Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům
a Multikulturní centrum Praha si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci

ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANCI NA TRHU PRÁCE
Datum: 16. září 2014, 09:00 – 15:00
Místo konání: Goethe institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
Téma ochrany práv zaměstnanců zahrnuje řadu vysoce aktuálních otázek: Kde začíná a končí prekérní práce, riziková práce či zdraví
nebezpečná práce, nelegální práce, pracovní vykořisťování nebo dokonce nucená kriminalita? Jak přesně tyto pojmy vzájemně vymezit?
Jak tyto nežádoucí jevy odhalovat, postihovat a jak jim předcházet? A jaké právní prostředky přitom používat? Do jaké míry se tyto druhy
prekérní práce týkají zahraničních zaměstnanců, popř. v čem se jich týkají jinak než českých občanů?
Konference se zaměří na tyto otázky a přinese zamyšlení nad tím, jak se Česká republika může při řízení a kontrole zahraniční zaměstnanosti inspirovat legislativou a praxí jiných států EU, především pak Německa a Velké Británie.

Konference se zúčastní zahraniční partneři z organizací Anti-Slavery International (Velká Británie)
a Caritasverband für die Diezöse Osnabrück (SRN). Dále vystoupí zástupci státní správy, odborových svazů,
zaměstnavatelů a neziskového sektoru.
Pracovní jazyky: čeština, angličtina a němčina

OBČERSTVENÍ A TLUMOČENÍ BUDOU ZAJIŠTĚNY V PRŮBĚHU CELÉ KONFERENCE. REGISTRACE DO 12.09.2014
NA ADRESE VALENTOVA@REFUG.CZ NEBO PŘES REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Dokument vznikl v rámci projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Organizací pro pomoc
uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha. Mezinárodními partnery projektu jsou Caritasverband für die Diezöse Osnabrück z Německa a Anti - Slavery
International z Velké Británie.

Program

09:00 – 09:30

Registrace

09:30 – 09:45

Úvodní slovo
PAVLA HRADEČNÁ, Sdružení pro integraci a migraci

09:45 – 11:15

Panel 1: Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a nucené kriminality
KLÁRA SKŘIVÁNKOVÁ, Anti-Slavery International (Velká Británie)
FIONA WATERS, Anti-Slavery International (Velká Británie)
JAROSLAV ZÁKOPČAN, ÚOOZ Policie ČR
LUCIE OTAHÁLOVÁ, La Strada
MODERUJE: MARIE JELÍNKOVÁ, Sdružení pro integraci a migraci
BONUS: krátké video o nucené kriminalitě

11:15 – 11:30

Přestávka

11:30 – 13:00

Panel 2: Obcházení zaměstnaneckého statusu při zaměstnávání cizinců
- srovnání s realitou v Německu na příkladu kauzy Fleischmafia
NORBERT GREHL-SCHMITT, Caritasverband für die Diezöse Osnabrück (SRN)
PAVEL ČIŽINSKÝ, Multikulturní centrum Praha
ZÁSTUPCI státní správy a odborů
MILOŠ KONEČNÝ, OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
ZÁSTUPCE Ministerstva práce a sociálních věcí
MODERUJE: Martin Rozumek, Organizace pro pomoc uprchlíkům
BONUS: krátké video z kauzy Fleischmafia

13:00 – 13:45

Oběd
DOPROVODNÝ PROGRAM: Promítání dokumentárního filmu „LEPŠÍ ŽIVOT“ o pracovních migrantech
v ČR (AJ titulky) a dokumentárního filmu „MODERN SLAVERY“ o případu Špargl týkajícího se obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování (AJ verze)

13:45 – 15:00

Panel 3: Dopady implementace směrnic EU v oblasti zahraniční zaměstnanosti
- směrnice o jednotném povolení, sankční směrnice
BARBARA WEISER, Caritasverband für die Diezöse Osnabrück (SRN)
EVA ČECH VALENTOVÁ, Sdružení pro integraci a migraci
DALIMILA SOLNICKÁ, Státní úřad inspekce práce
MAREK LISÝ, OAMP Ministerstva vnitra
MODERUJE: MAGDA FALTOVÁ, Sdružení pro integraci a migraci
BONUS: videa z EuroparlTV

