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METODOLÓGIA VYHODNOCOVANIA
VÝBER - Súčasťou vyhodnocovania projektov podporených ÚV bolo zohľadnenie povesti
a predošlých aktivít organizácie poberajúcej grant od štátu. V prípade, že organizácia mala už
známu predošlú históriu v podporovaní aktivít KS, tak odhliadnuc od samotného znenia
projektu, boli financie od ÚV zaregistrované na podporu kultúry smrti.
KATEGORIZÁCIA - Mnohé skúmané treťosektorové organizácie sú aktívne vo viacerých
oblastiach KS. Pri zaradení organizácie do grafického vyhodnotenia sa preto zohľadňovala
primárna aktivita danej organizácie. Organizácie boli podľa svojho zamerania rozdelené do
oblastí: Potraty, LGBTI, Sexualizácia, Feminizmus a Iné.
CHYBOVOSŤ ŠTÚDIE
Nie všetky projekty predložené ÚV mali jasne definované ciele. Mnohé projekty mali nejasný
opis, ktorý pripúšťal rôznu interpretáciu. Z toho dôvodu, štúdia pripúšťa neúplnosť zoznamu.
V dôsledku KATEGORIZÁCIE má najvyššiu výpovednú hodnotu celková suma dotácií pre KS.
Ostatné sumy predstavujú priemery celkovej sumy do jednotlivých oblastí. Ich suma môže preto
mierne variovať.
ZBER ÚDAJOV:
Údaje pre štúdiu boli získané zo stránok dostupných na internete
http://www.ezmluvy.sk
http://dotacie.vlada.gov.sk
http://www.mensiny.vlada.gov.sk/26162/dotacie.php.
http://crp.gov.sk/
http://crz.gov.sk
http://www.fsr.gov.sk
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CIEĽ ŠTÚDIE
Cieľom štúdie je zhotoviť prehľad finančných prostriedkov pridelených Úradom vlády (ÚV) na
účely podporovania aktivít lobistických skupín Kultúry smrti (KS) za rok 2012. Štúdia sa
zameriava len na tie grantové projekty, ktoré buď priamo predložili lobistické organizácie KS,
alebo svojím obsahom propagujú hlavné ciele politiky KS:
Potratová politika
Feminizmus a gender mainstreaming
LGBTI politika
Sexualizácia mládeže

WWW.INSTITUTEOFLEOXIII.ORG

Štúdia bola vypracovaná na podnet analýzy Inštitútu Leva XIII. s názvom “Štúdia rozdelenia KŢ
a KS v NR SR”.
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Sexualizácia

Potraty

LOBY

Feminizmus

LGBTI

DOTÁCIA

LGBTI

197 398 €

Feminizmus (Potraty)

130 223 €

Potraty

34 996 €

Sexualizácia detí

52 300 €

Iné

20 000 €

ÚV pre KS celkovo

CELKOVO

417 917 €
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Výdaje ÚV na KULTÚRU SMRTI (2012)
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Organizácia

Darca

Občianske združenie Odyseus

MPSVaR SR

Občianske združenie Odyseus

15 000 €

Občianske združenie Odyseus

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
Úrad vlády SR

15 300 €

Dotácia na podporu vykonávania opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Chráň sa sám

Queer Leaders Forum

Úrad vlády SR

48 390 €

Q-centrum: poradenstvo a vzdelávanie

LGBTI

Queer Leaders Forum

Úrad vlády SR

38 760 €

Q-centrum: poradenstvo a vzdelávanie

LGBTI

Divadlo: NOMANTINELS

Úrad vlády SR

17 630 €

Divadlo: Na ruby

LGBTI

Iniciatíva Inakosť

Úrad vlády SR

39 014 €

Filmový festival inakosti 2012

LGBTI

20.7.2012 359/2012
Deti
Mládež 29.3.2012 LP/2012/195
Mládež 11.10.2012 1813/2012
Mládež 11.10.2012 1792/2012
Mládež 16.11.2012 1781/2012

