


„VŠETCI PRE JEDNÉHO, JEDEN PRE VŠETKÝCH . . .“
Názov priority: Boj proti rasizmu a xenofóbií vo vzťahu k trhu práce
Názov opatrenia: Opatrenie 1.2 Vytváranie prostredia podporujúceho hľadanie a 
tvorbu efektívnych riešení v boji proti všetkým formám diskriminácie, rasizmu a 
xenofóbie na trhu práce

Územie realizácie projektu: ZA, TT, TN, NT, BB, KE, PO 

Hlavným cieľom projektu je tvorba a testovanie inovatívnych riešení v boji proti 
všetkým formám diskriminácie sociálne vylúčených (obete obchodovania s ľuďmi) 
a ohrozených skupín (potencionálne obete obchodovania s ľuďmi a prostitúcie) 
obyvateľstva a rómskej menšiny na trhu práce. Projekt sa orientuje na rozvoj tolerancie 
a rešpektovania hodnôt multikulturálnej spoločnosti prostredníctvom výchovy a 
vzdelávania verejných činiteľov, ktorí sú cieľovými skupinami projektu spoločne so 
zástupcami rozvojového partnerstva. 

Medzi špecifické ciele projektu, nadväzujúce na špecifické ciele výzvy, patria:
 podieľať sa na znížení nezamestnanosti u marginalizovaných skupín 
 prispieť k eliminácii nerovností na trhu práce prostredníctvom netradičných 
 foriem osvety a vzdelávania (divadelné fórum)
 rozvíjať spolupracujúce siete MVO, samosprávy, štátnej správy, polície a 
 prokuratúry v oblasti boja proti diskriminácii sociálne vylúčených a ohrozených  
 skupín obyvateľstva (obete obchodovania s ľuďmi, rómske etnikum . . .)
 rozvíjať výchovné a osvetové prístupy smerom k majoritnej spoločnosti,  
 odbornej verejnosti a mládeži v rámci odbúravania predsudkov voči sociálnym 
 menšinám a etnickým skupinám 
 podporovať šírenie filozofie tolerancie a rešpektovania hodnôt multikulturálnej 
 spoločnosti 
 podporovať integráciu znevýhodnených skupín na trhu práce 
 rozvíjať európske povedomie v súvislosti s realizáciou sociálnej politiky EÚ v 
 zmysle Sociálnej agendy EÚ podporovať zvyšovanie vedomostí a 
 informovanosti o Európskom sociálnom fonde



ESF

Európsky sociálny fond bol zriadený Rímskou zmluvou o založení 
Európskeho hospodárskeho spoločenstva s cieľom zlepšiť pracovné 
príležitosti na vnútornom trhu a tým prispieť k zvýšeniu životnej 
úrovne.

Úlohou Európskeho sociálneho fondu je rozširovanie možností 
zamestnania, zvyšovanie geografickej a profesijnej mobility pracovníkov 
v Spoločenstve a uľahčovanie ich adaptácie na priemyselné zmeny 
a zmeny vo výrobných systémoch najmä odborným vzdelávaním a 
rekvalifikáciou.

„Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním 
zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a 
investovaním do ľudských zdrojov“.



 zdôveriť sa dôveryhodnej osobe
 žiadať o pomoc pri riešení problému kamarátov, rodičov, učiteľov 
 alebo políciu
 správaj sa rozhodne a neukazuj strach
 ak si poranený choď ku lekárovi
 ak ti ubližuje  niekto z rodiny, choď na ústredie práce, sociálnych 
 vecí a rodiny, na oddelenie kurately
 obráť sa na telefonické linky pomoci

Detská linka istoty: 0800/112 112
Detská linka záchrany: 0800/123 232
DKC Náruč: 041/5166 543
OZ SCAN: 041/5650 472, 0903 310 247
Pomoc obetiam násilia: 0800/111 321
Polícia: 158

Nikto nemá právo ti ubližovať  a nikdy nie si sám!!!

Šikanovanie

Šikanovanie je to, keď jedno alebo viac detí úmyselne, väčšinou 
opakovane ubližuje druhým a snaží sa pre seba získať nejaké výhody. 
Je to agresívne správanie, s cieľom ohroziť alebo zastrašovať iného 
bezbrannejšieho jedinca. Opakovaná agresia voči tej istej obeti môže 
zahŕňať fyzický útok (bitie), poškodzovanie veci, ale aj slovný útok 
(nadávky, ponižovanie, ohováranie). Šikanovanie v mnohých prípadoch 
hraničí  s vydieraním, čo je trestný čin, za ktorý páchateľovi hrozí, v 
tom najzávažnejšom  prípade trest odňatia slobody na 5 až 12 rokov 
väzenia.

