
      

   
 
 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

 

? Priestor pre Vaše otázky k vybraným témam diskriminácie ? 
 

Súčasťou aktivít projektu „Rovnosť šancí pre každého“ sú okrem právneho poradenstva aj 
informačné a osvetové aktivity na dané témy diskriminácie, ktoré sa poskytujú bezodplatne a budú 

prebiehať za účasti odbornej verejnosti (lektorov, inštitúcií, právnikov). 
Informácie o projekte, ako aj o plánovaných aktivitách v rámci realizácie projektu nájdete vo 

Vašom centre, alebo na webových stránkach:  
https://www.mcmamina.sk/ 

https://www.mchviezdicka.sk/ 
http://www.mcklucik.sk/ 

www.rovnost-sanci-pre-kazdeho.webnode.sk 
Témy diskriminácie: 

1. Téma: DISKRIMINÁCIA V OBLASTI VZDELÁVANIA 

2. Téma: DISKRIMINÁCIA V OBLASTI OCHRANY A BEZPEČNOSTI OBČANOV 
3. Téma: DOMÁCE NÁSILIE 
4. Téma: PRÁVA DIEŤAŤA 
5. Téma: DISKRIMINÁCIA V OBLASTI SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA A OBLASTI SOCIÁLNYCH VÝHOD 
6. Téma: DISKRIMINÁCIA V OBLASTI ZAMESTNANIA A POVOLANIA 

 
Priestor pre Vaše otázky: (prosíme uviesť v tvare: Téma č. ....; otázka;) 
Formulár s Vašimi otázkami vhoďte vo Vašom centre do schránky označenej: 

„Priestor pre Vaše otázky- Rovnosť šancí pre každého“ 
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