
Znevýhodnené osoby sú ľudia, ktorí sa ocitli v nepríjemnej 
životnej situácii vedúcej k sociálnemu vylúčeniu. Môže ísť 
o ľudí bez domova, žijúcich v extrémnej chudobe, osoby
v staršom veku, so zdravotnými problémami, s duševnými 
poruchami, prípadne s trvalejším zdravotným hendikepom. 
Sťažené môže byť ich začlenenie do spoločnosti aj v prí- 
pade materstva, postavenia osamelého rodiča a podobne.

Utečenci a migranti sú tiež znevýhodnenými osobami.
Ich sťažená životná situácia sa môže prejavovať v sociál-
nom vylúčení pre ich neznalosť slovenského jazyka
a kultúry, pre kultúrne prekážky alebo odlišnosti a pre 
nedostatok spoločenských a príbuzenských kontaktov. 
Utečenci môžu mať osobitné ťažkosti s preukázaním 
vzdelania, či kvalifikácie, ich integrácia môže byť sťažená 
predchádzajúcou traumou. Aj oni môžu čeliť situáciám 
ako napr. starší vek, zdravotné problémy, či postavenie 
osamelej matky.

Fórum o integrácii je už štvrtým rokom priestorom 
venujúcim sa téme integrácie migrantov a utečencov na 
Slovensku. Tento ročník je tematicky zameraný na sociálne 
inovácie, ktoré pomáhajú integrovať na trh práce nielen 
migrantov, utečencov, ale aj iné znevýhodnené osoby.

Fórum naplníme výmenou najnovších informácií, pre-
zentáciou úspešných projektov, koncepcií, stratégií 
a myšlienok, ktoré cielene podporujú zlepšovanie fungo-
vania spoločnosti v danej sociálnej oblasti.

Očakávame účasť odborníkov zo štátnej správy, miestnych 
samospráv a medzinárodnú účasť sociálnych inovátorov, 
neziskových organizácií, nadácií, vzdelávacích inštitúcií, 
sociálnych podnikov, chránených dielní či iných potenciál-
nych zamestnávateľov.

Fórum je určené odbornej aj laickej verejnosti, ktorí v tejto 
oblasti pracujú, či majú priamu alebo nepriamu skúsenosť 
so sociálnym vylúčením a chcú sa nechať inšpirovať praxou 
a nápadmi iných.

PODUJATIA PRE 
VEREJNOSŤ

12
. 

OK
TÓ

B
ER

19:00 / Štvrtok

Tabačka Talk: Sociálne vylúčení

Diskusia o sociálne vylúčených skupinách 
a potrebe ich integrácie.

Zuzana Števulová (Liga za ľudské práva)
Anna Ivanková (Gréckokatolícka 
eparchiálna charita)
Marek Ilenin (nezisková organizácia Relevant)

17:00 / Piatok
 

Malý trh sociálnych inovácií

12 krátkych prezentácií a neformálna diskusia 
o úspešných projektoch a sociálnych inováciách:

Sociálne inovácie - osoby v znevýhodnenej 
situácii: Úspešne začlenení cudzinci do života 
v Košiciach sa podelia so skúsenosťami s hľadaním 
práce na Slovensku.

Mareena - je pokračovateľom iniciatívy “Kto pomôže?” 
a predstaví svoj dobrovoľnícky program, vzdelávacie 
a komunitné akcie, ktorými sa snaží vytvoriť most medzi 
Slovákmi a cudzincami na Slovensku.

Techfugees - medzinárodný sociálny podnik, ktorý vy-
hľadáva spôsoby ako možno využiť najnovšie technológie 
v prospech utečencov. Predstavia nápady v oblasti on-
line vzdelávania a vývoja aplikácií pre utečencov, ktoré 
pomáhajú zvyšovať kvalifikáciu a nájsť si zamestnanie.

Občianske združenie Barlička v Prešove - sa venuje 
osobám so zdravotným znevýhodnením. Barličkári 
porozprávajú ako im pomáhajú nachádzať zmysluplné 
zamestnanie prostredníctvom chránenej dielne 
a sociálneho podnikania.