Iniciatíva Inakosť

Úrad vlády SR

34 220 €

LGBTI

Lobing

Iniciatíva Inakosť

Slovenský filmový ústav

2 800 €

Pilotný monitoring dodržiavania ľudských práv
a zákazu diskriminácie LGBTI osôb v SR
Filmového festivalu inakosti 2012

LGBTI

Iniciatíva Inakosť

Ministerstvo kultúry SR

6 000 €

Filmový festival inakosti 2012

LGBTI

Bábkové divadlo na Rázcestí

Úrad vlády SR

19 384 €

Lexikón sexizmu

LGBTI

Mládež 25.10.2012 32/SP/2012
3.5.2012 5890/2012/6.1
Mládež
29.3.2012 LP/2012/228
Deti

Možnosť voľby

Úrad vlády SR

24 996 €

CEDAW do praxe

Potraty

Lobing

19.11.2012

1795/2012

Možnosť voľby

Úrad vlády SR

10 000 €

Potraty

Lobing

11.4.2012

230/2012

Spoločnosť pre plánované
rodičovstvo
Fenestra

Úrad vlády SR

20 000 €

Advokačné a monitorovacie aktivity efektívneho
uplatňovania ľudských práv žien v SR.
Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv II

Sexualizácia

Deti

28.3.2012

LP/2012/134

Úrad vlády SR

47 169 €

Feminizmus

Lobing

16.11.2012

1791/2012

Aliancia žien Slovenska

Úrad vlády SR

48 989 €

Feminizmus

Lobing

22.10.2012

1800/2012

Aliancia žien Slovenska

39 240 €

Feminizmus

Lobing

9.1.2012

Záujmové združenie žien Aspekt

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
Úrad vlády SR

Feminizmus

Lobing

22.10.2012

132/2011-IZ4.0/V
1842/2012

Združenie lesníčiek

Úrad vlády SR

14 065 €

„KONAJME“ – kampaň 16 dní aktivizmu proti
násiliu páchanému na ženách 2012
Inovatívne riešenie práce s páchateľmi
domáceho násilia s dôrazom na ochranu…
Sociálna inklúzia páchateľov domáceho násilia
v BSK
Popularizácia rôznych aspektov rodovej rovnosti
v kontexte ľudských práv
Eliminácia diskriminácie zmenou stereotypov

Feminizmus

Lobing

22.10.2012

1815/2012

Univerzita Komenského v BA

Úrad vlády SR

20 000 €

Prevencia xenofóbie a antisemitizmu v cirkvi

Iné

Lobing

27.3.2012

LP/2012/82

Suma

SPOLU

2 000 €

20 000 €

482 957€

Projekt

Ideológia Cieľ

Dotácia na podporu edičnej činnosti

Sexualizácia

0.

Deti
Sexualizácia Deti
Sexualizácia

Dátum

Zmluva

9.8.2012

242/2012-I/81

9.8.2012

244/2012-I/81

16.11.2012

1786/2012
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Mnohé pojmy sú pre širokú verejnosť natoľko hmlisté, že vďaka správnemu newspeaku dokáže
aktivistická organizácia verejne propagovať ideológiu KS bez toho, aby vzbudila väčšiu
pozornosť a nevôľu verejnosti. Dialektické pojmy používané KS sú vždy volené tak, aby zneli
pozitívne (za niečo) alebo politicky korektne (za práva niekoho).
Vhodne volený jazyk umožňuje organizáciám pýtať si grant na projekty, ktoré by inak peniaze
nezískali. Ak chce organizácia propagovať potraty, tak musí napísať grantový projekt na
propagovanie reprodukčných práv ţien. Ak chce organizácia rozdávať kondómy
deťom a navádzať ich k predmanţelskému sexu, tak stačí, aby napísala projekt na
prevenciu a osvetu proti šíreniu HIV/AIDS. Cieľom tejto kapitoly je podať stručné
vysvetlenie dialektického jazyka používanej pri žiadaní grantov v štátnej správe.

