
 
 

 

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF).“     

„Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.“ 

 

 

Predbežný program 
 

Projekt KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni 
Tréning: Sociálne práva cudzincov 

17. – 18. marec 2020, Košice 
 

 

1. deň: 17.marec 2020 

Čas Téma Ďalšie informácie 

08:00-08:30 Registrácia účastníkov  Ranná káva 

08:30 – 09:00 Úvod  
Barbora Meššová, Liga za ľudské práva  
 

Predstavenie projektu KapaCITY a jeho možností 
predstavenie lektoriek a účastníkov  

09:00 – 09:15 Zistenia a odporúčania z výskumu  Zistenia z výskumu – zameranie na pracovnú oblasť  

09:15 – 10:00 Podmienky príchodu a pobytu 
cudzincov   
M. Dojčinovičová, Liga za ľudské práva 

Politiky na národnej úrovni, legislatíva 
Kategórie cudzincov, druhy a účely pobytu, 
podmienky pobytu, doklady 

10:00 - 10:15 Prestávka  

10:15 -12:00 Zamestnávanie cudzincov 
Podnikanie cudzincov, resp. iná 
ekonomická činnosť 
Uznanie vzdelania za účelom 
zamestnania 
M. Dojčinovičová, Liga za ľudské práva 

Podmienky možnosti zamestnávania a podnikania 
cudzincov 
Práva a povinnosti s ohľadom na vykonávanie ekon. 
činnosti, iné súvisiace práva – soc. zabezpečenie, 
zdravotná starostlivosť 
Uznanie vzdelania za účelom zamestnania 

12:00 – 13:00  Pracovný obed   

13:00 – 14:00 Pracovné práva cudzincov 
Vykorisťovanie, obchodovanie 
Strata zamestnania 
M. Dojčinovičová, Liga za ľudské práva 

Cudzinci ako lacná pracovná sila, ich práva ako 
zamestnancov; Zneužívanie versus vykorisťovanie, 
Zneužívanie versus obchodovanie 
Strata zamestnania 

14:00 – 14:30 Diskusia s cudzincami pracujúcimi a 
podnikajúcimi  v Košiciach 

 

14:30 – 14:45 Prestávka  

14:45 – 15:30 Prípadové štúdie Spoločné hľadanie riešení vybraných životných situácií 
cudzincov  

15:30 – 16:00 Zhrnutie, odporúčania 
Diskusia 

Zhodnotenie prvého dňa tréningu, potreby do 
budúcna a odporúčania 

  



 
 

 

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF).“     

„Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.“ 

 

 

Predbežný program 
 

Projekt KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni 
Tréning: Sociálne práva cudzincov 

17. – 18. marec 2020, Košice 
 

 

2. deň: 18. marec 2020 

Čas Téma Ďalšie informácie 

08:00 - 08:30 Registrácia účastníkov  Ranná káva 

08:30 – 09:00 Úvod – zhrnutie prvého dňa tréningu  
Barbora Meššová, Liga za ľudské práva  
 

Zhrnutie prvého dňa tréningu  
Nejaká aktivita? – napr. testík Baši o mográcii, 
zamestnávaní? – len pár otázok pre účastníkov? – 
zaujímavé data – pozri prílohu sumár od IOM 

09:00 – 09:15 Zistenia a odporúčania z výskumu  Zistenia z výskumu – zameranie na sociálnu oblasť  

09:15 – 10:00 Pobyt cudzincov na území SR 
M. Dojčinovičová, Liga za ľudské práva 

 

10:00 - 10:15 Prestávka  

10:15 -11:30 Sociálne práva cudzincov – sociálne 
zabezpečenie, soc. právna ochrana 
detí, Špeciká práce s cudzincami 
Dáša Vranka Knošková, Marginal  

Sú cudzinci záťažou pre sociálny systém?  
Sociálne poistenie, štátna soc. podpora, soc. pomoc – 
sociálne služby, hmotná núdza 
 

11:40 – 12:00 Dobrá prax  - štúdijná cesta v ČR 
Dáša Vranka Knošková, Marginal 

Príklady dobrej praxe zo študijnej cesty v ČR so 
zameraním na sociálnu oblasť a sociálnu prácu 

12:00 – 13:00  Pracovný obed   

13:00 – 14:00 Zdravotná starostlivosť 
Bývanie  
Viera Orichová, Marginal 

Zdravotná starostlivosť a zdravotné poistenie  
Právo na bývanie alebo povinnosť? 

14:00 -14:30 Diskusia – organizácie poskytujúce 
služby cudzincom - IOM, SHR, Mokosha 

 

14:30 - 14:45 Prestávka  

14:45 - 15:30 Prípadové štúdie Spoločné hľadanie riešení vybraných životných situácií 
cudzincov  

15:30 – 16:00 Zhrnutie, odporúčania 
Diskusia 

Zhrnutie tréningu, potreby do budúcna, závery a 
odporúčania 

 


