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«Відбулося це під час їзди в таксі.
Клієнти почали лаятися на мене, щоми не в Україні і що я повиненвиключити українську музику авключити словацьку. Вони хотілимене побити.»

«Група молодих людей кричала
на мене. Ми не хочемо тут

українців, повернися додому. Я
злякався і втік.»

«Група скінхедів напала

на нас у поїзді. Нам

довелося тікати.»

Це був напад через Вашу фактичну чи передбачувану
приналежність до певної раси, національності, етнічної групи,

походження, кольору шкіри, сексуальної орієнтації, статі,
політичної приналежності чи релігії? 

 
Ви з іншої країни і боїтесь про своє перебування?

 
Ви боїтеся повідомити про напад?

 
Не знаєте, до кого звернутися?

 

Ви пережили словесний, фізичний або
інший напад, мотивовану ненавистю чи

упередженнями з боку злочинця ?

МИ ПОРАДИМО ВАМ БЕЗКОШТОВНО 

БЕЗКОШТОВНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ

ЗЛОЧИН НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ 

Projekt SalamSK je financovaný Európskou úniou v rámci
programu Práva, Rovnosť a Občianstvo (2014 - 2020).
Podpora Európskej únie na výrobu tohto letáku
nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory
autorov, a Európska únia nemôže byť zodpovedná za
prípadné použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.
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інформації про Ваші права та існуючі служби підтримки 
 

допомогу в орієнтуванні у можливих юридичних
рішеннях Вашої ситуації, включаючи проживання чи

правилах надання притулку 
 

пояснення про перебіг кримінального провадження
 

юридичне представництво у кримінальному
провадженні та/або в провадженні про відшкодування

збитків

В ЮРИДИЧНОМУ БЮРО МИ НАДАЄМО:

ВИ ЗНАЙДЕТЕ НАС

Bratislava
Račianska 80

831 02 Bratislava

+421(0)918 366 968

Заздалегідь домовтесь про юридичну консультацію
в офісі по телефону або електронною поштою. 

Ми розмовляємо словацькою та англійською мовами. Якщо вам
потрібен усний переклад з іншої мови, повідомте нас про це

заздалегідь. 

hrl@hrl.sk

www.hrl.sk

Liga za ľudské práva

humanrightsleague

Особисто завжди по понеділках 8:30 - 17:30 

(будівля Нова Цверновка, частина «гуртожиток») 

Більш детальну інформацію про свої варіанти можна
знайти у відео тут: 

Достатньо відсканувати QR -код


