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rôznych právnych dokumentov a rozhodnutí úradov
a súdov, objasnenia jednotlivých právnych predpisov,

Projekt STEP 2

právnej asistencie pri písaní rôznych právnych poda-

MARGINAL

ní, zmlúv, žiadostí a právne zastúpenie najmä
v konaní pred Migračným úradom MV SR a súdmi
Slovenskej republiky.

∗ poskytovanie sociálnej, právnej a psychologickej pomoci a asistencie

Psychologické služby
Psychický stres, ktorému čelia osoby cieľovej skupiny pôsobí intenzitou, ktorá je vysoko za hranicou
tolerancie jedinca a má za následok nielen psychické,
ale aj somatické problémy. Väčšina osôb cieľovej
skupiny prežíva veľmi strach, smútok, hnev, nechuť,
vnútorný odpor bez ohľadu na pohlavie, vek, krajinu
pôvodu, kultúru, sociálnu vrstvu. Psychologické služby sú poskytované jednak preventívne a na druhej
strane intervenčne pri konkrétnych psychických

∗ poskytovanie finančnej a materiálnej pomoci
∗ poskytovanie doplnkovej zdravotnej pomoci
∗ pomoc pri hľadaní vhodného ubytovania a
zamestnania
∗ výučba slovenského jazyka a sociokúltúrnej

STEP 2

orientácie
∗ preplácanie rekvalifikačných kurzov
∗ voľnočasové aktivity

ťažkostiach osôb cieľovej skupiny s cieľom pomôcť
pri znížení úrovne prežívania psychologického distresu a adaptovať sa a zvýšiť kvalitu života na bežnú
úroveň.

individuálny projekt
ref. č. SK 2013 ERF OC 2/1
zameraný na integráciu osôb
s udeleným azylom a
poskytnutou doplnkovou
ochranou
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Finančná a materiálna pomoc
V rámci projektu STEP 2 je osobám s udelenou me-

Sídlo:
Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava

dzinárodnou ochranou poskytovaná po určitú dobu

Kancelária Žilina: D. Dlabača 22, 010 01

pravidelná finančná podpora na zabezpečenie si zá-

Kancelária Košice: Jesenkého 25, 040 01

kladných potrieb ako je ubytovanie, strava, základné

Telefón: +421 948 900 791

hygienické potreby, oblečenie. Klienti sú finančne

www.marginal.sk

podporovaní aj formou preplatenia rôznych kurzov

E-mail: info@marginal.sk

za účelom zvýšenia ich zručností alebo preplatením

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z
Európskeho fondu pre utečencov, Solidarita pri
riadení migračných tokov.

MARGINAL

materiálnych potrieb s ohľadom na určité životné

www.marginal. sk

situácie – ochorenie, nástup do práce, návšteva ško-

info@marginal.sk

ly a pod.

Občianske združenie Marginal od 1.4.2014 do

kumentov, aby začali nový život avšak úplne od za-

1. uloženiu trestu smrti alebo jeho výkonu,

31.3.2015

čiatku, bez zázemia, ktoré väčšina z nás má.

2. mučeniu alebo neľudskému alebo ponižujúcemu

a východného Slovenska (Žilinský, Banskobystrický,

Naši klienti väčšinou hneď po príchode na územie Slo-

zaobchádzaniu alebo trestu, alebo

Prešovský, Košický samosprávny kraj individuálny

venskej republiky požiadali o udelenie azylu alebo po-

3. vážnemu a individuálnemu ohrozeniu života alebo

projekt pod názvom „STEP 2“ ref.č. SK 2013 ERF

skytnutie doplnkovej ochrany. Počas čakania na roz-

nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného nási-

OC 2/1 financovaný z Európskeho fondu pre utečen-

hodnutie o svojej žiadosti zo strany Migračného úradu

lia počas medzinárodného alebo vnútroštátneho

cov, všeobecný program Solidarita pri riadení mig-

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky boli umiestne-

ozbrojeného konfliktu .

