Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

PLÁN ČINNOSTI
2021

Bratislava, 2021

Plán činnosti SNSĽP na rok 2021 vychádza zo základných úloh a funkcií
Strediska, ktoré vyplývajú z napĺňania jeho zákonného mandátu. Jednotlivé vecné oblasti a v rámci nich konkrétne navrhované úlohy nevyhnutne
predpokladajú i prakticky vyžadujú súčinnosť, komplementaritu, synergiu
a zdieľanú zodpovednosť odborných/riešiteľských tímov, zamestnancov/kýň
Slovenského národného strediska pre ľudské práva, spoluprácu s partnerskými inštitúciami a efektívne využívanie expertízy v oblasti ľudských práv,
ktorá je v Slovenskej republike dostupná.
Úlohy, činnosti a priority, ktoré považujeme za zásadné, dlhodobé a kontinuálne sa premietnu do Strategického plánu SNSĽP na roky 2021–2023.
Zároveň predpokladáme, že v roku 2021 bude potrebné časť odborných
kapacít v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a nediskriminácie vyčleniť
na operatívne a ad hoc činnosti a aktivity.

Prierezová úloha:
Správa o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2020
Termín: 30. apríl 2021

Právne služby
V rámci zabezpečovania právnej pomoci obetiam diskriminácie a prejavov
intolerancie a napĺňania ľudskoprávneho mandátu zrealizujeme:

• vypracovanie metodických postupov k poskytovaniu právnej pomoci
obetiam prejavov intolerancie; osobitne interpretačné vymedzenie
„prejavov intolerancie“ a ich následná implementácia; osobitne
interpretačné vymedzenie „poskytuje služby v oblasti ľudských práv”

• poskytovanie komplexnej právnej pomoci obetiam porušenia zákazu
diskriminácie, vrátanie monitorovania a vyhodnocovania dôvodnosti
implementácie inštitútu verejnej žaloby

• nezávislé zisťovania :
pracovná inzercia – zákaz diskriminácie v predzmluvných
pracovnoprávnych vzťahoch; monitoring pracovnej inzercie so
štvrťročným vyhodnocovaním zistených poznatkov a následným
konkrétnym postupom pri identifikácii porušenia zákazu diskriminácie.
 ظظsegregačné praktiky ubytovania Rómov v ubytovacích zariadeniach
		
– situačné testovanie;
			
od schválenia Plánu činnosti Správnou radou do apríla
		
2021 – metodologická príprava
			máj – júl 2021 – realizácia
			august – september 2021 – práca s dátami
			október 2021 – vyhodnotenie
			november 2021 – externá prezentácia výsledkov
 ظظsegregácia rómskych detí v oblasti vzdelávania – vytvorenie
metodiky postupov (kooperácia – oddelenie výskumu)
 ظظvybrané aspekty tzv. liekovej politiky a jej prima facie diskriminačné
rozmery
 ظظmonitoring v oblasti práva na ochranu zdravého životného
prostredia – vytvorenie metodiky ( kooperácia – oddelenie výskumu)
 ظظuplatnenie zdravotne postihnutých osôb na trhu práce – analýza
prekážok a normatív zákazu diskriminácie
 ظظvypracovanie metodiky k monitoringu legislatívnych procesov
a k vyhodnocovaniu výsledky ingerencie v rámci medzirezortných
pripomienkových konaní a jej následná implementácia
 ظظvypracovanie hodnotiacej právnej analýzy k ústavným zmenám
prijatým Národnou radou Slovenskej republiky v kalendárnom roku
2020 – ingerencia externých subjektov, ústavnoprávnych odborníkov
(doc. Giba, doc. Ľalík, prof. Svák a pod.)
				
príprava – 1. polrok
				
realizácia – 2. polrok
ظظ
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vybrané aspekty tzv. liekovej politiky a jej prima facie diskriminačné
rozmery
ظظ

monitoring v oblasti práva na ochranu zdravého životného prostredia
– vytvorenie metodiky ( kooperácia - oddelenie výskumu)
ظظ

vypracovanie komparatívnej právnej analýzy porušenia zákazu
diskriminácie vo forme sexuálneho obťažovania v rámci členských
krajín Európskej únie
ظظ

vypracovanie metodického prevenčného mechanizmu pre
zamestnávateľov vo vzťahu k predchádzaniu diskriminácie vo forme
sexuálneho obťažovania na pracoviskách (externá prezentácia –
oddelenie vonkajších vzťahov).
ظظ

vypracovanie metodiky na sledovanie uplatňovania princípu
rovnosti príležitostí a skúseností osôb so zdravotným postihnutím
s diskrimináciou, osobitne v oblasti zamestnávania. Vypracovanie
príručky určenej zamestnávateľom (externá prezentácia – oddelenie
vonkajších vzťahov).
ظظ