Habibi and Hawara - je viedenská reštaurácia, ktorá nielen 
zamestnáva utečencov, ale ich súčasne pripravuje na to 
ako začať a rozbehnúť vlastnú firmu. Je to vlajková loď 
s plánom otvoriť v Rakúsku ďalšie podobné reštaurácie 
prevádzkované utečencami.

Oáza – nádej pre nový život je ubytovňa pána farára 
Gombitu v Bernátovciach, v ktorej pomáha ľuďom bez 
domova. Učia sa pracovať, niesť zodpovednosť za zverenú 
prácu a postupne si zvyšovať svoju životnú úroveň, 
aj úroveň účasti na komunite.

ETP Slovensko - predstaví svoj program mentoringu 
Schopné deti. Prostredníctvom mentoringu, online mento-
ringu, projektového a zážitkového učenia inšpirujú 
študentov zo sociálne vylúčených komunít učiť sa, aby si 
rozšírili svoj obzor, víziu svojej budúcnosti a mali pozitívny 
vplyv na komunitu.

Hotel Magdas vo Viedni - vyrozpráva príbeh o tom, ako sa 
dá úspešne prevádzkovať hotel s tímom ľudí zo 14 rôznych 
krajín s neľahkými životnými osudmi, ktorí hovoria 
23 rôznymi jazykmi. V časoch keď sa väčšina zamestná-
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vateľov aj v Rakúsku zamestnávaniu utečencov vyhýba, 
hotel Magdas buduje svoju jedinečnosť na trhu práve skrz 
unikátny potenciál svojich zamestnancov.

Občianske združenie Vagus - prepojilo terénnu sociálnu 
prácu s projektom denného a integračného centra Domec 
a chráneného zamestnania pre vybraných klientov 
v kaviarni Dobre&Dobré do príkladu dobrej praxe riešenia 
problematiky ľudí bez domova v Bratislave.

Nadácia Pontis - podporuje firemnú filantropiu a do- 
brovoľníctvo, presadzuje zodpovedné podnikanie, udeľuje 
cenu Via Bona Slovakia. V spolupráci s medzinárodnou 
organizáciou Ashoka vytvorila vizualizáciu siete sociálnych 
inovátorov na Slovensku. 
        
Košice IT Valley podporuje inovácie a vznik start-upov, 
pracovné inkubátory, vzdelávanie v oblasti inovácií a pod-
ni- kateľstva, pomoc pri získavaní partnerov, vyhľadávaní 
potenciálnych investorov, expertnú a mentorskú podporu. 
Rôzne znevýhodnenia osôb vo fyzickom svete strácajú 
v IT prostredí význam.

20:00 / Piatok

Music Lab: Civilizačné konverzácie

Stretnutie rôznorodých kultúr a nástrojov, výmena radostí 
a tráum na jednom pódiu. Koncert je výsledkom niekoľkých 
workshopov pod vedením hudobníkov z projektu 
Music Lab. Kombinácia nástroja santoor z Iránu, ukrain-
ských akordeónov a Košickej avantgardy v unikátnom 
koncerte v Tabačke.

Organizáciu Fóra podporilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

v rámci projektu Ligy za ľudské práva Dajme šancu utečencom v rámci svojej 

dotačnej schémy zameranej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv 

a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 

„Projekt STEP 3 občianskeho združenia Marginal je spolufinancovaný 

Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF).“  

„Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.“

 

Projekt občianskeho združenia Marginal „V4NIEM: Visegrad Countries National 

Integration Evaluation Mechanism” je spolufinancovaný zo zdrojov Visegrad Fund.

 

Fórum o integrácii organizujeme za podpory Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky a Migračného úradu Ministerstva vnútra SR.

Tabačka Kulturfabrik podporili Fond na podporu umenia, Mesto Košice 
a Košický samosprávny kraj.

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Liga za ľudské práva 

a OZ Marginal.

Vychádzame z myšlienky, že sociálni 
inovátori sa môžu navzájom inšpirovať 
a učiť, bez ohľadu na to, že pracujú 
s rôznymi cieľovými skupinami.

