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Správal sa k tebe niekto inak pre tvoj vek, výzor, národnosť alebo pre to, že si žena 
alebo muž? Každý z nás sa už stretol so stereotypmi a predsudkami. A určite sme 
ich použili aj my. Je to totiž celkom prirodzené. Viac o tom, prečo máme predsudky, 
ako to súvisí s identitou a ako stereotypy ovplyvňujú naše správanie a rozhodova-
nie, sa dozvieš vo videu Prečo máš predsudky?, ktoré sme pripravili spolu s you-
tuberom JurajVie. 

Na diskusiách, podujatiach a vzdelávacích aktivitách, ktorých sa zúčastňujeme ale-
bo organizujeme, sa často stretávame s otázkou „A čo s tým môžem urobiť ja?“.  

Ste jedinečná generácia. Ste mladí, máte prístup k informáciám, cestujete, máte 
možnosť vidieť rozdielnosť a nebáť sa jej. Sila odstrániť predsudky je vo vašich ru-
kách. Ste generácia Ty. Teraz ti ponúkame niekoľko možností, ako môžeš prispieť 
k svetu bez predsudkov a posilniť vzájomné porozumenie v tvojej triede, rodine či 
meste. Vyber si spôsob, ktorý je ti najbližší:

Ideš do toho? Skvelé! Ak sa nám ozveš cez Facebook, Instagram alebo priamo na 
generationt@mareena.sk, pošleme ti aj promo balíček, ktorý podporí a spropa-
guje tvoju aktivitu.

• ZAPOJ SA do online výzvy #GenerationT (čítaj dženerejšn ty) 
a ukáž, čo máme s cudzincami spoločné.

• NÁJDI HRDINU vo svojom okolí a daj o ňom vedieť.
• ROZŠÍR OBZORY sebe aj ostatným.
• ZORGANIZUJ finančnú zbierku.
• BUĎ EXTRA a zapoj sa pomocou ďalších extra možností.

https://youtu.be/RmEWplHTWLk 
https://www.facebook.com/mareena.sk/
https://www.instagram.com/mareena.sk/
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Zapoj sa do online výzvy 
#GenerationT

Ako na to

Ukáž, čo ťa spája s ľuďmi, ktorí našli na Slovensku svoj nový domov. Na prvý pohľad 
sa môže zdať, že sme odlišní, no spoločných záujmov, vlastností a názorov môžeme 
mať oveľa viac. Poznáš vo svojom okolí cudzinca/cudzinku, ktorý/ktorá by sa do 
projektu zapojil/zapojila? Porozprávajte sa o jeho/jej skúsenosti so životom na Slo-
vensku, záľubách či názoroch. Ak súhlasí, urobte si spoločnú fotku, ktorou ukážete, 
čo vás spája. 

Sám si cudzinec alebo cudzinka a Slovensko je tvojím novým domovom? Skvelé! 
Zapoj sa do výzvy aj ty.

1. NÁJDI | Máš medzi priateľmi človeka, ktorý nepochádza zo Slovenska? Alebo si 
cudzinec či cudzinka a máš priateľov, ktorí sa na Slovensku narodili? Čo máte 
spoločné?

2. ODFOŤ SA | Urobte si spoločnú fotku, ktorú použijete na sociálnych sieťach. 
Pred fotením a zverejnením postu a fotky sa uisti, že s tým súhlasí aj tvoj kama-
rát/kamarátka.

3. ZAPOJ SA | Teraz je čas dať vedieť aj ostatným o tom, čo máš spoločné s člo-
vekom, s ktorým si sa odfotil. Napíš status na sociálne siete o tom, čo vás spá-
ja. Máte spoločné záľuby, názory, vkus alebo je to niečo celkom iné? Daj nám  
o tom vedieť. Použi hashtag #GenerationT a označ nás @mareena.sk, aby sme 
vedeli, že si sa do výzvy zapojil a my ťa odmeníme odznakom alebo nálepkami.