Poznámka: Žiadna z vyššie uvedených úloh sa nevzťahuje na obdobie
pred schválením Plánu činnosti Správnou radou Strediska, t. j. začiatok ich
plnenia nemožno časovo ohraničiť 1. januárom 2021.
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Vonkajšie vzťahy
MONITOROVANIE A REPORTOVANIE

• Správa o právnom štáte v Slovenskej republike za rok 2021
(v rámci mechanizmu Európskej komisie)
Termín: 30. apríl 2021

• Správa o implementácií vybraných záväzkov Slovenskej republiky
vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty
(v rámci mechanizmu Európskeho výboru pre sociálne práva Rady
Európy)
Termín: 30. apríl 2021

• Správa o priebežnom stave implementácie odporúčaní Slovenskou
republikou z tretieho cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia
(v rámci mechanizmu Univerzálneho periodického hodnotenia)
Termín: 31. júl 2021

• Monitoring stavu uplatňovania ľudských práv v kontexte nenávist-

ných prejavov a trestných činov extrémizmu alebo trestných činov
spáchaných z osobitného motívu podľa §140 písm. e) Trestného zákona
(odôvodnenie Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku
2024)
Termín: 31. december 2021

• Monitoring

stavu
implementácie
Všeobecných
zásad
OSN
pre oblasť podnikania a ľudských práv v Slovenskej republike
(odôvodnenie: 10. výročie prijatia Všeobecných zásad OSN pre podnikanie
a ľudské práva)
Termín: 31. december 2021
PREZENTÁCIA

• Prezentácia zistení a odporúčaní zo Správy o dodržiavaní ľudských
práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike
za rok 2020 relevantným národným kľúčovým aktérom
Termín: 30. apríl 2021

• Prezentácia zistení a odporúčaní zo Správy o dodržiavaní ľudských
práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej
republike za rok 2020 relevantným zahraničným kľúčovým aktérom
Termín: 30. apríl 2021
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• Prezentácia zistení a odporúčaní zo Správy o priebežnom stave

implementácie odporúčaní Slovenskou republikou z tretieho cyklu
Univerzálneho periodického hodnotenia relevantným národným
kľúčovým aktérom
Termín: 31. júl 2021

• Prezentácia zistení a odporúčaní zo Správy o priebežnom stave

implementácie odporúčaní Slovenskou republikou z tretieho cyklu
Univerzálneho periodického hodnotenia relevantným zahraničným
kľúčovým aktérom
Termín: 31. júl 2021
Poskytovanie informácií a stanovísk o stave uplatňovania, ochrany a
podpory ľudských práv a základných slobôd kľúčovým medzinárodným
aktérom (napr. špeciálne procedúry a mechanizmy na ochranu ľudských
práv OSN, Rada Európy, Európska Únia, Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj a iné)
Termín: priebežne

• Posilňovanie dobrých vzťahov s kľúčovými aktérmi na medzinárodnej

úrovni a plnenie povinností vyplývajúcich Stredisku z členstva v sieťach
GANHRI, ENNHRI a Equinet
Termín: priebežne
LEGISLATÍVA A POLITKY

• Sledovanie a

aktívne vstupovanie do legislatívnych procesoch,
ktorých predmetom je prijatie nových legislatívnych alebo
nelegislatívnych materiálov, vrátane zmien už k platným legislatívnym
a nelegislatívnym materiálom v oblasti ochrany a podpory ľudských
práv a základných slobôd -strategická priorita- posilnenie postavenia
Slovenského národného strediska pre ľudské práva v inštitucionálnom
systéme ochrany a podpory ľudských práv
Termín: priebežne
PROJEKTY