Rodová rovnosť – je ideológia, ktorá tvrdí, že sexuálne pohlavie muža a ženy nie je pevne dané.
Podľa GM sa človek so sexuálnym pohlavím nerodí, ale sám si ho volí. Vytvára si tzv. rodovú
identitu (pohlavie, sexuálnu rolu a sexuálnu orientáciu).
Tradičné rozdelenie pohlaví na mužské a ženské považuje ideológia GM za diskriminujúce a
vykorisťujúce. Definovanie sexuálneho pohlavia čisto podľa biologických príznakov je podľa
GM len kultúrne podmienený koncept – „spoločenský stereotyp“. Ideológia GM preto tvrdí, že
spoločnosť sa musí od tohto „spiatočníckeho“ chápania sexuality oslobodiť a emancipovať.
Podľa GM loby je úlohou štátu vytvoriť také spoločenské podmienky, aby dieťa malo možnosť
svoju sexuálnu identitu (pohlavie, sexuálnu rolu, sexuálnu orientáciu) slobodne spoznávať. Štát
ma preto podporovať „rodovo“ edukačné projekty. Ich cieľom je nabádzať deti a mládež
k otvorenému skúmaniu svojej „sexuálnej identity“ bez neurotizujúcich predsudkov ich rodičov
a okolia. Deti sú preto hlavnou cieľovou skupinou pre rodovú propagandu, lebo sa dajú
najlahšie ovplyvňovať pre ciel ideologie. V pripade ideologie GM je cielom vytvoriť „otvorenú
spoločnosť” (Open Society). Novú sexuálne oslobodenú spoločnosť s novým človekom bez
hodnotových a morálnych “stereotypov”.
Ideológia Gender mainstreaming zastrešuje celé spektrum hnutí KULTÚRY SMRTI:
Feminzmus
Potratovú “Pro-Choice” loby
LGBTI loby
Loby pre rodové „práva“ detí
(zavádzanie explicitnej sexuálnej výchovy pre školopovinné deti)
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“Sme proti potratom, ale za bojujeme za reprodukčné práva žien!”
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Jeden z hlavných problémov pri identifikovaní politickej agendy Kultúry smrti je porozumieť
slovníku, ktorý KS používa pri presadzovaní svojich cieľov.

(Gender Mainstreming)

STREŠNÁ AGENDA PRE KULTÚRU SMRTI
Téza: Sexuálnu identitu si volíme sami:
(pohlavie, sexuálnu rolu, sexuálnu orientáciu)
Ciele:
o Zmeniť spoločenské rodové stereotypy správania ľudí
o Vytvoriť novú “Otvorenú” spoločnosť
o Vytvoriť nového oslobodeného človeka

Pôvod IDEOLÓGIE:
o Materializmus
o Hedonizmus
o Pansexualizmus
o Sekularizmus
o Neo-Marxizmus
Zastrešuje všetky aktuálne témy KULTÚRY SMRTI
(Potraty, LGBTI práva, Sexualizáciu detí v školách,
Perzekúcia neliberálnych kresťanov)

Možnosť voľby
(Pro-Choice)

Plánované rodičovstvo
Boj za právo na reprodukčné
služby a zdravie

Rodové práva detí
(Sexualizácia)

Boj za práva LGBTI
(LGBTI)

Potraty (viď. „Plánované rodičovstvo“)
viď. „Feminizmus“
Propagácia LGBTI life style
LOBING: Liberalizácia a propagácia potratov
LOBING: Liberalizácia a propagácia antikoncepcie
Sexualizácie detí v školách; (viď. ‚Sexualizácia‘)
LOBING: Sexualizácia detí v školách
o Rozdávanie kondómov a antikoncepcie deťom
o Nabádanie detí k experimentovaniu neviazanej sexualite
o Propagovanie predmanželského pohlavného styku
o Propagovanie LGBTI životného štýlu
o Propagovanie potratov
LOBING: Za zníženie vekovej hranice pre sex s dieťaťom
Vytváranie pocitu kolektívnej viny pre nie-LGBTI
Propagáca sodomistického life style mládeži
Zrelativizovanie úlohy tradičnej rodiny
Propagácia sodomie na školách deťom
LOBING: Dekriminalizácia sodomie
LOBING: Znižovanie legálneho pohlavného styku s deťmi
LOBING: Odobratie legislatívnych výsad rodine ako
základnej bunke spoločnosti
LOBING: Legalizácia adopcie deti sodomistom
LOBING: Kriminalizácia širenia katolíckej mravouky
LOBING: Kriminalizácia tradičnej výchovy detí
LOBING: Odoberanie detí tradične vychovávajúcim rodinám
LOBING: Sexualizácia detí na školách
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Rodová rovnosť