Šikanovanie je aj:
 keď ťa opakovane urážlivo prezývajú, posmievajú sa 
 vyhrážanie, že ak niečo nesplníš, tak ti poškodia veci
 posmievanie sa tvojmu oblečeniu, rodine, učeniu...
 nútenie k odovzdaniu  jedla, peňazí, iných vecí
 strkanie, nadávanie, schovávanie vecí
 robenie vecí, ktoré sú ti nepríjemné 
Čo robiť pri šikanovaní:
 nemlčať!



Domáce násilie

Násilím je každý čin, ktorým niekto núti obeť robiť to, čo nechce robiť 
alebo jej zabraňuje v tom, čo chce robiť, prípadne v nej vyvoláva strach. 
Násilie môže byť:
 fyzické (bitie, kopanie, škrtenie, mučenie, spôsobovanie  
 popálenín ...)
 psychické (popieranie násilia, vydieranie, donucovanie,  
 vyhrážanie, vyčítanie rôznych vecí, zastrašovanie, zákazy,  
 obmedzovanie stretnutí  s príbuznými, odopieranie oddychu a 
 spánku, izolácia...)
 sexuálne (znásilnenie, zneužívanie, vymáhanie sexu)
 ekonomické (izolácia od zdrojov peňazí)
 sociálne (využívanie „mužských privilégií“ – správa sa k vám ako 
 ku slúžke, býva tyranský, o všetkom rozhoduje sám)
 slovné (urážanie, podceňovanie)

Varovné signály, podľa ktorých spoznáte 
potencionálneho násilníka:
 trvá na príliš rýchlom zbližovaní vo vzťahu
 nerešpektuje ženine hranice

 je nadmerne žiarlivý alebo vlastnícky, kritizuje ženin vzhľad   
 alebo ju potupuje
 hovorí jedno a robí druhé
 obviňuje druhých za svoje zlyhanie alebo ťažkosti
 stráca kontrolu a je impulzívny
 trvá na tom , aby sa žena vzdala svojich aktivít, rodiny a priateľov 
vo voľnom čase

Čo môžete urobiť:
 nemlčte a zdôverte sa niekomu
 neobraňujete svojho  násilníckeho partnera
 podajte trestné oznámenie  
 vyhľadajte pomoc odborníkov

Poradensko-tréningové centrum Náruč: 041/4332 244
SKC DOTYK: 042/4421 243
PRO Familia: 057/7754 417
Fenestra: 055/6256 237
Krízové centrum Žena v tiesni: 043/4220 853



Zdravotné postihnutie

Zdravie je stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody, 
ktoré môže byť narušené ochorením, úrazom, prípadne zmeneným 
zdravotným stavom, ktorý je vrodený či získaný krátko po narodení. 
Zdravotné postihnutie môže byť telesné, psychické alebo kombinované. 
Každý človek môže v priebehu života zažiť úbytok zdravia a stať sa 
zdravotne postihnutým. Problematika ľudí so zdravotným postihnutím 
je veľmi široká, nakoľko postihnutie môže byť viditeľné alebo skryté, 
mierne alebo vážne, trvalé alebo dočasné.
Každý občan má právo na život v prostredí vhodnom pre ochranu 
zdravia a právo na dôstojnú a kvalitnú starostlivosť v prípade choroby. 
Najdôležitejšie práva pacientov podľa súčasnej platnej legislatívy:
 každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bez 
 diskriminácie na akomkoľvek podklade
 pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo na  
 informácie týkajúce sa zdravotného stavu

 právo na informovaný súhlas s poskytovaním zdravotnej 
 starostlivosti
 každý má právo nahliadať do svojej zdravotnej dokumentácie 
 a robiť si z nej na mieste výpisky alebo kópie (nahliadnuť môže i 
 manžel/ka, dieťa, rodič  alebo splnomocnená osoba)
 rehabilitácia zdravotného postihnutia môže byť zdravotná, 
 sociálna  a pracovná

Čo robiť ak boli porušené práva človeka so zdrav. postihnutím?
 podanie sťažnosti na vedenie inštitúcie, kde k porušeniu práv 
 došlo, prípadne na nadriadený orgán, či ministerstvo
 so žiadosťou o prešetrenie sťažnosti sa môžeme obrátiť aj na 
 ostatné rezortné ministerstvá
 môžeme podať podnet na prešetrenie Verejnému ochrancovi práv, 
 Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva
 občan sa môže obrátiť i na súd, ak sa domnieva, že jeho práva  
 boli porušené

