Staviame na zodpovednosti

Na ceste k rovnosti
„Vyhľadávame spoluprácu,
ktorá zvyšuje pozitívnu sociálnu energiu
všetkých ľudí bez rozdielov,
ich autonómnosť a slobodu.“

ODZ je ľudskoprávna mimovládna organizácia s vyše 20-ročnými skúsenosťami. Presadzujeme
hodnoty spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a nediskriminácie. Ide nám o posilňovanie
zodpovednosti, právneho vedomia a partnerského dialógu.

ĽUDSKÉ PRÁVA ĽUĎOM

ZODPOVEDNOSŤ VEREJNEJ MOCI

20 ROKOV PRESADZUJEME
NEDISKRIMINÁCIU
navrhujeme postupy na dodržiavanie zásady
rovnakého zaobchádzania v praxi

Ide nám o to:

„

...aby sa ľudské práva dostali do života a neostávali iba
abstraktne vyjadrené v ústave, zákonoch a
medzinárodných dokumentoch

„

....aby ľudské práva prináležali ľuďom a aby ich verejná
moc presadzovala a chránila, aby konala zodpovedne a
v záujme verejnosti.

spolupracujeme pri tvorbe politík a nastavovaní
procesov súvisiacich s napĺňaním princípu rovnosti
monitorujeme ich implementáciu a dodržiavanie
vzdelávame, koučujeme, poskytujeme konzultácie
trénujeme ako komunikovať zásadu rovnakého
zaobchádzania interným i externým cieľovým
skupinám

výkonná riaditeľka ODZ

PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

Vďaka vášmu príspevku budeme môcť aj naďalej pokračovať v riešení konkrétnych prípadov
v oblasti ľudských práv a diskriminácie, presadzovať pozitívne zmeny či viesť osvetové kampane
pre verejnosť. Všetky tieto oblasti si vyžadujú dlhodobú prácu a zvýšenú pozornosť, preto ak
sa rozhodnete podporiť nás pravidelným príspevkom (napríklad na mesačnej báze),
umožníte nám lepšie plánovať a efektívnejšie pracovať.

Príspevky, prosím, zasielajte na číslo účtu: 4110 053 902 / 3100 (VOLKSBANK a.s. Slovensko)
Informácie o ďalších možnostiach podpory ako sú napríklad podpora online alebo
poukázanie 2% z dane nájdete na našej webstránke www.odz.sk v sekcii „Podporte nás“.
Všetky otázky týkajúce sa podporovateľských príspevkov vám rady zodpovieme na odz@odz.sk.

Svojou podporou nám pomáhate presadzovať rovnosť a nediskrimináciu
už viac ako 20 rokov – ďakujeme!

NEDISKRIMINÁCIA
JE VÝZNAMNÝ NÁSTROJ
SPOLOČENSKEJ ZMENY
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Spokojné zamestnankyne a zamestnanci pozitívne menia (nielen vašu) spoločnosť
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