4. VYHRAJ | Zverejni svoj príspevok do 17. novembra 2021, nezabudni použiť 
hashtag #GenerationT a označiť @mareena.sk. My ťa zaradíme do súťaže,  
v ktorej traja z vás budú môcť vyhrať zaujímavé odmeny.
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Ako by mohol taký status vyzerať

Prečo?

Čo na to potrebujem?

Cieľom tejto online výzvy je ukázať ľuďom v našom okolí, čo nás spája s ľuďmi, ktorí 
sa nenarodili na Slovensku. Vedeli ste, že ľudia sú najviac ochotní meniť názor na 
iných, ak im ich predstaví blízka osoba, ktorej dôverujú?

Sociálne siete, telefón, nápad.
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Nájdi hrdinu alebo hrdinku vo svojom okolí 
a daj o nich vedieť
Máš vo svojom okolí lokálneho hrdinu – cudzinca alebo cudzinku, ktorí sa na Slo-
vensku síce nenarodili, no sú prínosom pre teba, tvoje mesto, obec či okolie? Poz-
najú ich aj ostatní? Daj im o nich vedieť! Nepoznáš takého človeka vo svojom okolí? 
Vydaj sa na pátranie a spoznaj bližšie ľudí, ktorí na Slovensku našli svoj nový domov.

Ako na to

1. NÁJDI HRDIN(K)U | Môže to byť ktokoľvek, koho považuješ za miestneho hr-
dinu/miestnu hrdinku – zmrzlinár/-ka, lekár/-ka, opravár/-ka, učiteľ/-ka, otec, 
matka, ktokoľvek, kto môže byť pozitívnym príkladom pre ostatných. Nevieš 
o žiadnom cudzincovi/cudzinke, ktorý/-á žije v tvojom meste a svojou troškou 
prispieva k rozvoju okolia, väčšej tolerancii alebo rozmanitosti? Pri najbližšej 
prechádzke mestom si skús všímať viac svoje okolie – reštaurácie, lekárne, 
športoviská, kultúrne centrá, stavby, obchody, susedov. Ak si ani tam nikoho 
nenašiel, opýtaj sa svojich známych, či nepoznajú človeka, ktorý by mohol byť 
lokálnym hrdinom/lokálnou hrdinkou.

2. ZOZNÁM SA | Prihovor sa svojmu hrdinovi/hrdinke a vysvetli mu/jej, prečo si 
ho/ju oslovil a prečo ho/ju považuješ za svojho miestneho hrdinu/svoju miest-
nu hrdinku. Pokiaľ je to niekto, koho vidíš prvýkrát alebo sa vzájomne nepozná-
te, rešpektuj jeho kultúrne odlišnosti, prípadne zdržanlivosť.

3. ZÍSKAJ SÚHLAS | Zisti, či tvoj hrdina/hrdinka súhlasí s tým, aby si o ňom/o nej 
urobil osvetu a dohodnite sa akým spôsobom.

4. VYBER SPÔSOB OSVETY | Spolu s tvojím hrdinom/hrdinkou zvoľte spôsob, 
ktorý bude najviac vyhovovať vám obom. Priprav sériu statusov alebo storiek 
na sociálnych sieťach a predstav v nich svojho hrdinu/hrdinku. Môžeš tiež zor-
ganizovať menšie podujatie (diskusia, prezentácia, stretnutie priateľov), na 
ktorom predstavíš svojho hrdinu/hrdinku.
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5. ZÍSKAJ PROMO BALÍČEK | Na podporu tvojej aktivity ti pošleme promo balí-
ček, ktorý ti pomôže pri propagácii. Pre tlačenú verziu sa nám ozvi na genera-
tiont@mareena.sk a my ti ju radi pošleme. Elektronickú verziu nájdeš tu.

6. DAJ O ŇOM/NEJ VEDIEŤ OKOLIU | Po výbere spôsobu sa môžeš pustiť do orga-
nizovania. Urob si plán postov/storiek, skonzultuj ich s tvojím hrdinom/tvojou 
hrdinkou a môžeš začať s online osvetou. Ak ste sa dohodli na podujatí, priprav 
si všetky potrebné veci. Vyber miesto, kde budete mať stretnutie/diskusiu, ne-
zabudni pozvať priateľov, rodinu.