Sl. zväz zdravotne postihnutých: 043/4224 202
Asociácia organizácií zdrav. postihnutých občanov SR: 02/5244 4119
Asociácia na ochranu práv pacientov SR: 02/5557 3170



Obchodovanie s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi je verbovanie, preprava, odovzdanie, 
prechovávanie alebo prevzatie ľudí pod hrozbou alebo požitím 
násilia, donucovania, únosu, podvodu, ľsti,  s cieľom vykorisťovania. 
Vykorisťovanie zahŕňa prostitúciu iných alebo iné formy sexuálneho 
vykorisťovania, nútenú prácu alebo služby, otroctvo alebo praktiky 
podobné otroctvu, nevoľníctvo alebo odoberanie orgánov.
Obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, pri ktorom sa človek stáva 
obeťou dobrovoľného alebo nedobrovoľného presunu na iné miesto, 
najčastejšie do iného štátu, kde je zneužívaný n   a rôzne druhy nútenej 
práce s cieľom ekonomického zisku. Na získanie obete obchodníci 
často využívajú podvod a klamstvo a po príchode  do krajiny násilím, 
zastrašovaním alebo vydieraním nútia obeť k „práci.“
Účely, na ktoré sú ženy ale aj muži predávaní, sú rôzne. 
Môže ísť o prostitúciu, prácu v domácnosti či nelegálnej 
továrni, žobranie alebo nelegálny pouličný predaj 
(napr. drog), nútená práca zadarmo v neľudských 
podmienkach či odstránenie a následný 
predaj orgánov. V našich podmienkach 
je častým spôsobom získavania obetí 
lákavá ponuka práce alebo štúdia, či 
modelingu v zahraničí. 

Odchod do zahraničia je najjednoduchšou, ale i najriskantnejšou 
cestou a preto treba vždy myslieť na tieto pravidlá:
 do zahraničia vždy vycestuj cez preverenú osobu, organizáciu, 
 agentúru, cestovnú kanceláriu
 vypýtaj si kontakt na budúceho zamestnávateľa pre prípad 
 overenia a zanechania kópie pre rodinu a známych, doma nechaj 
 fotokópiu pasu, aktuálnu fotografiu a kontakty na ľudí s ktorými 
 do zahraničia cestuješ – fotokópiu pasu si urob i pre seba a daj ju 
 na bezpečné miesto
 nepodpisuj  nič, čomu nerozumieš
 nezabudni sa naučiť základné frázy v danom jazyku krajiny
 neprijímaj žiadne pôžičky
 dohovor sa, ako často sa budeš ozývať známym – s blízkymi 
 si dohodni „záchranný signál,“ ktorý budeš môcť použiť aj pri 
 odpočúvaní telefonátu
 zisti si telefónne číslo slovenského veľvyslanectva v danej 
 krajine, v prípade núdze kontaktuj veľvyslanectvo, políciu alebo:

CPP DAFNÉ: 041/7631 222, 0908 448 118
SKC DOTYK: 042/4421 243, 0908 714 762
IOM: 02/52490 511, 0850 111 321



Rómovia

Vláda SR prijala 9. apríla 1991 Zásady prístupu k Rómom, čím ich 
zrovnoprávnila s ostatnými etnickými minoritami žijúcimi v SR a 
zaručila im podporu v rozvoji vlastnej kultúry, v oblasti školstva a 
vzdelávania. V súčasnosti sú Rómovia druhou najpočetnejšou menšinou 
na Slovensku. Pojem Rómovia je súhrnné označenie etnických skupín 
pochádzajúcich zo severnej Indie, odkiaľ sa začali sťahovať okolo 3. 
storočia. Rómovia hovoria spoločným jazykom  rómčinou, ktorá je 
rozdelená do niekoľkých dialektov.
Za najpodstatnejšiu črtu rómskej mentality možno považovať odolnosť 
voči asimilačným snahám zo strany majoritnej spoločnosti. V niektorých 
aspektoch života sa Rómovia adaptujú - spravidla napr. prijímajú jazyk a 
náboženstvo dominantných skupín (vlastné náboženstvo si neutvárajú), 
využívajú technické a sociálne vymoženosti súčasnej doby (autá, 
telefóny, banky, sociálnu podporu a pod.). V základnom 
spôsobe života však ostávajú naďalej svojskí, ich 
životný štýl odoláva zmenám počas striedania 
generácii. 
Značná časť rómskej populácie zostáva 
funkčne negramotnou, udržiavajú si silnú 
bariéru medzi sebou a vonkajším svetom. 