Politická agenda
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Eufemizmus

Boj proti násiliu voči
ženám
(Feminizms)
Boj na podporu obetiam
domáceho násilia

Boj za práva menšín
Boj za šírenie
Multikulturalizmu
Boj proti rasovej
neznášanlivosti

Prevencia HIV/AIDS
Boj proti šíreniu sexuálnych
infekčných chorôb

Boj za práva osôb
pracujúcich v sexbusinesse

Vytváranie pocitu kolektívnej viny mužov
Propagácia feminizmu - antagonizmu žien proti mužom "Žena je obeť v patriarchálnom svete ovládanom mužmi"
LOBING: Liberalizácia rozvodov
LOBING: Liberalizácia potratov (ako nástroja pre ochranu
znásilnenej ženy)
LOBING: Legislatíva zameraná proti mužom v prípade
rozvodu
LOBING: Zákonník práce “chrániaci“ ženy proti výpovediam
(v skutočnosti znižujúci záujem podnikateľa zamestnať ženu)
LOBING: Kvóty na pracoviská pre ženy (‘socializmus‘)
Vytváranie pocitu kolektívnej viny
LOBING: Otvorenie hraníc pre sociálnych emigrantov
z odlišných kultúr
LOBING: Dotovanie menšinových skupín štátom
LOBING: Zamestnanecké kvóty na pracoviskách pre menšiny
LOBING: Kriminalizácia odmietania menšinovej politiky –
Hate Crimes
LOBING: Sexualizácia mládeže na školách; (viď.
„Sexualizácia“)
o Propagácia antikoncepcie deťom
o Propagácia predmanželského pohlavného styku deťom
o Propagácia drog (Návody na správne zaobchádzanie so
striekačkami, ihlami, atď..)
Propagácia prostitúcie
Propagácia LGBTI
LOBING: Dekriminalizácia prostitúcie
LOBING: Zdanenie prostitúcie
LOBING: Dotovanie prostitúcie
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Boj za šírenie tolerancie
v spoločnosti
Boj proti neznášanlivosti

Vytváranie pocitu kolektívnej viny
Označovanie každého iného, ako liberálneho názoru za
neznášanlivého
Umlčanie hodnotovej konzervatívnej väčšiny v spoločnosti
LOBING: Kriminalizácia neznášanlivosti – Hate crimes
LOBING: Kriminalizácia katolíkov, tradičnej rodiny, a
národne cítiacich ľudí
LOBING: Štátne financovanie mladých radikálnych aktivistov

WWW.INSTITUTEOFLEOXIII.ORG

Boj proti
diskriminácii
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Potratová loby
LGBTI loby
Feminizmus

PROJEKTY:
CEDAW do praxe - Zvýšiť vymáhateľnosť a uplatňovanie ľudských práv žien a rodovej
rovnosti v SR prostredníctvom zlepšenia implementácie Dohovoru o odstránení všetkých
foriem diskriminácie žien (ďalej CEDAW) a jeho Opčného protokolu (OP) do praxe.
Moţnosť voľby priamo spravuje:

Odbor pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí na MPSVR SK

LOBING za celú KULTÚRU SMRTI:
Lobovanie za šírenie LGBTI
Presadenie zriadenia LGBTI ÚV
Propagácia Feminizmu
Lobing za dotovanie antikoncepcie štátom
Lobing proti svätému Otcovi a katolíkom
Lobing za potraty
Lobovanie za prijatie Národného programu sexuálneho a reprodukčného zdravia