• Vytvorenie a spustenie Indexu Diverzity – nástroja na meranie úrovne
rozmanitosti na pracoviskách v Slovenskej republike
(publikácia +odborné podujatie)
Projekt: PRODISLO
Termín: 30. jún 2021

• Vytvorenie online vzdelávacieho modulu pre zamestnávateľov na tému
diverzita a nediskriminácia na pracovisku
(e-learning na webe snslp.sk)
Projekt: PRODISLO
Termín: 30. jún 2021
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• Vzdelávanie samospráv a orgánov štátnych správ na tému diverzita a
nediskriminácia na pracovisku
Projekt: PRODISLO
Termín: 31. október 2021

• Európsky seminár zameraný na podporu diverzity a nediskriminácie v
podnikateľskom prostredí
Projekt: PRODISLO
Termín: 31. október 2021

Poznámka: SNSĽP sa bude v roku 2021 aktívne uchádzať o nenávratný
finančný príspevok ako oprávnený žiadateľ /partner v dostupných
projektových mechanizmoch a dotačných programoch.
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Komunikácia
• Komunikačná kampaň “Diskriminácia je absurdná”

Výstup: video (3x), grafika (plagáty + logo kampane), blogy (2x), externý
podcast, situačný testing, natívny článok v médiách, príspevky na sociálne
siete (15x), informačný hárok pre zamestnancov, informačný hárok pre
zamestnávateľov.
Termín: 31. december 2021

• začíname s novou vizuálnou identitou SNSĽP
• spustíme a kapacitne naplníme nový web SNSĽP
• budeme pokračovať v aktívnom pôsobení na sociálnych sieťach a

vlastnom blogu (Facebook, Instagram, ClubHouse, Denník N) a periodickej
realizácii podcastu NoPráve, videoformátu Na Prvú.

• zahájime vydávanie inovovaného pravidelného tlačového formátu,
ktorý nahradí Newsletter.
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Výskum
• Zostavenie súboru indikátorov pre monitorovanie dodržiavania
ľudských práv

Výskumný tím SNSĽP zostaví súbor indikátorov pre jednotlivé práva
podľa metodológie Human Rights Indicators OHCHR. Pre výber vhodných
indikátorov budú vytvorené pracovné skupiny zahŕňajúce aktérov z
mimovládneho, verejného a akademického sektora, rovnako
bude
nadviazaná spolupráca so Štatistickým úradom SR. Úloha nadväzuje
na zostavenie súboru indikátorov v predchádzajúcom roku, počas ktoré
boli v pracovných skupinách navrhnuté indikátory pre oblasť právo na
vzdelávanie a právo na ochranu životného prostredia, právo na rovnaké
zaobchádzanie - oblasť pracovnoprávnych vzťahov a im obdobných
vzťahov. V roku 2021 budú otvorené pracovné skupiny pre oblasti právo
na bývanie, právo na vzdelávanie, právo na rovné zaobchádzanie - oblasť
poskytovania služieb.
Výstupy: Tabuľky indikátorov a metadátové hárky, Analytické správy k
indikátorom pre vybrané ľudské práva
Časový plán: od 1Q - do 4Q 2021

• Príprava tematickej správy - právo na ochranu životného prostredia,
právo na informácie o životnom prostredí a dopady zmeny klímy na
ľudské práva
Stredisko predstaví tematickou správou k oblasti práva na ochranu
životného prostredia a dopadov zmeny klímy na ľudské práva zistenia a
podrobnejšie analýzy vybraných problémov, ktoré nie je možné zachytiť
prostredníctvom indikátorov ľudských práv. Tematická správa tak predstaví
hlbší pohľad do sledovanej problematiky. Predbežne navrhované výskumné
problémy - diskriminácia/práva občanov aktívnych v oblasti ochrany
životného prostredia, správne konania - posudzovanie dopadov na životné
prostredie, zodpovednosť znečisťovateľov životného prostredia. V roku
2021 budú určené výskumné problémy a navrhnuté výskumné nástroje
a realizovaný zber dát. Analýza a interpretácia dát bude spracovaná do
podoby tematickej správy v roku 2022.
Výstupy: Výskumný zámer, výskumné nástroje, datasety
Časový plán: od 2Q 2021 do 4Q 2021 (pokračovanie 3Q 2022)

