O projekte

„Rovnosť šancí pre každého“
Pilotný projekt "Rovnosť šancí pre každého" svojím zameraním rieši problematiku aktívneho sociálneho začleňovania.
Projekt plne reflektuje na potreby riešenia diskriminácie bežného človeka v prostredí v akom sa denne pohybuje, pracuje, žije. Najmä sociálne
vzťahy v komunitách, obciach, mestách, ako aj verejná občianska kontrola (komunita sa dobre pozná), generačné problémy, rodové predsudky,
prevládajúci patriarchálny model rodiny, predstavy o normách správania sa a konaní znevýhodňujú cieľovú skupinu projektu, ktorou je rodina
ako celok, rodina ako základ fungovania štátu. Pritom nie je dôležité, či ide o člena rodiny v predproduktívnom, produktívnom, alebo
poproduktívnom veku života. Podstatou je "človek" jeho práva a kvalita jeho života. Myšlienkou projektu je poukázať a oboznámiť cieľovú
skupinu s formami diskriminácie : "Ako sa to vlastne deje? Ako sa môžem proti diskriminácii brániť ? Som na to sám/sama, alebo môžem
požiadať o pomoc? Kde a ako ju hľadať?"
V rámci projektu budú prebiehať aktivity:
Informačné a osvetové aktivity (prednášky) na dané témy diskriminácie, ktoré sa budú realizovať priamo vo Vašom centre!
TÉMA INFORMAČNEJ
ČO VŠETKO SA DOZVIETE?
A OSVETOVEJ AKTIVITY
 Ako vybrať tú najlepšiu školu škôlku pre svoje dieťa?
 Aké by malo byť materiálno technické zabezpečenie a priestorové zabezpečenie školských zariadení?
 Aké sú práva dieťaťa v systéme slovenského školstva?
 O čom pojednáva školský zákon?
 Čo by mal obsahovať školský poriadok? Môže sa do jeho tvorby zapojiť žiak, alebo jeho zákonný zástupca?
 Práva a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa vo vzdelávacom procese.
 Ako prebieha komisionálne preskúšanie žiaka v prípade zistenia nedostatkov resp. pocitu diskriminácie pri klasifikácii
Téma: DISKRIMINÁCIA
dieťaťa na podnet rodiča?
V OBLASTI VZDELÁVANIA
 Máte pocit, že v školskom zariadení, ktoré navštevuje Vaše dieťa neprebieha efektívna komunikácia medzi
pedagogickými zamestnancami a rodičmi?
 Stav školských jedální na Slovensku a špeciálne potreby žiakov v stravovaní (napr. diabetes, celiakia). Môže
škola/škôlka odmietnuť prijať takéhoto žiaka z dôvodu špeciálnych stravovacích potrieb?
 Ako je to so zabezpečovaním asistenta učiteľa pre deti so špeciálnymi potrebami?
Na uvedené otázky dostanete odpovede od odborníka- inšpektora Štátnej školskej inšpekcie.

Téma: DISKRIMINÁCIA
V OBLASTI OCHRANY



Boli ste Vy, alebo Vaši blízky rodinný príslušníci obeťou trestného činu? Viete ako postupovať v prípade poškodenia
osoby trestným činom , ktorej bolo ublížené na zdraví, spôsobená majetková , morálna, alebo iná škoda? Alebo boli