10.
Možnosť voľby sa aj takýmto
spôsobom snaží na svojich
stránkach šíriť ideológie KS.
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Hlavná lobistická organizácia pre
Gender Mainstreaming na Slovensku

Rozdávanie kondómov a antikoncepcie mládeţi na festivaloch
Propágácia promiskuitného spôsobu ţivota medzi mládeţou
Odporúčanie potratov mládeţi
Nabádzanie detí k objavovaniu svojej „sexuality“ a experimentovaniu
LGBTI lobing

PROJEKT:
Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv II - Európsky dohovor o
ľudských právach zaručuje deťom prístup k objektívnej sexuálnej výchove, čo potvrdil
opakovane svojimi nálezmi Európsky súd pre ľudské práva.
Napriek týmto medzinárodným záväzkom ako aj poznaniu, podloženému prieskumami o
účinnosti a dôležitosti sexuálnej výchovy pre prevenciu rizikového správania mládeže úroveň
sexuálnej výchovy stále nenapĺňa ani minimum z týchto kladených požiadaviek. Poskytovanie
sexuálnej výchovy zostalo teda na dobrovoľnej báze a rozhodnutí vedenia jednotlivých škôl. Z
osobných výpovedí učiteliek aj mládeže usudzujeme, že sexuálna výchova spĺňajúca
medzinárodne uznávané ľudsko-právne štandardy nie je na Slovensku vôbec poskytovaná. Ak
sa aj v škole zaoberajú niektorými témami, tak je to skôr z biologickej stránky a stránky
plánovania rodičovstva. Otázky sexuálnej orientácie, sexuálnych a reprodukčných
práv, prevencie sexuálneho zneužívania, odstraňovania diskriminácie vrátane HIV pozitívnych
ľudí a pod. nie sú obsiahnuté v školou poskytovaných lekciách.
Aktivity na školách: PUBLIKÁCIA

Spoločnosť pre plánované
rodičovstvo v spolupráci s
Bayer Shering
Pharma uskutočnili osvetovú
tour TEENS/KIDS, ktorej
cieľom bolo ukázať tínedžerom,
že už nie sú deti.

ženské genitálie, vec, ktorá na rozdiel od
penisu nie je na očiach, no aj dievčatá
sú na ne zvedavé. Knižka ich ubezpečí,
že je normálne, ak si skúmajú a
poznávajú svoje telo.
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Sexualizácia detí

Propagácia LGBTI medzi mládeţou

PROJEKT:
Filmový festival inakosti 2012 - Festival je
organizovaný skupinou dobrovoľníkov, ktorí považujú práve
filmové médium a filmový festival za vhodný nástroj na
šírenie myšlienky otvorenej občianskej spoločnosti, kde
záujem o oboznámenie s inakosťou a otvorenosť voči
inakosti zohráva jednu z kľúčových úloh. Cieľom festivalu je
predovšetkým:

aktívne, ale neagresívne, prostredníctvom kultúrneho podujatia, bojovať proti
homofóbii na Slovensku
prispieť k eliminácii kultúrnych stereotypov a spoločenských bariér z myslenia
heterosexuálnej väčšiny (homosexuáli nepredstavujú žiadnu hrozbu pre
heterosexuálov)
prispieť k rozširovaniu ponuky slovenského audiovizuálneho prostredia o kvalitné
filmové diela z domácej a svetovej produkcie
podporiť trvalý rozvoj komunitného života a aktívne zapájať príslušníkov LGBTI
minorít do spoločenského a verejného diania vrátane odbúravania vnútorných bariér
sociálneho geta menšiny
realizovať úspešný projekt založený na práci dobrovoľníkov, a podporiť tak pestovanie
kultúry dobrovoľníctva
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Gender Mainstreaming