Prečo?

Čo na to potrebujem?

Prirodzene sa bojíme neznámeho, a aj preto máme predsudky voči ľuďom, ktorí 
sa od nás nejakým spôsobom líšia. Sprav prvý krok k búraniu predsudkov, spoznaj 
svojho miestneho hrdinu/hrdinku a umožni aj ľuďom zo svojho okolia, aby sa do-
zvedeli o ňom/nej viac.

Lokálneho hrdinu/hrdinku, odvahu, sociálne siete alebo priestory na zorganizova-
nie stretnutia/diskusie, diskutujúcich (môžeš to byť len ty a lokálny hrdina, ale po-
kojne aj ďalší diskutujúci), pozvánku pre návštevníkov, prezentáciu. 

Tip: priprav si okruhy tém a otázok, o ktorých sa budete rozprávať, vopred ich skon-
zultuj so svojím hrdinom/hrdinkou. Aké je jeho/jej obľúbené slovenské slovo, čo mu/
jej chýba z jeho rodnej krajiny, prečo sa venuje práve svojej profesii, aká je jeho/jej 
„superschopnosť“ – v čom vyniká? Čomu sa venuje vo voľnom čase?

Extra tip: Zisti, koľko cudzincov žije v tvojom meste alebo obci. Odkiaľ pochádzajú?  
A podeľ sa o vlastné zistenia s tvojimi známymi.

http://www.mareena.sk/generationt
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Rozšír obzory sebe aj ostatným 
vo svojom okolí
Mať prehľad o situácii a poznať problémy, s ktorými sa stretávajú cudzinci na Slo-
vensku, je cestou k lepšiemu vzájomnému porozumeniu. Preto vnímame ako veľ-
mi dôležité rozširovanie vlastných obzorov a otvorené diskutovanie o témach aj so 
svojimi blízkymi.

Ako na to

1. POZRI SI | Videá a filmy s témou migrácie, kultúrnej odlišnosti a inklúzie. Pri-
pravili sme pre teba zoznam inšpiratívnych videí a filmov.

2. SPOZNAJ | Ľudí, ktorí na Slovensku našli svoj nový domov a ich príbehy – osob-
ne alebo online.

3. ZAUJÍMAJ SA O DIANIE OKOLO SEBA | Lokálne, ale aj celosvetovo – sleduj správy  
z overených zdrojov a diskutuj so svojím okolím.

4. ČÍTAJ | Knihy, články, štúdie, čokoľvek, čo ťa zaujíma o témach kultúrnej roz-
manitosti, identity, integrácie. Prehľad nami odporúčaných kníh nájdeš tu.

5. OBJAVUJ | Zúčastni sa multižánrových festivalov a podujatí, na ktorých máš 
možnosť spoznať ľudí z iných kultúr, objavuj nové reštaurácie vo svojom okolí a 
hudbu, ktorú v bežných rádiách nebudú hrať. Pozri sa na náš prehľad zaujíma-
vých interpretov aj kultúrnych podujatí.

6. ZAPÁJAJ OSTATNÝCH | Ak si už získal dostatok informácií a chceš sa o ne po-
deliť alebo o nich diskutovať s priateľmi a rodinou, spolužiakmi, teraz je ten 
správny čas. Máš dosť informácií, je čas konať.

7. ZORGANIZUJ | Diskusie, neformálne stretnutia, na ktorých sa porozprávate o 
téme odlišnosti kultúr, identite či predsudkoch.

https://mareena.sk/rozmanita-kniznica
https://www.fjuzn.sk/vsetky-clanky?tag=pr%C3%ADbehy%20cudziniek/cudzincov
https://mareena.sk/rozmanita-kniznica
https://mareena.sk/rozmanita-kniznica
https://mareena.sk/rozmanita-kniznica
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Prečo?

Ako na to?

Čo na to potrebujem?

