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Kontaktuje organizáciu, ktorá koordinuje 
podujatia vo vašej krajine:   

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  

Tel: +421 2 5975 2914

www.fsr.gov.sk/sk/EY2010

Hoci je chudobu je niekedy náročné 
rozpoznať, predsa sa  týka každého 
šiesteho človeka vo vašom okolí.  

Môže to byť niekto z vášho okolia, z práce, spomedzi 

vašich známych, či rodinných príslušníkov. 

<  V EÚ žije v chudobe takmer 80 miliónov ľudí, pričom 

19 miliónov z nich sú deti.

<  Ženy, mládež, starší ľudia, ľudia s neistými zmluvami, 

migranti a ľudia z národnostných menšín sú obzvlášť 

vystavení riziku chudoby. 

<  Zamestnanie môže byť najlepšou cestou, ako sa dostať 

z chudoby, no aj napriek tomu 8 % zamestnaných 

nezarába dostatočne veľa na to, aby jej uniklo.

<  Každý piaty človek- teda, asi 100 miliónov ľudí býva 

v zlých podmienkach.

Hospodárska kríza sa v súčasnosti prejavuje ako stúpajúca 

nezamestnanosť a v mnohých krajinách sa očakáva ďalšie 

prepúšťanie.

Kríza tým zároveň zaťažuje aj vnútroštátne systémy 

sociálneho zabezpečenia.
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Európsky rok potrebujeme,

<  aby sme vo väčšej miere uznávali právo ľudí žijúcich 

v chudobe na plnohodnotný život v spoločnosti,

<  aby sme vytvárali a posilňovali partnerstvá medzi 

organizáciami usilujúcimi sa o boj proti chudobe 

a sociálnemu vylúčeniu,

<  aby sme zvyšovali povedomie o mnohých formách 

chudoby a sociálneho vylúčenia a inšpirovali ľudí k tomu, 

aby proti nim bojovali,

<  aby sme vytvárali nové stimuly k boju proti chudobe 

a sociálnemu vylúčeniu.

Cieľom roka je taktiež ukázať, že ak sme všetci odhodlaní 

dosiahnuť zmenu, v EÚ sa dajú nachádzať efektívnejšie 

riešenia na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Podujatia v 29 krajinách

Do aktivít roka sa zapoja Island, Nórsko a všetkých 27 členských 

štátov EÚ. Všetky krajiny sa prihlásili k jeho cieľom.

Rok sa organizuje vďaka partnerstvu zúčastnených krajín, EÚ, 

občianskych spoločností, najmä mimovládnych organizácií 

a sociálnych partnerov, ktorí budú spolupracovať, aby 

zabezpečili úspech projektu.

V celej Európe sa budú konať rôzne podujatia, napríklad 

kampane na zvýšenie povedomia, informačné stretnutia 

na školách, okrúhle stoly a školenia pre pracovníkov médií 

a tých, čo ovplyvňujú rozhodovanie.

Chudoba a sociálne vylúčenie prichádzajú 
v mnohých formách

V najviditeľnejšej forme môže chudoba znamenať to, 

že človek nemá strechu nad hlavou, alebo nemá čo jesť.

Ďalšou formou je nedostatok prostriedkov na zabezpečenie 

bežných životných potrieb. Takými sú napríklad návšteva 

zubára, ak vás bolí zub, alebo zaplatenie školského výletu 

vášho dieťaťa.

Aj tento druh chudoby môže viesť k vylúčeniu, keďže bráni 

ľuďom, aby sa zapájali do každodenných aktivít, ktoré zvyšok 

spoločnosti pokladá za samozrejmé.

Avšak chudoba a sociálne vylúčenie nie sú neodvratnou 

súčasťou našej spoločnosti a dajú sa prekonať.

Budujme spoločnosť, 
kde má každý svoje miesto 

Solidarita je základnou hodnotou EÚ. Všetci členovia spoločnosti 

zdieľajú výhody v časoch prosperity aj bremeno v náročných 

časoch.

V súlade s touto zásadou musíme vybudovať ústretovejšiu Európu, 

kde je každý človek prínosom pre spoločnosť.

Stratégie EÚ na dosiahnutie tohto cieľa zahŕňajú zabezpečenie 

primeraných príjmov, slušného ubytovania, rovnako tak prístup 

ku kvalitným službám a otvoreným pracovným trhom.

Každý máme svoju úlohu 

Pozrite si internetovú stránku Európskeho roka, kde sa dozviete, 

aké podujatia sa počas roka konajú vo vašom okolí, a zúčastnite 

sa na nich.

Môžete tiež kontaktovať organizácie, ktoré sa v projekte angažujú.

 

Využite svoju kreativitu a zorganizujte vlastné aktivity.

Zaviažte sa k zásadám európskeho roka podpísaním online 

deklarácie. 

Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu môžeme vyhrať len 

vtedy, ak všetci spojíme sily.

Činnosti a akcie naplánované z európskej úrovne počítajú 

s dvoma tematickými týždňami, novinárskou súťažou, 

výstavou umenia a dvoma významnými konferenciami 

v januári a decembri 2010.

Tiež sa tým zvýši viditeľnosť aktivít občianskych spoločností 

v roku 2010.


