
K registraci použijte on-line formulář. Máte-li zájem vystoupit  
s krátkým příspěvkem nebo potřebujete-li další info,  
kontaktujte organizátorku Danielu Pěničkovou na: 
daniela.penickova@mkc.cz, tel. 777 439 274

Vila Grébovka
Havlíčkovy sady 58/2
120 00 Praha 2

6. listopadu 2014  
10:00–16:30

Kde? Kdy?

Multikulturní centrum Praha a Friedrich-Ebert-Stiftung Praha vás zvou  
na setkání českých a zahraničních odborů k tématu mezinárodní migrace 

Pracovní podmínky zahraničních pracovníků zůstávají často nerovnocenné s podmínkami domácích 
pracovníků. Cizinci jsou z velké části zastoupeni v rizikových a nízce ohodnocených povoláních.  
Odborové organizace mohou v integraci imigrantů a v ochraně jejich práv na pracovním trhu sehrát 
klíčovou roli, čímž získají také odbory a domácí pracovníci, protože se omezí sociální dumping.

Program fóra bude zaměřený na vztahy odborů a migrantů, otázky rozšiřování členské základny odborů,  
problémy spojené s agenturním zaměstnáváním, subdodavatelskými vztahy a také na praktickou výměnu 
zkušeností odborů a s migrací spojených organizací. 
 
Seznam účastníků zahrnuje:                                                                                                          
CISL (Itálie), UNI Global Union (Polsko), ÖGB (Rakousko), ETUC (Belgie), ver.di (Německo), ČMKOS,
OSPO, OS Stavba, OS KOVO Tesla Pardubice, ZO KOVO MB a DO 40 (ČR) a další

Akce se koná v rámci projektu Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, 
CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaném z EFS prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 

i

ODBORY A PRACOVNÍ 

MIGRACE

MEZINÁRODNÍ FÓRUM: 

https://docs.google.com/forms/d/12vKiDHfnGOwzmJMq4l3IMP_LkBwhc_cYptxESqL9ius/viewform
mailto:daniela.penickova@mkc.cz


WORKSHOP A: 
Moderátor: Jan Májíček (ETF UK Praha)
Téma: Agentury práce a subdodavatelé, odbory a vztahy s migranty, asistence při dodržování  
 práv a rovnosti pracovních podmínek
Fabio Franchi (odborový tajemník CISL pro Florencii a Prato, Itálie); Tomáš Formánek (OS KOVO Tesla 
Pardubice); Jiří Hašek (právník ZO KOVO MB), Jan Miller (ekonom ZO KOVO MB) a Michal Řídký  
(předseda dílenské organizace DO 40); Pavel Čižinský (advokát, MKC Praha)

WORKSHOP B: 
Moderátor: Bettina Stadlbauer (ÖGB Linz)
Téma: Rozšiřování členské základny odborů a strategie získávání nových členů z řad cizinců  
 a jejich reprezentace v odborech
Bettina Stadlbauer (vedoucí oddělení ženské práce ÖGB, Linz, Rakousko);  
Hikmat El-Hammouri (referent ver.di: Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft, Porýní-Falc, Německo)

Dopolední program: 10:00–12:00

Odpolední program – paralelní workshopy A & B: 13:00–15:00

Závěrečný panel: 15:30–16:30

Oběd: 12:10–13:00

Přestávka na kávu: 15:00–15:30

10:00–10:15 Přivítání hostů za organizátory:  
 Daniela Pěničková (MKC Praha) a Thomas Oellermann (FES Praha)  
 Úvodní slovo za odbory: Radka Sokolová (Místopředsedkyně ČMKOS)
10:15–10:30  Dilemata českých odborů ve vztahu k mezinárodní migraci: Marek Čaněk (MKC Praha)
10:30–10:50  Pracovní migranti a odbory ve Velké Británii: Rafal Tomasiak (UNI Global Union)
10:50–11:10  Politika ETUC k migraci a pracovní mobilitě: UnionMigrantNet jako příklad dobré praxe 
 organizování migrantů: Ignacio D. Hernandez (ETUC)
11:10–11:30  Pracovní zkušenosti z řad migrantů: Zulfiya Hudayberganova a Ivetta Yatsukevych 
11:30–11:50  Role českých odborů v současné a budoucí spolupráci s migranty (reakce na dotazy  
 migrantů): Jiří Šafář (OSPO), JUDr. Lubomír Dlouhý (OS Stavba ČR) a další
11:50–12:10  Diskuze 

Prezentace závěrů z workshopů a plánování dalších kroků k užší spolupráci odborů a cizinců  
v ČR a Evropské Unii