Propagácia LGBTI medzi mládeţou

PROJEKT:
Hra: Na ruby - Zvýšenie citlivosti na homofóbiu
vo vzťahu k LGBTI ľuďom, ale aj ich rodičom a blízkym
ľuďom a vytvorenie podporného mechanizmu a lepších
podmienok pre coming out LGBTI ľudí a ich blízkych.
Čiastkové ciele:
1) Pomenovanie problému diskriminácie a homofóbie prejavovanej LGBTI ľuďom, rodičom,
súrodencom zo strany verejnosti
2) Osveta Coming outu rodičov, ostatných príbuzných a ostatného okolia LGBTI ľudí
3) Podpora spolunažívania medzi LGBTI deťmi a ich rodičmi ako základného prvku Coming
outu LGBTI ľudí
4) Vytvorenie podporného mechanizmu medzi LGBTI ľuďmi a ich rodičmi, blízkymi a širším
okolím pri svojom coming oute
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Gender Mainstreaming

Propagácia LGBTI medzi mádeţou

PROJEKT:
Q-centrum: poradenstvo a vzdelávanie

-

Hlavným cieľom projektu „Q-centrum: poradenstvo a
vzdelávanie" je udržanie a prevádzka jediného Slovenského
komunitného centra pre lesby, gejov, bisexuálnych,
transgender (LGBTI) ľudí, ktorého náplňou činnosti je rozvoj
LGBTI komunity, poskytovaním informovaných a špecifických
typov poradenských služieb (právnych, psychologických,
sociálnych), ktoré nie sú v SR pre túto skupinu momentálne
dostupné na adekvátnej úrovni.
Druhou prioritou a cieľom projektu je odborné vzdelávanie ďalších cieľových skupín, ktoré sú
kľúčové pre budúce systematické riešenie problému nedostupnosti poradenských služieb pre
LGBTI ľudí.
Čiastkové ciele projektu:
1. Zvyšovať kvalitu života LGBTI ľudí pomocou poskytovania bezplatnej poradenskej činnosti,
ktorá sa tiež zameriava na riešenie dôsledkov diskriminácie
2. Rozširovať odborné vzdelanie študentov/tiek a pracovníkov/čiek pomáhajúcich profesií v
práci s LGBTI klientelou
3. Prehlbovať povedomie LGBTI verejnosti o vymožiteľnosti práva, právnej ochrane a
možnostiach prevencie pohlavne prenosných chorôb
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Gender Mainstreaming

Propagácia LGBTI deťom
Nábor GM aktivistov medzi umelcami

PROJEKTY:
LEXIKÓN

SEXIZMU

- Je málo
angažovaných a politických tém, ktoré by zaujali
viac, ako zábava a seriály. Výskum sexizmov, na ktoré sa podujali členky štúdia TWIGA vás
možno pobaví, a možno naladí vymeniť slovník (nielen). Jediné rodové štúdio na Slovensku
pokračuje vo svojej vzdelávaco divadelnej misii. Prináša tému rečových aktov – osvedčených
banálnych slovných spojení, hier jazyka a správania – ktoré sú kľúčmi k negatívnemu, alebo
osvedčenému konaniu v hetero sexuálnych vzťahoch, hry v mene lásky, večne to živého
diamantu v hrudi.

TWIGA - vo svojich hrách cielene rieši tému mužsko-ženských rolí a ich hrania v
spoločnosti (obrazy sveta žien/mužov v divadle). Nesúhlasí s tradičným verbálnym i
neverbálnym stvárnením ţien/muţov v súčasnom svete/divadle. Dáva priestor
obrátenej perspektíve, v opozícii voči väčšinovému pohľadu na úlohy ženy/muža v
spoločnosti.
Skúma tzv. sociálne konštrukcie, predstavy a očakávania, čo je (ne)vhodné pre ženu/muža.
Počas tzv. emocionálnych cvičení (čo je veľmi osobný až intímny dialóg herečiek a
režisérky), členky TWIGY skúmajú príčiny a formy spoločenskej socializácie žien, rôzne rečové i
spoločenské modely, ktoré ovplyvňujú individuálne konanie a myslenie žien. Pri formovaní rolí
herečiek využívame prvky post dramatického divadla, ale aj cross-dressing, cross-voicing,
cross-acting a gender studies.
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici tak nadviazalo na projekt
ruzovyamodrysvet.sk, v ktorom v spolupráci s ASPEKTom realizovalo rodovo citlivé
predstavenia pre deti i dospelých.