A BEZPEČNOSTI OBČANOV

Téma: DOMÁCE NÁSILIE

Téma: PRÁVA DIEŤAŤA

Téma: DISKRIMINÁCIA
V OBLASTI SOCIÁLNEHO
ZABEZPEČENIA A OBLASTI
SOCIÁLNYCH VÝHOD

Téma: DISKRIMINÁCIA
V OBLASTI ZAMESTNANIA
A POVOLANIA

porušené jej práva a slobody?
 Ako postupovať pri nebezpečnom vyhrážaní (Vám, alebo Vašim členom rodiny)?
 Viete ako prebieha proces na súde? Kedy máte nárok na bezplatnú pomoc? Čo robiť v prípade neúspechu na súde?
 Sociálne siete a ich vplyv na Vaše dieťa. Kyberšikanovanie.
 Podomoví predavači –„Šmejdi“ - Ekonomické vydieranie členov rodiny. Ako sa proti nim brániť?
 Aká je spolupráca polície SR s inštitúciami na pomoc obetiam násilia?
Na uvedené otázky dostanete odpovede od odborníka z Polície SR.
 Vysvetlenie pojmu „domáce násilie“. Kedy ide o domáce násilie?
 Násilie páchané na deťoch.
 Týranie blízkej, alebo zverenej osoby.
 Musí trestné oznámenie podať len samotná obeť domáceho násilia?
 Ochrana obetí násilia. Prečo a ako treba obete „domáceho násilia“ chrániť?
 Inštitúcie na ktoré sa obrátiť, ako ich kontaktovať?
 Vedeli by ste pomôcť obetiam domáceho násilia, ktoré žijú napr. vo Vašom susedstve?
Na uvedené otázky dostanete odpovede od odborníkov z krízových stredísk pre deti a osamelých rodičov.
 O čom pojednáva Dohovor o právach dieťaťa?
 Aké sú práva dieťaťa vo vzťahu k zákonným zástupcom a inštitúciám?
 Linka detskej istoty UNICEF.
 Zastupovanie maloletého dieťaťa.
 Náhradná rodičovská starostlivosť.
 Šanca pre nechcených „Hniezda záchrany“
Na uvedené otázky dostanete odpovede od odborníkov z linky detskej istoty UNICEF a OZ Šanca.
 Na aké sociálne zabezpečenie máte nárok Vy a Vaše dieťa? Ak ho vybaviť?
Dozviete sa všetko o:








Rodinných dávkach;
Prídavkoch a príplatkoch na dieťa;
Príspevku na starostlivosť o dieťa;
Rodičovský príspevok;
Príspevok na podporu náhradnej rodičovskej starostlivosti;
Ostatné finančné pomoci pri nepriaznivých situáciách zo strany štátu;
Kedy nárok na finančnú pomoc nevzniká.








Na uvedené otázky dostanete odpovede od odborníkov z ÚPSVaR SR – odboru Sociálnych vecí a rodiny.
Porušovanie ustanovení pracovno –právnych predpisov, ktoré vedú k diskriminácii na pracoviskách.
Ako postupovať pri diskriminácii (šikanovaní, mobingu, bossingu) na pracovisku?
Ako má vyzerať pracovná zmluva, čo musí obsahovať a čo nesmie obsahovať?
Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti.
Pracovný úraz a choroba z povolania.
Ako sa pripraviť na pracovný pohovor? Ktoré otázky nie sú prípustné na pracovnom pohovore zo strany

zamestnávateľa?
 Na základe čoho nesmie zamestnávateľ vyberať zamestnanca?
 Odchodné, odstupné.
 Pracovno – právne vzťahy vo fáze súdnych konaní.
Na uvedené otázky dostanete odpovede od odborníkov z Inšpektorátu práce SR, Kariérny poradca, Právnik na pracovné
právo.

Nenašli ste otázky, ktoré by Vás na dané témy zaujímali resp. pomohli by Vám vyriešiť Vašu situáciu?
Vyplnením formulára „Priestor na Vaše otázky k vybraným témam diskriminácie“ zabezpečíme, aby bola Vaša otázka
zodpovedaná.
Formulár je anonymný!
Máte problém a potrebujete individuálne právne poradenstvo?
Vyplnením registračného formulára s názvom „Právne poradenstvo“ Vám vieme právne poradenstvo zabezpečiť
diskrétne a bezodplatne.
Kontaktovať Vás bude priamo náš právnik formou, akú si sami zvolíte prostredníctvom registračného formulára
„Právne poradenstvo“.
Informácie k časovej realizácii informačných a osvetových aktivít ako aj k individuálnemu právnemu poradenstvu získate
vo Vašom centre.
Informácie o aktivitách projektu získate vo Vašom centre, alebo na webových stránkach:
https://www.mcmamina.sk/; https://www.mchviezdicka.sk/; https://www.mcklucik.sk/; www.rovnost-sanci-pre-kazdeho.webnode.sk
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www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk
www.ludskezdroje.gov.sk
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje“