Čím viac vieme o iných kultúrach, zvykoch a životných príbehoch ľudí z iných kra-
jín, tým lepšie im môžeme porozumieť. Neznalosť alebo nedostatočné informácie 
sú často zdrojom predsudkov a stále vieme veľmi málo o živote cudzincov na Slo-
vensku. Aj ty môžeš byť zmenou a priniesť svetlo do diskusií o témach migrácie či 
integrácie.

1. UROB SI PLÁN | Porozmýšľaj nad účelom zbierky, sumou, ktorú chceš vyzbie-
rať, dátumom spustenia aj propagáciou.

2. ÚČEL ZBIERKY | Čím konkrétnejší, atraktívnejší a unikátnejší účel vyberieš, 
tým lepšie. Páčia sa ti aktivity, ktoré robíme? Vyber si jednu z nich a zorganizuj 
zbierku na jej podporu. Podporiť môžeš kurzy slovenčiny pre cudzincov, aby sa 
mohli na Slovensku jednoduchšie orientovať a dohovoriť. Je ti bližšie dobro-
voľníctvo alebo chceš podporiť detský tábor pre deti cudzincov a miestnych? 
Možností je mnoho.

3. DÁTUM ZBIERKY | Blížia sa tvoje narodeniny a chcel/-a by si, aby tvoji blízki 
namiesto darov pre teba podporili dobrú vec? Je to ideálny čas na spustenie 
zbierky. Výzvu môžeš začať aj počas špeciálnych dní – Deň utečencov (20. júna), 
Deň migrantov (18. decembra), Európsky mesiac rozmanitosti (máj). Zbierka 
by mala trvať aspoň dva týždne.

Záujem a knihy, filmy, prehľad o kultúrnych podujatiach v okolí, informácie o cu-
dzincoch a utečencoch na Slovensku.

Zorganizuj finančnú zbierku
Využi svoju kreativitu naplno, naplánuj, zorganizuj a vyzbieraj prostriedky na pod-
poru Mareeny a jej aktivít. Staň sa naším lokálnym fundraiserom. V praxi zistíš, čo 
všetko takáto práca obsahuje a budeš vedieť, kto nás platí.
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4. CIEĽOVÁ SUMA | Je dobré, ak zvolíš realistickú cieľovú sumu. Ak sa cieľ tvojej 
výzvy nenaplní, nič sa nedeje. Každý dar, ktorý bol cez tvoju výzvu darovaný, 
nám bude odoslaný. 

5. 3 KROKY K ZBIERKE | Zorganizovať online výzvu na zbierku je veľmi jednodu-
ché. Sú to len tri kroky, ktoré ti zaberú pár minút. Klikni na tento odkaz, zadaj 
názov zbierky, cieľovú sumu, zaregistruj sa a uprav text výzvy tak, aby ti vyho-
voval. Tvoja darcovská výzva je hotová.

6. SPROPAGUJ ZBIERKU | Na to, aby o nej vedelo čo najviac ľudí, treba ju spro-
pagovať. Priprav si plán postov a storiek. A pusti sa do toho! Sleduj, ako zbier-
ka napreduje, informuj svoje okolie o jej stave. Ľudí vie motivovať, ak vidia, že 
zbierka má úspech alebo ak chýba už len málo do naplnenia cieľovej sumy.

7. NAPÍŠ O SVOJOM ÚSPECHU | Podarilo sa ti vyzbierať časť alebo celú sumu 
na dobrú vec? Gratulujeme! Je to veľký úspech. Sami veľmi dobre vieme, aké 
je to náročné. O tom musia vedieť aj ostatní! Napíš status alebo sprav story o 
tvojom úspechu. Použi pri tom #GenerationT a označ nás @mareena.sk. My 
tvoj úspech radi budeme ďalej zdieľať a poďakujeme za každú darcovskú výzvu 
na našich sociálnych sieťach.

Prečo?

Čo na to potrebujem?