Rómska kultúra nie je jednotná i preto, že Rómovia si svoje zvyky 
a životný štýl strážia ako súkromie. Svoj život trávia v rómskom 
spoločenstve. Individuálne obydlie nepoznajú. Rómska rodina je 
omnoho väčšia ako naša nukleárna rodina. Okrem manželov a detí sú jej 
súčasťou aj vydaté (ženaté) deti s ich deťmi a manželskými partnermi, 
starí a prastarí rodičia i ďalší príbuzní. Niekedy sa stáva, že počet členov 
rodiny dosahuje až 30-40. Tak, ako nepoznajú oddelené bývanie pre 
jednotlivca, je im cudzie i individuálne súkromné vlastníctvo - to u nich 
nahrádza vlastníctvo rodinné. Členovia rodiny obvykle pracujú spolu, 
slávia spolu sviatky, ochraňujú sa, opatrujú chorých a starých, spolu 
pochovávajú mŕtvych. 
V rómskej kultúre nadobúdajú obe pohlavia s vekom vyššie spoločenské 
postavenie. Dievčatá sa vydávajú pred 18 rokom. Sobášnym, 
rozvodovým a rodným listom sa nepripisuje veľký význam. Svadby sa 
dosť často konajú bez náboženských či civilných zástupcov a úradne 
ich potvrdzujú oneskorene. Manželstvá s ne-Rómom (gadžom) sú 
zriedkavé. 

Rómska tlačová agentúra - RTA: 0905 975 585
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre Rómske komunity:   
 02/5729 5833



Rasizmus a diskriminácia

Rasizmus je viera, že niektorí ľudia sú nadradení iným z dôvodu 
príslušnosti k určitej rase. Slovo “rasizmus” je tiež používané ako 
opis hanlivého alebo agresívneho správania voči členom “nižšej rasy”. 
Prejavovanie rasizmu je aj rozprávanie vtipov na tému znevýhodnených 
skupín, menšín. Diskriminácia v autobusoch, obchodoch, v reštauráciách, 
segregácia v nemocniciach. Opovrhovanie druhými. Neistota, nevôľa 
spoznať jedincov len preto, že patria k nejakej skupine, voči ktorej máme 
už pripravené názory, ktoré sme automaticky prevzali od druhého, lebo 
je to tak jednoduchšie, pohodlnejšie. Ten si ich vypočul od dakoho 
ďalšieho a bez zamyslenia si ich osvojil.
Na Slovensku je trestné prejavovanie sympatií k hnutiam potláčajúcim 
práva a slobody občanov, je trestná ich propagácia a podpora akýmkoľvek 
spôsobom: slovami, nosením symbolov, šírením informácií. Páchatelia 
môžu byť odsúdení odňatím slobody až na 8 rokov. Rasovo motivované 
skutky, či už ublíženie na zdraví alebo vražda sú trestané 
vyššími trestnými sadzbami. Rovnako je trestná 
diskriminácia a potláčanie ľudských práv len na 
základe odlišností. 

Diskriminácia je súdenie niekoho a zasiahnutie voči nemu na základe 
zjavne bezvýznamných charakteristík ako je napríklad farba kože, 
pohlavie, sexuálna orientácia, národnosť, sociálna trieda, etnická 
príslušnosť a pod. Priama diskriminácia je, keď sa s jedným človekom 
zaobchádza v podobnej situácii horšie ako s iným kvôli jeho rasovému 
alebo etnickému pôvodu, náboženstvu či viere, veku, zdravotnému 
postihnutiu alebo sexuálnej orientácii. Nepriama diskriminácia je 
zdanlivo neutrálny predpis, kritérium či postup, ktorý znevýhodňuje 
ľudí kvôli rasovému alebo etnickému pôvodu, náboženstvu či viere, 
veku, zdravotnému postihnutiu alebo sexuálnej orientácii a nemožno 
to objektívne ospravedlniť legitímnym zámerom. Najdôležitejšie 
ustanovenia súvisiace s touto problematikou upravuje i Ústava SR.

Čo robiť pri útoku?
 oznámiť útok, podať trestné oznámenie (nezabudnúť na 
 akékoľvek znaky, ktoré pomôžu nájsť páchateľa)
 navštíviť lekára (požiadať o lekársku správu)
 osloviť mimovládnu organizáciu, ktorá vám pomôže zorientovať 
	 sa

Ľudia proti rasizmu: 02/16356
Občan a demokracia: 02/5292 0426


