
a
rodinného
práce
• dobrovolnictví
• kurzy českého jazyka
pobytu (závislý / nezávislý pobyt
na partnerovi)
• nevyplacení mzdy
• rozvoj a hodnocení
• bydlení
a
konflikty
se
integračních strategií
• vzdělávání (dostupné
zaměstnavateli
• odborné akce a fóra
školy a školky,
ochrana
v povinnosti ministerstva
posoudit
riziko zrušení povolení k pobytu po rozpadu
• jistá
konflikty
s pronajímateli
• besedy na školách
přiměřenost rozhodnutí a jeho• dopady
na soukromý
vztahu/manželství
akce pro
• důchody
a rodinný život dané osoby
veřejnost
• práce s rodinou, rozvody
• psychické problémy
• blogy
•
domácí
násilí
ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI POMOCI
•
•
•

Nasměřovat oběť na bezplatnou poradnu
Vvpřípadě
akutního
Paní Světlana se narodila
Uzbekistánu,
odkud v 18 ohrožení
letech odešlazavolat
studovat filologii a ruský jazyk
na
univerzitu
do
Kyrgyzstánu.
V
únoru
2009
však
musela
• Intervenční centrum v kraji jejího bydliště
• Policii ČR na lince 158odtud z důvodu své uzbecké národnosti
spolu se svým tehdy nezletilým synem utéct, manžel byl zabit. Protože se situace v Kyrgyzstánu
• Organizaci specializující se na domácínelepšila
násilía v případě návratu
• Nonstop
linky
by jim zcela
jistě pomoci
hrozilo nebezpečí, požádala paní Světlana v České
republice pro sebe, svého
již vkruh
Českubezpečí:
narozenou dceru,
o mezinárodní
• Organizaci pracující s migranty
		syna a svou,
• Bílý
(+420)116
006 ochranu.
Rodině byla udělena doplňková ochrana, která je časově omezená a je třeba pravidelně žádat
• projekt Magdala:
(+420)737
234 078
o její prodloužení. Právě		
s těmito opakovanými
žádostmi rodině
pomáhalo SIMI.
		
•
ACORUS:
(+420)283
892
772
Paní Světlana a její děti se velmi dobře zařadili do české společnosti, kde se jim podařilo vytvořit si zázemí a nový
domov. Světlana pracuje jako kuchařka, syn úspěšně odmaturoval na střední škole a teď studuje architekturu, dcera
navštěvuje základní školu. SIMI jim nadále pomáhalo s vyřízením povolení k trvalému pobytu, aby se zbavili nejistoty
časově omezené
mezinárodní ochrany. Přestože
to nebyla jednoduchá
cesta, trvalý pobyt všichni získali. Nejdříve
DOMÁCÍHO
NÁSILÍ
MATERIÁLY
K TÉMATU:
paní Světlana a její dcera, teprve po několika dalších letech i dospělý syn.

POMOC SIMI OBĚTEM
• Právní poradenství (řešení pobytové situace / rodinné
právo)
• Podpora sociálního a psychosociálního pracovníka
INTERKULTURNÍ SETKÁNÍ
• Zprostředkování kontaktu na interkulturní pracovníky
(tlumočení a asistence)
• Zajištění tlumočníka
• Kontaktování poskytovatele služeb, OSPOD, policie..
		
MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE
Jedinečná setkání Čechů s cizinci

•
•
•
•
•
•

Zajímavá
témata pro příchozí i tuzemce
Možnost
setkání a seznámení s fajn lidmi
Hosté
z celého světa
Etnická
hudba a zpěv
Ochutnávky
jídel z jiných zemí
Příjemná
možnost procvičení češtiny

VSTUP
ZDARMA

Večerní posezení jednou měsíčné V KAVÁRNĚ THERAPY
v centru Prahy.
WWW.INTERKULTURNISETKANI.CZ
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• Leták pro migrantky (česky / rusky / anglicky)
• Manuál Nebudu obětí! (pro pomáhající profese
z praxe organizací SIMI a ACORUS)
• Sborník #ZaIstanbul 2 (sesbíral Český svaz žen)
blog Bez vrásek
migrantky vs. stárnutí

Stárnutí je téma, o kterém se u nás málo hovoří.
Blog Bez vrásek proto nabízí prostor pro všechny, které
stárnutí zajímá či se vás nějakým způsobem dotýká.
Je určen migrantkám, ale i vám všem, kdo chcete sdílet
svoje zkušenosti a názory, veselé i smutné a diskutovat

www.migrace.com

bezvrasek.migrace.com
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Materiál vznikl v rámci projektu „Migrantky mezi ženami 2019 – zdraví a prevence násilí“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. a podpořeného
z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblast
rovnosti žen a mužů.

