	
  

ĽUDSKÉ PRÁVA V MODERNEJ EURÓPE

DÁTUM:

27. novembra 2014

MIESTO:

Falkensteiner Hotel Bratislava (Pilárikova 7372/5, Bratislava)

CIEĽ KONFERENCIE: vytvoriť priestor pre zdieľanie skúseností a možných
prístupov a pre porovnanie trendov v téme ľudských práv na Slovensku a v
Nórsku.
PROGRAM:
8:30 – 9:30

registrácia účastníkov

9:30 – 10:00 otvorenie konferencie
-‐
-‐

Peter Javorčík - štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky
Ingvild Næss Stub - štátna tajomníčka nórskeho Ministerstva zahraničných
vecí

10:00 – 11:30 Zosúladenie pracovného a súkromného života ako
predpoklad rešpektovania osobnostných a rodových rozdielov:

-‐
-‐
-‐

Arni Hole – generálna riaditeľka, Ministry of Children, Equality and Social
Inclusion, European Union Agency for Fundamental Rights - prezentácia
„Gender Equality as integrated part of Human Rights“
Sylvia Porubänová - riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny –
prezentácia „Zosúladenie pracovného, rodinného a osobného života v
Slovenskej republike-výzvy, očakávania i limity“
prezentácia projektov:
o
o

o

Martin Macko - výkonný riaditeľ občianskeho združenia Iniciatíva Inakosť
- projekt „Spolu za všetky rodiny“
Šarlota Pufflerová - výkonná riaditeľka občianskeho združenia Občan,
demokracia a zodpovednosť - projekt „Advokačné aktivity zamerané na
zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s
dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej
rovnosti vo verejných politikách“
Peter Lenčo – oblasť advokácie potrieb detí v Nadácii pre deti Slovenska,
sekretariát Koalície pre deti - „Koalícia pre deti - rešpekt a ochrana práv
detí je investíciou do budúcnosti“

11:30 – 11:45 prestávka

	
  

	
  
11:45 – 13:15 Ľudské práva ako súčasť vzdelávania:

-‐
-‐
-‐

John Christian Christiansen – zástupca Norwegian Directorate of Education –
prezentácia
Katarína Ondrášová - sekcia regionálneho školstva, Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR – prezentácia „Ľudské práva ako súčasť
vzdelávania – situácia na Slovensku“
prezentácia projektov:
o

o

Jana Malovičová - výkonná riaditeľka AMNESTY INTERNATIONAL
SLOVENSKO - projekty: „Môj svet – moje práva“ (v spolupráci s Člověk v
tísni a Amnesty International Norway), „Neposudzuj knihu podľa obalu“,
„Filmový klub Amnesty“
Mária Svidroňová - výkonná riaditeľka občianskeho združenia ZADOBE projekt „Uvedomelá mládež“

13:15 – 14:15 obed
14:15 – 15:45 Boj proti diskriminácii, extrémizmus a začlenenie skupín
ohrozených sociálnym vylúčením:
-‐ Gunnar Ekeløve-Slydal – zástupca generálneho tajomníka Norwegian Helsinki
Committee – prezentácia „A Paradigme Shift in Norway's Minority Policies: the
Case of the Romani/Tater"

-‐
-‐

Daniel Milo - koordinátor proti-extrémistických politík, Kancelária ministra
vnútra SR – prezentácia „Extrémizmus na Slovensku v roku 2014 – trendy,
výzvy a aktivity štátnych orgánov v boji proti extrémizmu“
prezentácia projektov:
o
o

Robert Pulinger - terénny sociálny pracovník v občianskom združení
Mládež ulice - projekt „Most má vždy dva konce“
Ladislav Oravec, Mária Chudíková - Nadácia Milana Šimečku - projekt
„Ako na chudobu?“

15:45 – 16:00 záver
16:00 čaša vína
Jazyk konferencie: slovenčina (simultánne tlmočenie z angličtiny)
Podujatie moderuje Karolína Miková a Zora Pauliniová z PDCS.

Kontakt: Eva Ščepková, scepkova@ekopolis.sk, 0908 565 464.

Podujatie je organizované ako Mid-term konferencia Fondu pre mimovládne
organizácie v rámci Finančného mechanizmu EHP.

	
  

