Prevencia a rozšírený harmonizovaný systém zberu dát
o obchodovaní s ľuďmi
Projekt je zameraný na vytvorenie podmienok pre zabezpečenie systematického,
koordinovaného a harmonizovaného zberu dát o obchodovaní s ľuďmi v SR, ako i na
zvýšenie povedomia širokej verejnosti a
zástupcov vybraných odborných štátnych
i neštátnych subjektov o problematike obchodovania s ľuďmi, s ohľadom na nové formy
obchodovania, obzvlášť na nútenú prácu, a to posilnením aktivít v oblasti zberu dát,
propagačných kampaní, tréningových aktivít, workshopov a medzinárodnej konferencie.
Trvanie projektu je 18 mesiacov.
Cieľom projektu je vytvoriť systém jednotného a harmonizovaného zberu dát o obchodovaní
s ľuďmi, ich následnej analýzy v SR a z dlhodobého hľadiska vytvoriť možnosť pre zdieľanie
dát o obchodovaní s ľuďmi na medzinárodnej úrovni.
Aktivity projektu sú zamerané na:
 posilnenie spolupráce subjektov zapojených do boja proti obchodovaniu s ľuďmi
(posilnenie kooperácie v rámci existujúcich sietí expertov začlenených do Expertnej
skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj expertov zo zahraničia,
formou workshopov a medzinárodnej konferencie, a to za účelom plnenia,
monitorovania a vyhodnocovania aktivít projektu),
 vytvorenie technických podmienok pre zber dát o obchodovaní s ľuďmi v SR
(zakúpenie a aplikácia softvéru, analýza a zber dát o obchodovaní s ľuďmi),
 propagačné aktivity (vytvorenie mediálnej kampane za účelom zvýšenia povedomia
širokej i odbornej verejnosti o nových formách obchodovania s ľuďmi, predovšetkým
o nútenej práci, vo forme vytvorenia a vysielania mediálneho spotu, printovej a
internetovej kampane, s cieľom spropagovať a zvýšiť počet ohlasov na Národnú linku
pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a vydanie metodickej príručky zameranej na
identifikáciu obchodovania za účelom nútenej práce),
 tréningové aktivity (školenia určené pre zástupcov vybraných subjektov so zameraním
sa na identifikáciu obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej, za účelom zvýšenia
odbornosti účastníkov školení a na posilnenie efektívnosti pri používaní výstupov metodickej príručky zameranej na identifikáciu obchodovania s ľuďmi za účelom
nútenej práce)
Účastníkmi projektových aktivít budú členovia projektového tímu a Expertnej skupiny pre
oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, Informačné centrum na boj proti obchodovaniu
s ľuďmi a prevenciu kriminality, orgány činné v trestnom konaní, príslušníci Policajného
zboru, zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, odborní konzultanti/lektori,
zástupcovia mimovládnych a medzinárodných organizácií, ako aj zastupiteľských úradov
v SR.
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Za účelom dosiahnutia cieľa projektu sa jednotlivé aktivity budú realizovať na báze
komplexného a systematického prístupu. V projekte sú zohľadnené metódy umožňujúce
realizáciu aktivít s efektívnym využitím časového harmonogramu, pravidelné monitorovanie,
hodnotenie a kontrola realizácie projektu, včasná eliminácia možných rizík, priebežná
kontrola čerpania financií z rozpočtu projektu a zachovanie koncepcie a zámeru projektu
počas celej doby jeho realizácie.
Konkrétne výstupy jednotlivých aktivít budú:
 kapacity pre zber dát o obchodovaní s ľuďmi,
 softvér pre zber dát o obchodovaní s ľuďmi aplikovaný na podmienky SR,
 mediálny spot zameraný na zvýšenie povedomia verejnosti, vrátane nových foriem
obchodovania,
 príručka zameraná na identifikáciu obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce,
 propagačné materiály upozorňujúce na nové formy obchodovania s ľuďmi a
propagujúce Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (letáky a plagáty),
 vyškolený odborný personál za účelom identifikácie nútenej práce,
 medzinárodná konferencia za účelom výmeny najlepších skúseností,
 správa o implementácii softvéru na zber dát s odporúčaniami,
 výstupná správa z implementácie projektu.
Výsledky projektu budú distribuované prostredníctvom realizácie jednotlivých aktivít
projektu priamo ich účastníkom, ako aj nepriamo formou ich zverejnenia na internetovej
stránke MV SR.

S finančnou podporou Programu Prevencia a boj proti kriminalite Európskej únie Európskej
komisie – Generálne riaditeľstvo Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