ANIČKA RUŢIČKA A TONKO MODRINKA - Cyklus sólo hier pre deti
Príbeh dvoch súrodencov, nezbednej Aničky a plachého Tonka, ktorí sú úplne iní
ako si predstavovali ich rodičia alebo ako sa z Aničky stala faganička a z Tonka
babec. Predstavenie vzniklo ako reakcia na tradičné predstavy dospelých o tom, čo má robiť
dievča a čo chlapec. Po predstavení nasleduje tvorivá dielňa.
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Propagácia Gender Mainstreaming ďetom

Feminizmus propagácia
Lobing potraty
Podpora LGBTI aktivit

PROJEKT:
„KONAJME“ – kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na
ţenách 2012
Hlavné (dlhodobé) ciele projektu:
1. Posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku
2. Zlepšiť podmienky prístupu žien, ktoré zažívajú násilie a ich detí k špecifickej pomoci,
podpore a ochrane
3. Zvýšiť aktívny prístup štátnych a verejných inštitúcií zodpovedných za tvorbu a
implementáciu politík v problematike násilia páchaného na ženách
4. Zvýšiť angažovanosť verejnosti v boji proti násiliu páchanému na ženách

Lobing v minulosti:
Lobing za liberalizáciu potratov, proti výhrade svedomia, za femizmus a
sexualizáciu detí v školopovinnom veku
Lobing za vznik Iniciatívy Inakosť
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Gender mainstreaming

Gender mainstreaming
Feminizmus
LGBTI lobing a propagácia
Potraty propagácia

PROJEKT:
Popularizácia rôznych aspektov rodovej rovnosti v kontexte ľudských práv
- kontinuita v oblasti zvyšovania rodovej kompetencie v
spoločnosti, rozvíjania rodovo citlivej pedagogiky a zvyšovania
citlivosti obyvateľstva voči rôznym druhom diskriminácie
prostredníctvom popularizácie rôznych aspektov rodovej
rovnosti v kontexte ľudských práv
- šírenie rodovej problematiky aj prostredníctvom intenzívnej
spolupráce s elektronickými a printovými médiami
- komunikácia so subjektmi z oblasti školstva a formálneho aj
neformálneho vzdelávania, s organizáciami a inštitúciami
zaoberajúcimi sa ľudskými právami a rodovou spravodlivosťou
na Slovensku i v zahraničí a nadviazanie novej spolupráce
- horizontálne uplatňovanie rodovej rovnosti
- posilňovanie materiálovej základne v oblasti rodového
vzdelávania
- rozvíjanie rodovo korektného jazyka
- rozvíjanie diskusie o rode v humanitných odboroch, umení a
ich popularizácii

Publikácie:

17.
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Publikovanie GM, Feministickej a LGBTI literatúry

Feminizmus

PROJEKT:
Eliminácia diskriminácie zmenou stereotypov
Cieľom projektu je predchádzať všetkým formám diskriminácie v rámci pracovného a
spoločenského uplatnenia mužov a žien najmä na vidieku SR.
Čiastkové ciele projektu budú plniť a podporovať udržateľnosť hlavného cieľa takto:
- Zvýšiť uplatňovanie rovnosti príležitostí v pracovnoprávnych vzťahoch pomocou právneho
poradenstva v prípade nerovnosti prístupu na trh práce, šikanovania, sexuálneho obťažovania a
v prípade výpovedí z pracovného pomeru
- Scitlivieť spoločnosť a profesné skupiny pre vnímanie rodovej nerovnosti a
odstránenie stereotypov najmä v tradičných „mužských“ povolaniach ako
samozamestnávanie formou živnosti, hospodárením na pôde...
- Zvýšiť kvalitu života vo vidieckych oblastiach informáciami o príkladoch dobrej praxe u nás a v
zahraničí v presadzovaní nediskriminácie a vo vedomostiach o základných ľudských právach, o
možnostiach riešenia prípadov diskriminácie , šikanovania
- Boj proti rodovým stereotypom zvýšením informovanosti o podmienkach pre rovnaké
zaobchádzanie, o práve na nediskrimináciu a o viacnásobnej diskriminácii
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Gender mainstreaming