• Dopady opatrení počas pandémie COVID-19 na hospodárske a sociálne
práva

Podrobnejšia analýza zmien, ktoré súvisia s prijatými opatreniami
a legislatívnymi úpravami pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho
systému. Na základe vývoja v roku 2020 sa predpokladá dlhodobé
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doznievanie dopadov predovšetkým na ekonomické a sociálne práva aj
v nasledujúcich rokoch. Výskum bude venovať pozornosť efektívnemu
využitiu dostupných finančných nástrojov zo strany štátu a vhodnému
nastaveniu legislatívy prostredníctvom právnej analýzy, kvantitatívnymi a
kvalitatívnymi výskumnými metódami. Výstupy budú využité pre potreby
správy k Európskej sociálnej charte.
Výstupy: Spracovanie výskumného zámeru na základe dostupných dát a
právnej analýzy, príprava výskumných nástrojov, dataset
Časový plán: od 3Q do 4Q 2021 (pokračovanie do 1Q 2022)

• Diskriminácia seniorov a senioriek vo vybraných oblastiach informovanosť a postoje verejnosti

Cieľom úlohy je prostredníctvom kvantitatívnych výskumných metód
analyzovať senzitivitu, povedomie, prípadne postoje verejnosti voči
diskriminácii seniorov vo vybraných oblastiach (napr. pracovnoprávne
vzťahy, služby, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie). Úloha nadväzuje na
predchádzajúci prieskum vnímania násilia na senioroch a seniorkách a
ich diskriminácie zo strany organizácií, ktoré s nimi pracujú. Výstupy budú
podkladom pre úlohy zamerané na zvyšovanie povedomia a scitlivovanie
verejnosti.
Výstupy: Výskumný dizajn, výskumný nástroj, dataset, Výskumná správa
Časový plán: od 2Q do 3Q 2021

• Diskriminačné praktiky v oblasti zamestnávania
Analýza vybraných praktík zamestnávateľov z hľadiska porušovania
princípu rovného zaobchádzania. Úloha nadväzuje na zistenia kvalitatívnej
časti výskumu zosúlaďovania práce a osobného života v roku 2020,
napr. zavádzanie dochádzkových bonusov, diskriminácia agentúrnych
zamestnancov Výskum bude realizovaný prostredníctvom kvalitatívnych
a kvantitatívnych metód. Výstupy budú využité pre správu k Európskej
sociálnej charte v roku 2022.
Výstupy: Dataset, Výskumná správa
Časový plán: 2Q - 3Q 2021

• Výskum prístupu k právu na bývanie medzi mladými dospelými z CDR
(prípadová štúdia)

Úloha nadväzuje na výstupy zo série expertných rozhovorov so sociálnymi
pracovníkmi a pracovníčkami uskutočnených v roku 2020, ktoré zmapovali
situáciu v oblasti prístupu k právu na bývanie medzi mladými dospelými z
CDR. Stredisko v roku 2021 vypracuje prípadovú štúdiu, ktorá so zameraním
na vybrané mesto v SR detailne zmapuje a zanalyzuje efektivitu existujúcich
podporných nástrojov a mechanizmov sociálneho systému, identifikuje
osvedčené prístupy a poukáže na zlyhávajúce procesy, ktorých posilnenie
je nevyhnutné na elimináciu a prevenciu bezdomovectva mladých
dospelých z CDR na Slovensku.
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Výstupy: Výskumná správa, 2 okrúhle stoly
Časový plán: od 2Q - do 3Q 2021

• Revízia a štandardizácia internej evidencie dát o prípadoch
diskriminácie

Evidencia a vyhodnocovanie dát o diskriminácii si vyžaduje prepracovanie v
súlade s potrebami Odboru právnych služieb a navrhovaného jednotného
systému evidencie dát siete EBs EQUINET. Revidovaná klasifikácia
podnetov a prípadov diskriminácie, ktorým sa Stredisko venuje by malo
umožňovať následné vyhodnotenie podľa Antidiskriminačného zákona,
podľa relevantných medzinárodných dokumentov a medzinárodné
porovnania EBs.
Výstupy: Klasifikácia a funkčný systém evidencie dát, interné školenie a
smernica (manuál)
Časový plán: od 1Q do 2Q 2021

