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FÓRUM INTEGRÁCIE
Reakcia verejných politík na pozitíva a prínosy
migrácie a integrácie pre spoločnosť a jednotlivca

Fórum integrácie sa koná v rámci projektu „Fórum integrácie – platforma pre
otvorený dialóg o migrácii a integrácii cudzincov.

Dom Európskej únie, Bratislava

januára 29. 2014

Komunikačná stratégia

• PREČO?

• ČO?

• AKO?

• S KÝM?

• AKO ĎALEJ?

Východisková situácia
• Migrácia ako prirodzený jav
• Potreba integrácie cudzincov
• Negatívne vnímanie cudzincov a inakosti
• Predsudky Slovákov
• Negatívne informácie, postoje, mýty, chýbajúce informácie o

prínosoch migrácie
• Etnicky založený verejný diškurz
• Verejné politiky, ich nástroje, najmä legislatíva, ktorá

rieši/nerieši potreby cudzincov, prínosy migrácie
• Zaostávanie SR medzi susednými krajinami vo využívaní

migrácie ako pozitívneho javu
• Pozitívne vnímanie, prijímanie cudzincov na strane verejnosti

ako jeden z predpokladov úspešnej integrácie
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Komunikačná stratégia
• Manuál ako čo najlepšie komunikovať tému pozitíva a prínosy

migrácie a integrácie cudzincov pre spoločnosť širšej verejnosti v
podmienkach SR

• Ako komunikovať strategicky cieľavedomo, systematicky,
koordinovane, efektívne?

• CIEĽ: cudzinci žijú medzi nami a sú už dnes prínosom
• Čiastkové ciele: kto je cudzinec v SR, je to človek ako my, prínosy

migrácie pre spoločnosť, ekonomiku, potreby cudzincov najmä
potreba integrácie, rozlišovanie rôznych skupín cudzincov

• CIEĽOVÁ SKUPINA: zacielenie špecificky na jednotlivé segmenty
• KOMUNIKAČNÉ POSOLSTVÁ, KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE,

KANÁLY
• ROZPOČET – ako čo najefektívnejšie komunikovať s limitovanými

zdrojmi
• Postupnosť krokov, plán, meranie úspešnosti komunikácie

Čo sme urobili doteraz?
- mapovanie dostupných komunikačných stratégií v SR,
zahraničí, vo vzťahu k iným marginalizovaným skupinám
obyvateľstva, podobným témam
- konzultácie, partnerský prístup – Fórum integrácie, dve
pracovné stretnutia mimovládnych organizácií, skúsenosti z
ČR
- výber externého partnera – otvorená súťaž pre získanie
ponúk - vypracovanie súťažných podkladov – výzva, náčrt
komunikačnej stratégie, prehľad komunikačných nástrojov
- prizvanie externých konzultantov pre hodnotenie
- osobné stretnutia
- január 2014 – Neopublic Porter Novelli

Čo nás čaká?
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Čo nás čaká?

Čo nás čaká?
Január, február 2014 – intenzívna práca
• Konzultácie s partnermi – podklady pre spracovanie

komunikačnej stratégie – január 2014
• Pracovná skupina – písomné konzultácie – kontaktná

osoba Baša Meššová – messova@hrl.sk
• Marec, apríl 2014 – finalizácia stratégie, spätná väzba

• VÝSTUP – nie komunikačná kampaň, kreatívny prístup ku
komunikácii témy

• KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA – strategický dokument,
ktorý bude k dispozícii všetkým aktérom, ktorý pracujú s
touto témou

Neopublic Porter Novelli
Magdaléna Rothová
Senior Account Manager

Liga za ľudské práva
Barbora Meššová
messova@hrl.sk
právnička

Ďakujeme za pozornosť.