Na čo sa dajú použiť vyzbierané peniaze? Každá podpora je pre nás veľkou pomo-
cou. Vážime si každý dar, ktorým sa rozhodnete podporiť našu prácu. Už 10 eur 
môže zaistiť mesačný telefonický kontakt s tými, ktorí nás práve potrebujú. 30 eur 
dokáže pokryť jeden deň detského tábora, ktorý dá dieťaťu možnosť stretnúť sa a 
naučiť sa porozumieť iným, bez ohľadu na ich pôvod. Za 60 eur poskytneme odbor-
nú starostlivosť o duševné zdravie nášho tímu dobrovoľníkov. 100 eur pomôže vy-
tvoriť 1 podujatie, ktoré podporuje vzájomné spoznávanie sa a budovanie vzťahov 
medzi ľuďmi z rôznych kultúrnych prostredí žijúcich na Slovensku.

Plán darovacej výzvy (zbierky), promo na sociálnych sieťach, nadšenie a záujem.

https://mareena.darujme.sk/p2p/nova/
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Buď extra – ďalšie tipy, ako zvýšiť  
porozumenie vo svojom okolí

1. HOVOR O TÉME identity, stereotypoch a predsudkoch so svojou rodinou, pria-
teľmi, spolužiakmi a známymi. Aj vďaka tebe sa téma stane aktuálnou a zau-
jímavou. Zisti, aký je ich pohľad na identitu, ako vnímajú teba a ako vnímajú 
neznámych ľudí. Aké jedlo svetovej kuchyne vieš pripraviť? Máš vo svojom okolí 
človeka, ktorého materinský jazyk je iný ako slovenčina? Aká je jeho profesia, 
čomu sa venuje? Akú krajinu by si chcel navštíviť a prečo? Aký zvyk z iných kul-
túr sa ti páči alebo mu nerozumieš a prečo?

2. Prines VIAC ROZMANITOSTI DO SVOJHO ŽIVOTA. Objav nové kultúry, netra-
dičnú hudbu či literatúru od autorov z rôznych krajín sveta. Otvorí sa ti nový 
svet, netradičné prístupy a spôsoby riešenia. Kedy si naposledy ochutnal/-a 
jedlo z menej známych svetových kuchýň alebo kedy si pri príprave jedla pou-
žil/-a menej tradičnú prísadu? Teraz je ten správny čas. Pozvi aj svojich priate-
ľov či spolužiakov. Máš priateľa/priateľku, ktorý/-á sa na Slovensku nenarodili? 
Pozvi ich a spoločne pripravte playlist s vašimi obľúbenými skladbami, pozrite 
si tematický film, pripravte si diskusný klub o inšpiratívnych knihách alebo si 
spoločne pripravte jedlo, ktoré ste ešte neochutnali a zdieľajte spoločné zážit-
ky.

3. POUKÁŽ NA LOKÁLNE PROBLÉMY. Všímaj si svoje okolie a to, čo sa v ňom deje. 
S akými problémami sa stretávajú cudzinci v tvojom okolí – žije v tvojom okolí 
veľa cudzincov? Vieš, kde bývajú a aký je ich vzťah k miestnym a naopak? Sú 
pre nich dostupné oficiálne informácie aj v inom ako slovenskom jazyku? Kde 
ich môžeš stretnúť? Sú v tvojom okolí kultúrne podujatia aj pre cudzincov? Sú 
v tvojom okolí pozitívne príklady spolunažívania miestnych ľudí a cudzincov?

4. VŠÍMAJ SI SVOJE OKOLIE. Cudzinci to po príchode na Slovensko nemusia 
mať ľahké, majú ťažkosti s porozumením jazyka, môžu čeliť diskriminácii ale-
bo nedôstojnému správaniu. Všímaj si to, a keď uvidíš nespravodlivosť, ozvi sa. 
Vždy sa však najprv ubezpeč, že tebe samému nehrozí nebezpečenstvo.

Podarilo sa ti vo svojom okolí aktivizovať? Budeme radi, ak nám o tom dáš vedieť. 
Máš nápady a podnety na ďalšie spôsoby aktivizácie, tipy na knihy, filmy či hudbu, 
ktorá by ostatným mohla pomôcť rozšíriť obzory? Ozvi sa nám na: generationt@
mareena.sk
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Slová majú silu
Naučme sa ich preto používať správne. Pripravili sme pre teba zoznam často použí-
vaných slov, ktorých význam si ľudia často zamieňajú.

