
Інформація про надання правової 
допомоги особам, які прибувають 

з України
Словацький народний центр з прав людини являється національною установою з прав 
людини та національним антидискримінаційним органом. Окрім того, Центр надає правову 
допомогу жертвам дискримінації відповідно до Закону про боротьбу з дискримінацією.

ДИСКРИМІНАЦІЯ
є певна форма поведінки, при якій з особою поводилися, поводяться або могли б поводитися 

менш прихильно, ніж з іншою особою в аналогічній ситуації.

ДИСКРИМІНАЦІЮ ОЦІНЮЮТЬ ЗА:

ФОРМАМИ ДИСКРИМІНАЦІЇ 
(Задайте собі наступні запитання):

Пряма дискримінація
Чи хтось ставиться до мене менш прихильно, ніж до когось іншого в аналогічній ситуації?

Непряма дискримінація
Це ставить мене в невигідне становище порівняно з іншою людиною, хоча з зовні ситуація виглядає 

нейтральною (рішення, інструкція чи практика)? 

Домагання
Чи створює поведінка інших неприємні, бентежні, принизливі умови середовища, в результаті 

яких я відчуваю безпосереднє втручання в мою свободу чи людську гідність?

Сексуальне домагання 
Чи має фізична поведінка (вербальна, або невербальна) іншої людини щодо мене сексуальний 

характер? Чи дана поведінка мене лякає і порушує мою гідність та створює принизливе, 
образливе, вороже середовище?

Заохочення до дискримінації  
Чи хтось переконує чи спонукає іншу особу  до дискримінації мене?

Невиправдане покарання 
Чи ставиться до мене певна особа менш прихильно через те, що я заперечив, напр. порушення 

нею правила про заборону дискримінації?

Для людей, які приїжджають з України до Словаччини, Центр створив електронну 
адресу pravnapomocutecencom@snslp.sk, за якою ви можете зв’язатися з нами. Тоді ми 
надамо Вам юридичну допомогу. Центр може також надавати загальні вказівки щодо 
тимчасового притулку та азілу. 



СФЕРИ ДИСКРИМІНАЦІЇ
(Кожен зобов'язаний дотримуватись принципу

рівного ставлення у сферах, або областях
визначених Законом про боротьбу з дискримінацією):

трудові правовідносини,

соціальна безпека,

охорона здоров'я

надання товарів і послуг, у тому числі житла

освіта

ПРИЧИНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ
(Заборона дискримінації встановлюється за 

наведеними нижче ознаками):

ЯК МЕНІ ПОВОДИТИСЬ У ВИПАДКУ 
ВЛАСНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ

Якщо ви вважаєте, що ви стали жертвою дискримінації, потрібно зібрати усі докази (наприклад, 
документальні докази, електронна комунікація, свідчення свідків) і звернутися до Словацького 
народного центру з прав людини, який надасть вам юридичну допомогу.

ПРИКЛАДИ ДИСКРИМІНАЦІЇ, ПІСЛЯ ЯКИХ
ПОТРІБНО ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Людина ромської національності хоче зняти квартиру. Орендодавець відмовляється здавати 
її/йому квартиру, з привіду того, що не здає квартиру особам даної національності. 

Українка після в'їзду до Словаччини намагається записати доньку до школи. Школа 
відмовляється прийняти дитину з привіду того, що шкільний заклад не має більше місця. 
Однак, школа приймає дитину громадянина Словаччини і взагалі не згадує про нібито 
відсутність вільних місць у шкільному закладі.

стать, релігія чи переконання, раса, національність чи етнічна група, інвалідність, вік, 
сексуальна орієнтація, сімейний стан, колір шкіри, мова, несприятливий стан здоров’я, 
генетичні характеристики, політичні або іншого характеру переконання, національне чи 
соціальне походження, майно, соціальний статус, або кримінальний статус, або іншa 
антигромадська діяльність та інші.
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