Feminizmus
Potraty

PROJEKT:
Sociálna inklúzia páchateľov domáceho násilia v BSK
Pilotné overenie účinnosti postupov sociálnej inklúzie páchateľov domáceho násilia. Tréning
pre pracovníkov sociálnej inklúzie. Vypracovanie štúdie Efektívne postupy sociálnej inklúzie
páchateľov domáceho násilia. Analýza zahraničných skúseností a integrovaných systémov.
Návrh legislatívnych úprav na základe vyhodnotenia súčasného stavu legislatívy Slovenskej
republiky.
AŢS a propagácia potratov:
“Zameranie našej práce určili tri najmarkantnejšie porušovania
ženských práv:
domáce, resp. rodovo podmienené násilie
obchod so ţenami a nútená prostitúcia
reprodukčné práva, právo ţeny rozhodovať o tom, koľko a
kedy sa jej má narodiť detí
AŢS spolu zaloţila Moţnosť voľby (TU)
Lobing v minulosti:
Lobing za liberalizáciu potratov
Lobing proti ‘Deklarácie o zvrchovanosti SR v kultúrnych a etických
otázkach‘
Lobing za liberalizáciu potratov, proti výhrade svedomia, za feminizmus a
sexualizáciu detí v školopovinnom veku
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Gender mainstreaming

Propágácia promiskuitného spôsobu ţivota medzi mládeţou
Propagácia práce v sex-businesse
LGBTI lobing, advokácia a propagácia
Navádzanie na prostiúciu

PROJEKTY:
SEXI DROGY - je program terénnej sociálnej práce realizovaný na letných
festivaloch, koncertoch a v nočných kluboch. Svojím názvom jasne naznačuje, že sa venuje
prioritne dvom témam: bezpečnejšiemu sexu a bezpečnejšiemu užívaniu drog.
Určený je pre mladých ľudí, najmä pre tých, ktorí experimentujú s drogami.
Video

Všetko, čo sa (ne)hovorí o sexe - Predstavujeme Vám publikáciu, ktorá je
výstupom projektu "Mapovaním k lepšiemu poznaniu", ktorý finančne podporilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu v rámci programu finančnej podpory aktivít detí a mládeže na
roky 2008-2013. V roku 2009 program SEX/DROGY realizoval výskum o sexuálnom správaní
mladých ľudí. Výskumu sa zúčastnilo 1051 mladých ľudí. Najvýznamnejšie zistenia sú
zachytené v publikácii. Cieľovou skupinou programu sú muži, ženy a transgender ľudia
pracujúci v pouličnom sex-biznise a ich partneri či partnerky. PUBLIKÁCIA
Červený dáţdnik - Našou misiou je zvyšovanie kvality života našich klientiek
a klientov, práca na rešpektovaní a dodržiavaní ľudských práv ľudí pracujúcich v sex-biznise,
eliminácia násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise, prevencia HIV/AIDS a iných
krvou a sexom prenosných ochorení.
Rešpektujeme právo človeka na slobodnú voľbu povolania a prácu v sex-biznise chápeme
ako prácu. Našou víziou je, ţe ženy, muži a transgender ľudia pracujúci
v pouličnom sex-biznise budú plnohodnotnými členmi a členkami spoločnosti
a budú sa podieľať na všetkých relevantných rozhodovacích procesoch. Zároveň veríme, že títo
ľudia budú vnímaní a vnímané ako odborníčky a odborníci na problematiku sexbiznisu.
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Rozdávanie kondómov a antikoncepcie mládeţi na festivaloch
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