• Analýza mediálnych výstupov - Zobrazovanie násilia na ženách (NAP)
Prostredníctvom monitoringu médií a obsahovej analýzy mediálnych
výstupov bude priebežne mapovaný charakter verejného diskurzu o násilí
na ženách v roku 2020. Súčasťou úlohy je tiež príprava metodológie pre
priebežné/periodické monitorovanie. v nasledujúcom období. Monitoring
sa sústredí na spôsob, akým médiá informujú o násilí na ženách, obetiach
násilia a o páchateľoch. Úloha vyplýva z NAP na prevenciu a elimináciu
násilia páchaného na ženách 2020 - 2025.
Výstupy: Monitorovacia správa 2020, Metodológia priebežného
monitorovania
Časový plán: 1Q - 2Q 2021

• Okrúhle stoly “Iné formy násilia na ženách”
Úloha nadväzuje na výstupy zo série expertných rozhovorov so sociálnymi
Stredisko v spolupráci s Úniou materských centier zorganizuje online
odborné podujatia s cieľom vytvoriť platformu pre diskusiu o skúsenostiach
s rôznymi špecifickými formami násilia na ženách, alebo prejavmi násilia
na ženách v špecifickom kontexte. Pozvané odborníčky a odborníci
budú diskutovať o najnovších zisteniach v rámci ich odbornej činnosti,
plánovaných aktivitách v oblasti prevencie, výskumu a vzdelávania a
navrhovať potrebné kroky pre zlepšenie situácie. V nadväznosti na vybrané
témy budú pripravené podcasty s odborníčkami/odborníkmi za účelom
zvýšenia informovanosti odbornej a laickej verejnosti.
Výstupy: 3 okrúhle stoly a podcasty
Časový plán: od 2Q - do 4Q 2021
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Vzdelávanie
Stredisko je pripravené pristúpiť k reformovaniu a inováciám doterajšieho
systému vzdelávania, vrátane zapojenia expertízy spolupracujúcich
subjektov i konkrétnych osobností pôsobiacich v tejto oblasti, rešpektovania
plnenia odporúčaní a záverov Celoštátnej stratégie ochrany a podpory
ľudských práv v SR (2015), vrátane participácie na iniciovaní ustanovenia
nezávislej Celoštátnej komisie pre ľudsko-právne a demokraticko-občianske
vzdelávanie v SR.

• Vzdelávanie v oblasti ľudských práv a nediskriminácie pre odbornú
verejnosť a dospelé cieľové skupiny

Pre dospelé cieľové skupiny má Stredisko v ponuke zaradené štandardné
témy, avšak je pripravené realizovať tzv. vzdelávanie na mieru, so
zohľadnením potrieb adresátov, aj odporúčaní na základe odborných a
výskumných zistení kolegov/gýň:
Prevencia a eliminácia diskriminácie na pracovisku
 ظظAplikácia manažmentu rozmanitosti na úrovni podnikateľského
sektoru
 ظظEliminácia násilia voči ženám v pracovnoprávnych vzťahoch
 ظظExtrémizmus a rasizmus v kontexte ľudských práv
 ظظRovnosť a nediskriminácia v kontexte Dohovoru o právach osôb so
zdravotným postihnutím (čl. 5)
 ظظDebarierizácia prostredia a práce, osobná mobilita osôb so
zdravotným postihnutím v kontexte Dohovoru o právach osôb so
zdravotným postihnutím
 ظظŠikana na pracovisku, mobbing, bossing
 ظظRodová rovnosť, rovnosť príležitostí mužov a žien.
ظظ

• Vzdelávanie v oblasti ľudských práv a nediskriminácie na základných a
stredných školách

Stredisko bude v roku 2021 pokračovať v realizácii vzdelávacích aktivít na
druhom (prípadne prvom) stupni základných škôl a na stredných školách.
Okrem vyššie uvedených vzdelávacích programov a modulov budú mať
školy na výber nasledovné témy:
ظظ
ظظ
ظظ
ظظ

Ľudské práva
Nediskriminácia
Rodová rovnosť, rovnosť príležitostí mužov a žien
Holokaust
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ظظ
ظظ
ظظ
ظظ
ظظ
ظظ

Šikana, kyberšikana, bezpečnosť používania sociálnych sietí
Práva dieťaťa
Obchodovanie s ľuďmi
Zodpovednosť, kritické myslenie a ľudské práva
Násilie páchané na ženách
Rasizmus, extrémizmus

