Program prípravy a finalizácie časti Celoštátnej stratégie ochrany
a podpory ľudských práv v Slovenskej republike týkajúcej sa
práv žien a rodovej rovnosti1
Proces prípravy východiskového materiálu v pracovnej skupine
v súlade s bodom D. 1 a bodom E.3. uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť č. 83 zo 4. septembra 2013

Prípravou a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv
v Slovenskej republike týkajúcej sa práv žien a rodovej rovnosti bude poverená
existujúca pracovná skupina Tvorba stratégií v oblasti rodovej rovnosti Výboru pre
rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“), ktorá bola kreovaná už v roku 2011 a v prípade
záujmu členiek a členov výboru bude rozšírená o ďalšie osoby. V pracovnej skupine je
obsadenie v súlade s bodom E.3. uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83 zo 4. septembra 2013, kde je viac ako
rovnovážne zastúpenie mimovládnych organizácií a odborníčok v predmetnej oblasti s
verejnou
správou.
Zloženie
pracovnej
skupiny
je
zverejnené
tu:
http://www.gender.gov.sk/?page_id=108
Časový harmonogram prípravy a finalizácie časti Celoštátnej stratégie ochrany
a podpory ľudských práv v Slovenskej republike týkajúcej sa práv detí
(zabezpečenie odbornej gescie nad odbornými podujatiami v súlade s bodom E.2. uznesenia Rady vlády
SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83 zo 4. septembra 2013)

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť – 21. októbra 2013
Prerokovanie návrhu programu prípravy a finalizácie časti Celoštátnej stratégie ochrany
a podpory ľudských práv v Slovenskej republike týkajúcej sa práv žien a rodovej
rovnosti.
Okrúhle stoly so zástupcami/kyniami verejnosti k vyjasneniu východísk
a pojmov
V priebehu mesiacov október 2013 január 2014 tajomníčka výboru pozve
zástupcov/kyne MVO, ktorí vyjadrili zásadné problémy s prípravou, na pracovné
rokovania za účelom hľadania spoločných východísk a potreby zadefinovania nových
okruhov, ktoré by mali byť obsiahnuté v stratégii. Snahou bude zosúladiť základné
ľudsko-právne a ústavné východiská s požiadavkami týchto skupín tak, aby smerovali čo
k najširšiemu konsenzu a pochopeniu pojmov a východísk.
Prvé zasadnutie pracovnej skupiny – začiatkom novembra 2013
Prerokovanie metodológie vypracovania východiskového materiálu v zmysel
predloženého návrhu pracovnej skupiny v júni 2013 a následnej úpravy a ďalších

1

návrh bude predmetom rokovania Výboru pre rodovú rovnosť dňa 21. októbra 2013

odporúčaní z rokovania Výboru – východiská, forma, štruktúra, obsah, prerozdelenie
úloh medzi členmi pracovnej skupiny, reflexie z okrúhlych stolov.
Odporúčania gestora:
Cieľom je, aby výsledný podklad pracovnej skupiny obsahoval opis aktuálneho stavu
v danej oblasti a zároveň definovanú postupnosť budúcich priorít a úloh a ich časovú
implementáciu.
Stratégia by mala byť tvorená základnými tematickými okruhmi s nasledovnou jednotnou
štruktúrou:
1. aktuálny stav (komplexná evaluácia legislatívy a existujúcich verejných politík,
vymožiteľnosť práva);
2. odporúčania medzinárodných monitorovacích orgánov;

3.

inštitucionálne zabezpečenie;
4. priority a úlohy do budúcnosti

Druhé zasadnutie pracovnej skupiny – začiatkom decembra 2013
-

priebežná správa o stave postupu prác na príprave východiskového materiálu
správa o výstupoch z okrúhlych stolov
Tretie zasadnutie pracovnej skupiny – začiatkom februára 2013

-

predstavenie znenia jednotlivých kapitol časti stratégie
diskusia a pripomienkovanie
prerokovanie prípravy odborného podujatia k východiskovému materiálu (náplň,
organizácia)
Odborné podujatie (Bratislava) –február/marec 2014

-

predstavenie aktuálnej situácie v oblasti ochrany a podpory práv žien a rodovej
rovnosti
predstavenie kontextu prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory
ľudských práv v SR
navrhované priority a úlohy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských
práv v SR týkajúce sa práv žien a rodovej rovnosti
diskusia k navrhovaným prioritám a úlohám
Štvrté zasadnutie pracovnej skupiny – február 2014

-

spracovanie výstupov z odborného podujatia do východiskového materiálu
Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť – február/marec 2013

-

predstavenie návrhu východiskového materiálu do celoštátnej stratégie
diskusia účastníkov výboru (v rozšírenom formáte)
Finálne dopracovanie východiskového materiálu – marec/apríl 2014

Komunikačná stratégia a podporné aktivity
Komunikácia smerom v odbornej i laickej verejnosti v oblasti rodovej rovnosti bude
prebiehať na rôznych rovinách:
-

komunikácia týkajúca prípravy stratégie v danej oblasti bude zabezpečovaná
prostredníctvom tajomníčky výboru a ORRRP MPSVR SR. Hlavným
komunikačným kanálom bude stránka www.gender.gov.sk. Zámerom je
postupovať spôsobom, kedy je na začiatku procesu jasne komunikovaný spôsob
prípravy stratégie v pracovnej skupine (transparentnosť a legitimita)
a predpokladaný harmonogram prípravy východiskového podkladu za oblasť
práv dieťaťa (predvídateľnosť krokov). Kľúčová pre získanie podnetov zo strany
verejnosti bude najmä druhá fáza prípravy dokumentu, kedy bude potrebné
zintenzívniť proaktívny komunikačný prístup zo strany pracovnej skupiny. Dobre
zvládnutá druhá fáza je predpokladom úspešnej finalizácie dokumentu na úrovni
výboru v tretej fáze a postúpenie východiskového materiálu gestorovi;

-

komunikácia ohľadom rôznych vecných oblastí (napr. predstavenie Národného
akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách, uvedenia rôznych
projektov, ORRRP MPSVR SR v spolupráci s ÚV SR pripravujú 25. novembra
konferenciu k tematike násilia na ženách);

-

mediálna kampaň k rodovej rovnosti. V mesiacoch január až marec pripravuje
MPSVR SR cez národný projektu Inštitút rodovej rovnosti celonárodnú mediálnu
kampaň k téme rodovej rovnosti, ktorá má slúžiť na vysvetľovanie problematiky
a bude čiastočne využitá aj ako podporná kampaň k stratégii.

S komunikačnou stratégiou by mali byť oboznámení všetci členovia a členky pracovnej
skupiny už na jej prvom stretnutí, vrátane celkového kontextu prípravy stratégie (napr.
o prerozdelení úloh medzi výbormi rady vlády k jednotlivým témam).
Finančné zabezpečenie
V súlade s bodom F.1. uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť č. 83 zo 4. septembra 2013 bude priebežná činnosť pracovnej skupiny
a konzultácia so skupinou detí zabezpečovaná z vlastných prostriedkov Odboru rodovej
rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR.
V súvislosti s prípravou odborného podujatia v Bratislave bude v prípade prekročenia
kapacitných možností MPSVR SR (nad 60 účastníkov) gestorovi adresovaná žiadosť
o spoluprácu formou bezplatného poskytnutia kapacitne a technicky vybavených
rokovacích priestorov a súvisiaceho občerstvenia.
Ing. Oľga Pietruchová, M.A., tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť
7.10.2013

