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Správa o výsledkoch projektu Dajme im hlas 
 

December 2015 
 

V období od 1.7.2015 do 31.12.2015 Liga za ľudské práva realizovala projekt Dajme im 
hlas, podporený Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci 
dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015.  
 
Hlavným cieľom projektu bolo pokračovanie Integračného fóra a otvoreného dialógu 
o migrácii a integrácii cudzincov, národná a medzinárodná výmena skúseností, 
osvedčených postupov a informácií o nových trendoch v legislatíve a teórií, podpora 
začlenenia komunít migrantov do oficiálnych rozhodovacích procesov na národnej a 
lokálnej úrovni („empowerment“). 
 
Čiastkové ciele projektu, ktoré sme si stanovili, boli:  
1. Rozvoj odborného dialógu v oblasti migrácie a integrácie, výmena skúseností na 
domácej pôde aj so zahraničím 
2. Podporovať schopnosť cieľovej skupiny samostatne vystupovať a presadzovať 
svoje práva a oprávnené záujmy. 
3.  Zlepšenie efektívnej ochrany a vymáhateľnosti práv cudzincov v SR  so špecifickým 
zameraním na odlúčené deti a zraniteľné skupiny a prevencia pred porušovaním 
cudzineckej legislatívy 
 
V rámci projektu sme realizovali nasledujúce aktivity:  
 

1. Zorganizovanie Integračného fóra a dvoch stretnutí platformy mimovládnych 
organizácií, expertov a expertiek zaoberajúcich sa migráciou a integráciou 

 
Integračné fórum a prvé stretnutie neformálnej platformy sme spoluorganizovali s VŠ Sv. 
Alžbety dňa 10.11.2015. Viac informácií o programe nájdete tu: 
http://www.hrl.sk/aktuality/informacia-o-konani-integracneho-fora-2015  

 

V ten istý deň sa konalo stretnutie platformy mimovládnych organizácií pôsobiacich 
v oblasti integrácie, ktorého sa zúčastnili zástupkyne Migračného úradu, Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, komunít cudzincov (afganská, somálska, Islamská 
nadácia), mimovládnych organizácií, IOM – Medzinárodnej organizácie pre migráciu, 
cirkví a expertov. Výsledkom bolo vypracovanie „Odporúčaní pre zlepšenie integrácie 
osôb s medzinárodnou ochranou“ 
(http://www.hrl.sk/sites/default/files/files_downloads/odporucania_osoby_s_medzinar
odnou_ochranou_0.pdf), ktoré boli poskytnuté Migračnému úradu Ministerstva vnútra SR 
ako podklad pre tvorbu národného integračného programu.  
 

http://www.hrl.sk/aktuality/informacia-o-konani-integracneho-fora-2015
http://www.hrl.sk/sites/default/files/files_downloads/odporucania_osoby_s_medzinarodnou_ochranou_0.pdf
http://www.hrl.sk/sites/default/files/files_downloads/odporucania_osoby_s_medzinarodnou_ochranou_0.pdf
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Dňa 9.12.2015 sme zorganizovali druhé stretnutie platformy mimovládnych organizácií, 
cieľom ktorej bolo najmä sieťovanie medzi českými a slovenskými organizáciami 
a expertami. Z českej republiky sa zúčastnili zástupcovia najvýznamnejších 
a najaktívnejších združení – Martin Rozumek, riaditeľ OPU – Organizace pro pomoc 
uprchlikum (www.opu.cz ), Magda Faltova zo SIMI – Sdružení pro integraci a migraci 
(http://www.migrace.com/) a Tomáš Verčimár z InBáze (http://www.inbaze.cz/) , 
okrem nich aj zástupcovia slovenských mimovládnych organizácií (Človek v ohrození, 
IVO, NOS-OSF, Ktopomôže, SKCH, Nadácia Pontis, Amnesty International, CVEK, Cirkev 
bratská; 22 účastníkov). Cieľom bolo koordinovať vzájomné úsilie zamerané na 
zmiernenie vypätej diskusie o migrácii a integrácii a predchádzať xenofóbii a rasizmu. 
 
Ďalšie aktivity, ktoré sme realizovali boli:  

- Zapojili sme sa do platformy Výzvy k ľudskosti, v rámci ktorej sa na Ministerstve 
zahraničných vecí a európskych záležitostí začala stretávať skupina odborníkov 
v rámci národného dialógu o integrácii a pomoci utečencom, ktorého sa 
zúčastňujeme. 

- Zapojili sme sa do prípravy vyhlásenia k migračnej kríze a utečencom, ktoré 
prijala Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na 
svojom zasadnutí dňa 15.10.2015 a advokovali sme za zriadenie pracovnej 
skupiny pre utečencov a migrantov, v ktorej budú mať zastúpenie aj zástupcovia 
komunít migrantov v SR (http://www.radavladylp.gov.sk/22-rokovanie-rady/)  

- Zúčastnili sme sa odbornej konferencie o integrácii utečencov usporiadanej 
Migračným úradom Ministerstva vnútra SR a IOM (1.12.2015) a následne 
stretnutia expertnej skupiny (2.12.2015) vo veci prípravy národného 
integračného programu.  