Ponuka aktuálne zohľadňuje preferenciu kratších podujatí na úrovni škôl,
a tak sú k dispozícii varianty aktivít v rozsahu 2 – 4 vyučovacích hodín v
prípade prezenčného (fyzického) vzdelávania a 45 – 90 min. v prípade online
vzdelávania. Pre základné a stredné školy Stredisko ponúka celkom 10
štandardných tém. Vzdelávacie aktivity Strediska na vyššie uvedené témy
pre základné a stredné školy budú realizované v závislosti od priaznivej
situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

• Súťaž Moje ľudské práva
Stredisko zorganizuje v roku 2021 už 9. ročník výtvarnej súťaže, ktorej
cieľom je osveta zameraná na dodržiavanie ľudských práv medzi žiakmi a
žiačkami základných škôl a základných umeleckých škôl. Súťaž podporuje
ich záujem nielen o všeobecnú problematiku dodržiavania ľudských práv,
ale najmä o konkrétne oblasti, ako je problematika multikulturalizmu,
rasizmu, rodovej rovnosti, nediskriminácie či šikany, používania sociálnych
sietí. Vyhlásenou témou súťaže v roku 2021 je Spolu dokážeme veľké
veci (1. stupeň - základné školy), Nie je zmena ako zmena, ľudské práva
a klimatická zmena (2. stupeň - základné školy) Kalendár ľudských práv
(základné umelecké školy).

• Diskusia na vybrané ľudskoprávne témy
Stredisko v roku 2021 zorganizuje diskusiu so žiakmi a žiačkami základných
alebo stredných škôl s prezentáciou stretnutie na vybranú ľudskoprávnu,
spoločenskú tému súvisiacu s činnosťou Strediska. Vybraná téma môže
byť zameraná aj na diskusiu o audiovizuálnych dielach, umeleckých,
výtvarných, knižných dielach s presahom na ľudské práva, nediskrimináciu
a iné témy, ktoré sú súčasťou štandardnej ponuky Strediska. Do diskusie
budú prizvaní aktéri, ktorí v danej téme pracujú, venujú sa práci s mládežou
alebo dospelými cieľovými skupinami. Cieľom diskusie bude šírenie osvety,
povedomia, práca s predsudkami a využívanie získaných informácii pri
eliminácii rizika spojených s diskrimináciou a porušovaním ľudských práv.
Diskusia bude určená predovšetkým žiakom a žiačkam základných alebo
stredných škôl, pedagogickým a iným zamestnancom, zamestnankyniam
škôl v priestoroch knižnice Strediska.
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• Príprava vzdelávacích materiálov pre pedagogických a odborných
zamestnancov a zamestnankyne základných a stredných škôl, ako aj
žiakov/žiačky a študentov/študentky základných a stredných škôl na
tému násilia páchaného na ženách
Stredisko v súlade s Metodológiou vzdelávacích aktivít Strediska pre
základné a stredné školy pripraví vzdelávací modul na tému násilia
páchaného na ženách, vrátane pracovných listov pre žiakov/žiačky a
študentov/študentky. Stredisko pripraví vzdelávací modul na základe
dostupných dát a informácií, okrúhleho stola s inými inštitúciami a
organizáciami, ktoré sa problematike násilia na ženách venujú.

• Dočasné vyrovnávacie opatrenia
I. Vypracovanie metodických postupov Strediska v oblasti dočasných
vyrovnávacích opatrení
Stredisko vykoná analýzu interných postupov v oblasti získavania
komplexných a kompatibilných dát o dočasných vyrovnávacích opatreniach
(ďalej len„DVO“) a komunikovania problematiky DVO smerom navonok,
voči prijímateľom DVO a potenciálnym prijímateľom DVO. Cieľom tejto
aktivity bude vytvorenie metodických
II. Odborné podujatia k problematike dočasných vyrovnávacích opatrení
Stredisko zorganizuje odborné podujatia vo forme okrúhlych stolov alebo
seminárov pre zainteresovaných aktérov pracujúcich so znevýhodnenými
skupinami osôb, ktoré môžu byť beneficientmi DVO, s cieľom prezentovať
vytvorenú metodiku, ako aj za účelom vzájomného zosúladenia
postupov zisťovania a poskytovania dát o pripravovaných, prijatých alebo
implementovaných DVO

