
 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci 

dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.  Za obsah tohto dokumentu je 

výlučne zodpovedný Aktívny život, n.o.“  

 

Názov projektu:                 Právne vedomie a právny základ života 

Číslo dotácie, projektu:     LP/2016/35                číslo zmluvy: 1130000808 

Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 1.7. do 31.12.2016  

Celkové náklady projektu: 10 520 € 

Spolufinancovanie projektu: 520 € 

Miesto (región) realizácie: Nitriansky kraj, okres Veľký Krtíš a Krupina 

 

Zámer projektu:  

Hlavným zámerom projektu je preškolenie odborných pracovníkov (zrealizovanie 5 

vzdelávacích seminárov), ktorí prichádzajú do kontaktu s cieľovou skupinou, u ktorých 

dochádza k porušovaniu ľudských práv. Projekt rieši preškolenie a  scitlivenie odborných 

pracovníkov, zvyšuje ich kompetencie v oblasti identifikácie a odhadu rizika a 

nebezpečenstva porušovania práv. Oslovením verejnosti prekonáva a eliminuje stereotypy v 

spoločnosti, nastavuje verejnosť na citlivejšie vnímanie porušovania ľudských práv a 

tolerovanie potrieb  dotknutých skupín. 

Cieľové skupiny: 

Realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na viaceré cieľové skupiny. V prvom rade ide 

o odborných pracovníkov, ktorí budú preškolení v oblasti odhadu rizika a porušovania 

ľudských práv. Títo vyškolení pracovníci prichádzajú do kontaktu s dôležitou cieľovou 

skupinou a to ženy z vidieka, so zdravotným postihnutím, staršie ženy, ktoré sa ťažšie 

dostávajú k poradenstvu. Projekt nezabúda ani na širokú verejnosť, ktorá v rámci 

implementácie projektu bude informovaná o tejto oblasti, t.j. o problematike násilia 

v spoločnosti.  

 



Ciele a aktivity projektu:  

Hlavný cieľ  projektu je zvýšenie úrovne poznania ľudských práv a predchádzanie ich 

porušovaniu. Naplnenie hlavného cieľa dosiahneme prostredníctvom čiastkových cieľov, 

ktoré sú zamerané na poskytnutie pomoci, ochrany a podpory; zvyšovanie povedomia, 

znalostí, vedomostí, uvedomenia v problematike ľudských práv odborníčok a odborníkov 

a aplikovanie ich vo vlastnom profesijnom prístupe; zvýšenie kompetencií odborníčok a 

odborníkov pri riešení situácií a prípadov porušovania ľudských práv; zmapovanie, 

zosieťovanie, scitlivenie účastníkov vzdelávania; preventívne aktivity vo vzťahu k 

verejnosti. Jednotlivé aktivity projektu ako vytvorenie a preškolenie odborných tímov, 

právne poradenstvo,  publicita projektu (informovanie verejnosti, distribúcia letákov, 

mediálny výstup, publikovanie výsledkov dotazníkov) vedú k naplneniu vytýčených 

cieľov projektu.  

Kontakty na projektový tím:  

manazment.aktivnyzivot@gmail.com  

lektori.aktivnyzivot@gmail.com  

pravnik.aktivnyzivot@gmail.com  

 