- Pravidelne sme komunikovali so štátnymi orgánmi a odborníkmi vo veci zlepšenia 
integračných opatrení a riadenia migrácie na Slovensku.  

 
Našou dlhodobou snahou je zvýšenie zapojenia cudzincov a utečencov do verejnej 
diskusie a posilnenia ich postavenia („empowerment“), hlasu v spoločnosti. Viacerí 
vystúpili na Integračnom fóre alebo stretnutí platformy. Okrem toho sme zorganizovali 
prijatie utečencov Prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom, čo vnímame 
ako dôležitý symbolický krok prezidenta vo vzťahu k tejto komunite. S cudzincami 
a utečencami sme sa pravidelne stretávali, podporili sme ich pri tvorbe projektov 
zameraných na pomoc ich komunitám, takisto sme ich podporili v ich verejných 
vystúpeniach v médiách a zapojili sme ich do tvorby odporúčaní pre zlepšenie 
integračného programu osôb s medzinárodnou ochranou.  
 

2. Právna pomoc a ochrana maloletých bez sprievodu 
 
Realizáciou projektu sa nám podarilo prekonať dočasný výpadok v zabezpečení 
prostriedkov na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci cudzincom. Zabezpečili sme 
fungovanie online právnej poradne, kde nám pravidelne prichádzajú rôzne otázky od 

http://www.opu.cz/
http://www.migrace.com/
http://www.radavladylp.gov.sk/22-rokovanie-rady/
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cudzincov alebo ich blízkych osôb. Zodpovedali sme viac ako 54 online otázok, ktoré sa 
týkali rôznych oblastí – uzavretia manželstva s cudzincom, podania žiadosti o vízum, 
možnosti podnikania na Slovensku, hľadanie príbuzných na Slovensku, možnosti 
udelenia azylu, superlegalizácie dokumentov, rozvodu s cudzincom, sociálnych otázok 
a zrušenia BSM. Z hľadiska krajín pôvodu išlo napríklad o Sýriu, Pakistan, Tunisko, 
Bangladéš, Rusko, Saudskú Arábiu, Gambiu, Irak, Čína, Turecko, prípadne nebola štátna 
príslušnosť uvedená. Viaceré otázky vyústili do následných osobných konzultácií, 
takýchto konzultácií sme poskytli viac ako 200.  
V oblasti právnej pomoci maloletým bez sprievodu sme pokračovali v spolupráci 
s Detským domovom pre maloletých bez sprievodu v Medzilaborciach, Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
Podarilo sa nám identifikovať dieťa bez sprievodu, ktorý bol nesprávne identifikovaný 
ako dospelý a umiestnený do zaistenia. Po získaní dokladov preukazujúcich maloletosť 
bol tento premiestnený do detského domova.  
 
Poskytovaním bezplatnej právnej pomoci cudzincom sa dlhodobo snažíme o zlepšovanie 
ich právneho postavenia na Slovensku, predchádzania nelegálnosti pobytu a o celkovo 
o lepšie nastavenie cudzineckej legislatívy.  
 

3. Odborný dialóg a verejná diskusia 
 
V období realizácie projektu sme poskytli množstvo rozhovorov a komentárov 
k prebiehajúcej utečeneckej/migračnej kríze a k otázkam týkajúcim sa migrácie 
a integrácie cudzincov na Slovensku.  
 
Okrem toho sme pripravili 3 články, ktoré priniesli aj pohľady cudzinca a  kultúrnej 
mediátorky na tému migrácie a integrácie. Dlhodobo sa snažíme pracovať s cudzincami 
a kultúrnymi mediátormi tak, aby sa ich hlas v prebiehajúcej verejnej diskusii stal 
omnoho výraznejší a teší nás záujem o ich články:  
 

- „Simon“, článok samotného utečenca o jeho živote na Slovensku, doplnený 
ilustráciami, http://ligazaludskeprava.blog.sme.sk/c/394449/simon.html , 
zverejnené aj na http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/simon  

- „Utečenci z donútenia“, Ranya Malovičová, 
http://ligazaludskeprava.blog.sme.sk/c/394995/utecenci-z-donutenia.html, 
zverejnené aj na http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/utecenci-z-donutenia 

-  „Slovakia and its shameful policy on refugees“, komentár pre Slovak Spectator 
(http://spectator.sme.sk/c/20059764/slovakia-and-its-shameful-policy-on-
refugees.html); preložený a prebratý aj na stránke Islamskej nadácie na Slovensku 
(http://www.islamonline.sk/2015/09/slovensko-a-jeho-hanebna-utecenecka-
politika/)29. 1. 2016 

http://ligazaludskeprava.blog.sme.sk/c/394449/simon.html
http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/simon
http://ligazaludskeprava.blog.sme.sk/c/394995/utecenci-z-donutenia.html
http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/utecenci-z-donutenia
http://spectator.sme.sk/c/20059764/slovakia-and-its-shameful-policy-on-refugees.html
http://spectator.sme.sk/c/20059764/slovakia-and-its-shameful-policy-on-refugees.html
http://www.islamonline.sk/2015/09/slovensko-a-jeho-hanebna-utecenecka-politika/
http://www.islamonline.sk/2015/09/slovensko-a-jeho-hanebna-utecenecka-politika/