• Online vzdelávanie pre zamestnávateľov Diverzita na pracovisku
Stredisko vytvorí v roku 2021 komplexný online vzdelávací program pre
dospelých „Úvod do riadenia diverzity a rovnakého zaobchádzania na
pracovisku“, ktorý bude mať dva základné moduly – nediskriminácia na
pracovisku a diverzita na pracovisku. Program bude určený pre všetkých
zamestnávateľov vo verejnom a súkromnom sektore bez ohľadu na veľkosť
zamestnávateľa, jeho zriadenie, vlastníctvo, finančný obrat alebo počet
zamestnancov. Zamestnávatelia budú môcť používať v rámci samoštúdia
alebo ako doplnkové vzdelávanie k prezenčnému vzdelávaciemu programu
pre samosprávy. Táto aktivita bude realizovaná z podpory Európskej
komisie v rámci projektu PRODISLO implementovaného v spolupráci s
Nadáciou Pontis v rokoch 2020 – 2022.
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• Vzdelávanie subjektov verejnej správy a samosprávy
Stredisko zorganizuje vzdelávacie aktivity pre orgány verejnej správy
s celoslovenskou, regionálnou a miestnou pôsobnosťou. Vzdelávacie
aktivity budú organizované vo forme poldenného workshopu vo viacerých
regiónoch Slovenska. Cieľom workshopov bude a zvyšovať kapacity
zamestnávateľov vo verejnom sektore v oblasti pochopenia a riadenia
diverzity, odstraňovania predsudkov na pracovisku, ako aj možných
negatívnych dopadov diskriminácie na pracovisku. Táto aktivita bude
realizovaná z podpory Európskej komisie v rámci projektu PRODISLO
implementovaného v spolupráci s Nadáciou Pontis v rokoch 2020 – 2022.

• Extrémizmus a nenávistné prejavy na internete
I. Vytvorenie metodiky vzdelávania k problematike nenávistných
prejavov na internete
Stredisko vytvorí metodický materiál zameraný na problematiku
nenávistných prejavov na internete na účely vzdelávania mládeže s cieľom
oboznámiť mladých ľudí s mechanizmom vzniku a šírenia nenávistných
prejavov v online priestore a diskutovať o ich dopade na spoločnosť, skupiny
a jednotlivcov. Podkladom na vytvorenie metodiky bude monitoring
nenávistných prejavov v online priestore, pričom na účely monitoringu
Stredisko v roku 2021 nadviaže spoluprácu s relevantnými aktérmi
venujúcimi sa problematike.
II. Vzdelávacie aktivity k problematike extrémizmu v kontexte šírenia
nepravdivých informácií
Stredisko bude realizovať vzdelávacie aktivity zamerané na problematiku
extrémizmu z dôvodu nárastu negatívnych javov v spoločnosti, ktorého
následkom je šírenie nepravdivých informácií, tzv. hoaxov, ovplyvňujúcich
verejnosť bez overovania relevantnosti informácií. Cieľovou skupinou
vzdelávacích aktivít budú žiaci/žiačky základných škôl, študenti/študentky
stredných škôl a zamestnanci/zamestnankyne škôl, samosprávy. Stredisko
pri problematike hoaxov nadviaže spoluprácu s relevantnými verejnými
aktérmi, ktorých výstupy bude spolu so zisteniami vlastného monitoringu
médií používať ako podklady pre vzdelávanie.

• Okrúhle stoly
Stredisko zorganizuje v roku 2021 okrúhly stôl k:
k problematike kyberšikany a bezpečnosti používania sociálnych
sietí,
ظظ
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ظظ

k problematike eliminácie násilia na ženách.

Okrúhle stoly zorganizuje Stredisko v rámci spolupráce s jednotlivými
aktérmi v téme kyberšikany a bezpečnosti používania sociálnych sietí a
aktérmi k problematike eliminácie násilia na ženách. Cieľom okrúhlych
stolov bude získať potrebné informácie o postupoch, riešeniach uvedených
problematík v praxi za účelom ich ďalšieho sprostredkovania základným
školám, stredným školám a iným cieľovým skupinám.
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