• ASIMILÁCIA | Prispôsobenie sa. Postupný proces, v ktorom si menšina osvoju-
je vzorce správania väčšinovej skupiny alebo spoločnosti.1 

• AZYL | Forma ochrany, ktorá sa udeľuje utečencom na Slovensku. Udelením 
azylu získavajú utečenci na Slovensku trvalý pobyt. 

• CUDZINEC | Každý, kto nie je občanom Slovenskej republiky (občania EÚ aj 
občania mimo EÚ).2 

• DOPLNKOVÁ OCHRANA | Forma dočasnej ochrany, ktorú poskytujeme tým 
žiadateľom o azyl, u ktorých sú vážne dôvody domnievať sa, že by boli v prí-
pade návratu do krajiny pôvodu vystavení reálnej hrozbe vážneho bezprávia. 
Osoba, ktorej bola udelená doplnková ochrana, získava prechodný pobyt na 
Slovensku. 

• IDENTITA | Identita je súhrn sociálnych rolí, ktoré máme v živote. Je to odpo-
veď na otázku „Kto som?“ – vo vzťahu k samému sebe i k druhým. Identita sa 
viaže na naše vlastné prežívanie a presvedčenie, ale aj na príslušnosť k soci-
álnym skupinám, ktoré považujeme za významné. Identita sa neustále mení a 
vyvíja, a tak sa menia aj naše názory na to, kto sme a kto sú ostatní.3 

• INKLÚZIA, SOCIÁLNA INKLÚZIA | Začlenenie jednotlivca do spoločnosti. 
Vytvorenie bezpečného a rešpektujúceho prostredia, ktoré prijíma ľudí takých, 
akí sú. Predpokladom tejto spoločenskej a kultúrnej akceptácie a rovného za-
obchádzania je vzájomné porozumenie a tolerancia. Nie je to len tichá toleran-
cia inakosti, ale pocit aktívnej podpory, vďaka ktorej ľudia môžu zo seba vydať 
to najlepšie. Proces inklúzie zapája každého jednotlivca a ľudia sa tak cítia byť 
dôležitou súčasťou spoločnosti, organizácie, skupiny.4 

• INTEGRÁCIA | Dynamický, obojsmerný proces vzájomného prispôsobovania sa 
prisťahovalcov a obyvateľov hostiteľskej krajiny.5 

• MEDZINÁRODNÁ OCHRANA | Forma ochrany základných práv osôb, ktoré sa 
nachádzajú mimo krajín ich pôvodu a ktorým ich krajina pôvodu nemôže za-
bezpečiť ochranu. Na Slovensku rozlišujeme dve formy medzinárodnej ochra-
ny – azyl a doplnkovú ochranu.
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1. https://ec.europa.eu/home-affairs/orphan-pages/glossary/assimilation_en
2. https://ec.europa.eu/home-affairs/orphan-pages/glossary/alien_en
3. https://sk.wikipedia.org/wiki/Identita_(sociol%C3%B3gia)
4. https://www.chartadiverzity.sk/inkluzia-a-diverzita/
5. https://ec.europa.eu/home-affairs/orphan-pages/glossary/integration_en

MIGRÁCIA | Pohyb osoby cez medzinárodnú hranicu (medzinárodná migrácia) ale-
bo v rámci štátu (vnútorná migrácia) na dlhšie ako rok bez ohľadu na príčiny a spô-
sob. Univerzálne platná definícia neexistuje.6

MIGRANT | Osoba, ktorá sa nachádza mimo územia štátu, ktorého je štátnym prís-
lušníkom alebo občanom a ktorá má pobyt v cudzej krajine dlhšie ako jeden rok.7

PREDSUDKY | Predsudky sú negatívnou alebo pozitívnou zaujatosťou, ktorá vy-
chádza z chybného zovšeobecňovania (stereotypov). Je to postoj, ktorý máme voči 
určitej skupine alebo jednotlivcovi, na základe jeho príslušnosti k skupine a nepres-
ných (často mylných) predstáv o jeho myslení, správaní či konaní.8