račných tokov.

ní v zariadeniach Migračného úradu MV SR a to najprv

Doplnková ochrana sa poskytuje na obdobie jedné-

v Záchytnom tábore v Humennom, následne po ukon-

ho roka s možnosťou opätovného predĺženia na dva

Cieľom projektu STEP 2 je integrácia cudzin-

čení karantény boli premiestnení do Pobytového tábo-

roky a znamená prechodný pobyt na území Sloven-

cov s udeleným azylom a poskytnutou dopln-

ra v Rohovciach alebo Opatovskej Novej Vsi. Po získa-

skej republiky.

kovou ochranou na území Slovenskej republi-

ní medzinárodnej ochrany na území Slovenskej republi-

ky. Prostredníctvom projektu STEP 2 poskytujeme

ky vo forme azylu alebo doplnkovej ochrany boli

Sociálna pomoc a asistencia

našim klientom komplexné služby a pomoc za úče-

umiestnení do integračného projektu STEP 2.

Prostredníctvom pomoci kvalifikovaných terénnych

realizuje

na

území

stredného

sociálnych pracovníkov našim klientom poskytujeme

lom čo najľahšej integrácie do majoritnej spoločnosti. Projekt STEP 2 nadväzuje na úspešný projekt

AZYL - Migračný úrad MV SR udelí azyl žiadateľovi,

pomoc a asistenciu so základnými potrebami ako

STEP.

ktorý má v krajine pôvodu opodstatnené obavy z pre-

pomoc pri hľadaní ubytovania, lekára, sprevádzaním

nasledovania z rasových, národnostných alebo nábo-

na rôznych úradoch a inštitúciách, objasňovaním

Ľudia, ktorým v rámci projektu STEP 2 pomáhame,

ženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých poli-

obsahu

boli nútení opustiť svoje domovy z rôznych

tických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej

z rôznych krajín a rôznych kultúr, preto je na začiat-

závažných príčin ako je prenasledovanie z

skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo

ku procese integrácie nevyhnutnou súčasťou práce

politických, národnostných či náboženských

nechce vrátiť do tohto štátu, alebo je v krajine pôvodu

s klientmi sociokultúrna orientácia, ktorá napomáha

dôvodov alebo vojenský konflikt. Pochádzajú z

prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slo-

vzájomnému pochopeniu hodnôt, tradícií, kultúrnych

tretích krajín ako je Afganistan, Irak, Irán, Somálsko,

bôd.

odlišností. Povinné sú kurzy slovenského jazyka. Te-

Ruská federácia, Kuba, Jordánsko. Sú medzi nimi

Azyl sa udeľuje na dobu neurčitú a znamená pre osobu

rénni sociálni pracovníci pomáhajú klientom pri hľa-

muži, ženy, rodiny s deťmi aj maloleté deti bez

s udeleným azylom trvalý pobyt na území Slovenskej

daní vhodných kurzov za účelom doplnenia si vzdela-

sprievodu. Pochádzajú z rôznych kultúr, sociálnych

republiky.

nia, uznaním vzdelania z krajiny pôvodu, hľadaním

dokumentov.

Naši

klienti

pochádzajú

vhodnej práce.

skupín, majú rôznu vzdelanostnú úroveň, častokrát
sú medzi nimi aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Ich

DOPLNKOVÁ OCHRANA - Migračný úrad MV SR

cesta do bezpečnej krajiny bola strastiplná, tak ako

poskytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ktorému neu-

Právne služby

život v krajine pôvodu. Na územie Slovenskej repub-

delil azyl, ak sú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v

Právne služby sú podľa potreby poskytované práv-

liky prichádzajú väčšinou iba s tým, čo majú

prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej

nym poradcom alebo advokátom a zahŕňajú vše-

na sebe oblečené, bez svojich rodín, bez do-

hrozbe vážneho bezprávia , t.j.

obecné právne poradenstvo vo forme objasnenia