-
-

-

Vstup voľný

Organizátori

Podporili
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08:00—09.00

Prezentácia registrovaných 
účastníkov

09:00—09:20

Myšlienka a ciele Fóra

Cudzinci a utečenci na Slovensku, ich 
postavenie ako znevýhodnej skupiny

Úvod: Baša Meššová, Svetlana Stadnik, 
Mojtaba Ketabchi

09:20—10:30

Politika integrácie a jej nástroje

Štátny integračný program pre osoby 
s udelenou medzinárodnou ochranou

Politika zamestnanosti a modely podpory 
zamestnávania znevýhodnených osôb

Sociálna ekonomika ako inovatívny 
nástroj podpory regionálnej a miestnej 
zamestnanosti

Oddelenie migrácie a integrácie cudzincov 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Odbor migrácie a integrácie, Migračný úrad 
Ministerstva vnútra SR
Košický samosprávny kraj a mesto Košice
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
nezisková organizácia EPIC
Marginal, občianske zruženie
moderátorka: Zuzana Števulová (Liga za ľudské práva)

 

10:30 —10:50 

Prestávka

10:50—12:50 

Sociálne inovácie v prospech utečencov/
migrantov: Spoza hraníc

Techfugees (medzinárodné združenie)
Magdas Hotel (Rakúsko)
Habibi&Hawara (reštaurácia, Rakúsko)
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov 
v strednej a východnej Európe

Marginal/Adra
Mareena (komunitné centrum/Kto pomôže?)
Resoty (resocializačná komunita Antona Srholca)
Islamská nadácia
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Medzinárodná organizácia pre migráciu: Migračné 
informačné centrum
moderátorka: Zuzana Števulová (Liga za ľudské práva)

 

12:50—13:30 

Obed

13:30—14:40

 

Sociálne inovácie v prospech iných osôb 
v znevýhodnenej situácii

OZ Barlička
ETP Slovensko
Vagus / Proti prúdu
Nadácia Pontis
IT Valley Košice
Oáza - nádej pre nový život
Relevant
moderátorka: Katarína Rychvalská (Marginal)

 

14:40—15:00 

Skúsenosti a odporúčania

Diskusia a priestor pre schválenie spoločných 
odporúčaní Fóra integrácie
Mojtaba Ketabchi (Košice)
Svetlana Stadnik (Košice)
Zuzana Števulová (Liga za ľudské práva)
Katarína Rychvalská (Marginal)

FÓRUM O INTEGRÁCII
/ ODBORNÁ ČASŤ
Vstup na základe registrácie.
Registrácia na forumointegracii.sk
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FÓRUM
O INTEGRÁCII

12.—13. OKT 2017
KOŠICE / TABAČKA

Fórum o integrácii organizuje Liga za ľudské práva 
a občianske združenie Marginal v spolupráci 
s Tabačkou Kulturfabrik.

Liga za ľudské práva sa okrem bezplatnej právnej pomoci 
utečencom a migrantom v SR venuje presadzovaniu 
dobrých politík a zákonov v prospech migrantov a hosťu-
júcej spoločnosti. Sídli v Bratislave a má regionálnu 
pobočku v Košiciach.

Marginal zabezpečuje priamu sociálnu, právnu, psycho-
logickú, materiálnu a finančnú pomoc v procese integrácie 
utečencov do spoločnosti.

12. október / 17:00 / Štvrtok / VSG Alžbetina 22

Vernisáž: Vypovedaní – cigáni vo výtvarnom 
umení 19. a 20. storočia

Tematická výstava v koncepcii Východoslovenskej galérie, 
predstaví etnikum žijúce na periférii, ktoré sa stalo 
námetom slovenských umelcov. Pokúsi sa sprostredkovať 
duchovnú kultúru, a historický a etnografický náčrt spôso-
bu života Rómov na našom území a ich postavenie voči 
majoritnému obyvateľstvu. Výstava sa koná pod záštitou 
Ábela Ravasza.

Paralelné podujatie 
vo Východoslovenskej galérii