ROZMANITOSŤ | Tiež diverzita. Akýkoľvek faktor, na základe ktorého môžeme rozlí-
šiť skupiny a ľudí navzájom. Ide o vedomé prijatie faktu, že sme ako ľudia rôznorodí 
v zmysle veku, pohlavia, etnicity, náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej 
orientácie, vzdelania či národnosti. Rozdiely medzi nami sú viditeľné aj neviditeľ-
né.9

STEREOTYPY | Stereotypy sú zaužívané predstavy o určitej skupine ľudí, ktoré zo-
všeobecňujú či mylne zjednodušujú ich špecifickú identitu, výzor, správanie či ko-
nanie bez ohľadu na individuálne rozdiely. Väčšinou sa týkajú predstáv o prísluš-
níkoch určitého pohlavia, spoločenskej skupiny, národnosti, etnika, vierovyznania 
a pod. Je to „typický obraz“, ktorý človeku napadne, keď uvažuje o určitom jave či 
sociálnej skupine – akási mentálna skratka, ktorá zjednodušuje našu orientáciu a 
rozhodovanie v zložitom svete.10

TOLERANCIA | Postoj osoby, ktorá rešpektuje názory, nápady alebo postoje ostat-
ných ľudí, aj keď sa nezhodujú s ich vlastnými.

UTEČENEC | Osoba, ktorá je nútená opustiť krajinu pôvodu na základe opodstat-
nených obáv z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských 
dôvodov či z dôvodov politickej alebo sociálnej príslušnosti danej osoby.

https://ec.europa.eu/home-affairs/orphan-pages/glossary/assimilation_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/orphan-pages/glossary/alien_en
https://sk.wikipedia.org/wiki/Identita_(sociol%C3%B3gia)
https://www.chartadiverzity.sk/inkluzia-a-diverzita/
https://ec.europa.eu/home-affairs/orphan-pages/glossary/integration_en
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6. https://ec.europa.eu/home-affairs/orphan-pages/glossary/migration_en
7. https://ec.europa.eu/home-affairs/orphan-pages/glossary/migrant_en 
8. https://www.gender.gov.sk/aktivity/temy/zakladne-pojmy/predsudok/ 
9. https://www.chartadiverzity.sk/inkluzia-a-diverzita/
10. https://www.gender.gov.sk/aktivity/temy/zakladne-pojmy/stereotyp/

https://ec.europa.eu/home-affairs/orphan-pages/glossary/migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/orphan-pages/glossary/migrant_en
https://www.gender.gov.sk/aktivity/temy/zakladne-pojmy/predsudok/
https://www.chartadiverzity.sk/inkluzia-a-diverzita/
https://www.gender.gov.sk/aktivity/temy/zakladne-pojmy/stereotyp/
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Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravod-
livosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, 
podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádza-
nie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, anti-
semitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto 
dokumentu výlučne zodpovedá Mareena.

Tipy, ako prispieť k svetu bez predsudkov,  
v ktorom si rozumieme

Kto sme?
Sme občianske združenie Mareena, ktoré sa venuje asistencii cudzincom pri integ-
rácii do slovenskej spoločnosti pomocou dobrovoľníctva, vzdelávania a sociálnej 
orientácie. Záleží nám na tom, aby Slovensko bolo priateľskou krajinou pre všet-
kých bez ohľadu na ich pôvod či vierovyznanie. Preto pomocou komunitných akti-
vít vytvárame priateľské prostredie, ktoré spája ľudí žijúcich na Slovensku. Zároveň 
podporujeme otvorenú diskusiu o témach migrácie a integrácie.

Kontakt:

web: www.mareena.sk/generationt
e-mail: generationt@mareena.sk
facebook: https://www.facebook.com/mareena.sk/
instagram: https://www.instagram.com/mareena.sk/

http://www.mareena.sk/generationt
mailto:generationt%40mareena.sk%20?subject=
https://www.facebook.com/mareena.sk/ 
https://www.instagram.com/mareena.sk/

