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Kľúčové princípy a ciele pre udržateľnosť

Prístup k informáciám je jednou zo súčastí občianskeho práva na slobodu prejavu
a práva na informácie vrátane slobody vyhľadávať, získavať a rozširovať
informácie a v zmysle všeobecnej aplikácie základných práv a slobôd na území
Slovenskej republiky, zahŕňa všetky a všetkých - vrátane o tých, ktorí nie sú
občanmi SR.
Cieľom projektu Danube Region Information Platform for Economic Integration of
Migrants (DRIM) a jeho hlavného výstupu, ktorým je informačná platforma
Podunajský kompas www.danubecompass.org, je prispieť k vytvoreniu modernej
a otvorenej spoločnosti Európskych štátov a krajín Dunajského Programu, kde sú
migranti akceptovaní s rešpektom a s dôstojnosťou. Právo na informácie je tiež
nástrojom pre rozvoj primeraných migračných politík a legislatívy. Súčasné
verejné diskusie o potrebách v oblasti migrácie by sa mali zakladať na dôkazoch,
nie na nepodložených obavách, strachu či predsudkoch. V takýchto diskusiách je
možné dosiahnuť ešte viac, pokiaľ sa zohľadnenia hlasy migrantov a ich životné
príbehy. Tento prístup si však vyžaduje ďalšiu prácu s organizáciami migrantov,
novinármi či organizáciami pracujúcimi s migrantmi.
Informačná infraštruktúra v oblasti migrácie, teda kto, ako a akou formou by mal
zabezpečovať bezplatný prístup k informáciám, je predmetom všeobecnej
migračnej politiky a následne dohody o prerozdelení úloh medzi verejnými a
súkromnými poskytovateľmi služieb. Na druhej strane si však elektronické
sprístupňovanie informácií, formulárov či žiadostí vyžaduje vytvorenie spoločnej
databázy údajov na jednotnom konkrétnom kontaktnom mieste, u “one-stopshop” poskytovateľa. Informácie z rôznorodých zdrojov koncentrované na jedno
miesto vrátane odkazov a prepojení na ich pôvodné zdroje (webstránky) by vo
verejnom priestore mali byť zároveň intenzívne podporené jednotným systémom
komunikácie dát. Inak by mohol byť obsah tohto systému ohrozený rýchlosťou
zmien, napríklad zmenami adries webových odkazov a pod. Informačná
platforma Podunajský kompas má za cieľ posilniť kapacity verejných inštitúcií a
sprostredkovateľov tak, aby vytvárali priestor pre efektívnejšiu ekonomickú
integráciu v širšom Podunajskom regióne.
Niektoré z dobrých príkladov, ktoré sa vzťahujú na právo na informácie,
pozostávajú z poskytovania materiálov migrantom o pracovných príležitostiach,
podmienkach pre zamestnanie sa, o ich právach v danej krajine a to v rôznych
jazykových prevedeniach. Tento formát zvyšovania povedomia však neumožňuje
na všetkých migrantov a migrantky dosiahnuť. Model otvorených dát (open data
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source) je univerzálnym nástrojom pre adresnú komunikáciu s veľkým
množstvom osôb a aktérov. Z tohto dôvodu si vyžaduje objemnú základňu
metadát a spoľahlivé zdroje informácií, ktoré migrantom sprostredkujú
nevyhnutné informácie o krajine, udelení pobytu, dostupných službách,
informácie o ubytovaní, sociálnej a zdravotnej starostlivosti ako aj kontakty na
organizácie, ktoré tieto služby zabezpečujú. Pre migrantov je prístup k
informáciám základom pre realizáciu informovaných rozhodnutí napríklad o
odchode z krajiny, o trase ich migrácie, spôsobe dopravy a pre bezpečnosť cesty.
Podunajský kompas je informačnou platformou cielenou na migrantov, ich rodiny,
poskytovateľov služieb a sprostredkovateľov služieb. Je rozčlenený do šiestich
hlavných tematických informačných blokov, ktoré sa dotýkajú základných
životných oblastí migrantov ako práca, príchod a pobyt, vzdelávanie, učenie sa
lokálneho jazyka, každodenný život a zdravie. Tento informačný zdroj je
nástrojom zameraným na sprostredkovanie informácií rôznym typom migrantov
a mobilným jednotlivcom o rôznych aspektoch života a práce v ôsmich krajinách
Podunajského regiónu. V spojitosti s udržateľnosťou je kľúčovou silnou stránkou
Podunajského kompasu, že umožňuje šetriť časové kapacity a finančné
prostriedky verejných inštitúcií. Taktiež napomáha neziskovým organizáciám
pracujúcim s migrantmi, ktorý môžu prostredníctvom Podunajského kompasu
poskytnúť migrantom užitočnú príručku či navigovať ďalej ich pri riešení
životných situácií. Efektívne a spoľahlivé poskytovanie informácií migrantom
zohráva kľúčovú úlohu v prístupe k jednotlivým aspektom spoločnosti, legálnemu
statusu ako napríklad medzinárodnej ochrane, ako aj pre ich integráciu v
budúcnosti. V kontexte migrácie, včasný prístup k informáciám môže zachraňovať
životy ako aj posilňovať migráciu legálnymi cestami.
Pre zvýšenie využiteľnosti platformy by webstránka mala byť pre
zamestnávateľov, verejné inštitúcie, súkromných sprostredkovateľov a
multiplikátorov priebežne modernizovaná, informácie o špecifických situáciách v
živote či špecifických príkladoch zo života náležite zdôrazňované, lepšie
prezentované a lepšie formulované. Podunajský kompas ako platforma pre
zdieľanie informácií môže samozrejme mať aj obmedzené využitie ako doplnkový
zdroj informácií pre bežnú prácu aktérov v tejto oblasti, napríklad poskytovatelia
služieb migrantom môžu cudzincov o portáli informovať a odkazovať naň.
Veríme, že po absolvovaní tréningového programu alebo po tréningu o pobyte
cudzincov na Slovensku môže personál asociácie informačných centier využívať
informácie pre cudzincov navštevujúcich ich centrá. Zamestnanci by mali byť
zaškolení o tom ako webovú stránku používať a aké informácie obsahuje. Iní
poskytovatelia verejných služieb, ktorí legislatívu v oblasti migrácie a pobytu
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cudzincov v praxi využívajú majú pokročilé profesionálne znalosti v tejto oblasti,
zaškolenie nepotrebujú.
Aspekty udržateľnosti











Kľúčovou výzvou a odporúčaním pre Slovensko je umožniť pravidelnú
aktualizáciu informácií, zvyšovať povedomie o existencii platformy
Podunajský kompas, sprostredkovať zrozumiteľné a správne informácie
konečným užívateľom, poskytovať informácie, v ktorých sa užívateľom dobre
orientuje a poskytovať informácie konkretizované na životné situácie
migrantov namiesto poskytovania strohých informácií o legislatíve
a politikách.
Je potrebná pravidelná aktualizácia informácií a kapacity pre navyšovanie
povedomia o platforme vrátane tréningov na používanie informačnej
platformy, čo si vyžaduje rozpočet približne €40,000 ročne.
Princípom platformy by v prvom rade mala byť orientácia na klienta, nie
elektronická prezentácia rozmanitých zdrojov. Konkrétne, hoci organizácia
obsahu do šiestich hlavných kapitol je správna, ich obsah by mal byť
interaktívnejší. Bolo by vhodné doplniť obsah o najčastejšie otázky a odpovede
a o vybrané nástroje, prostredníctvom ktorých môže byť používateľ stránky
navigovaný nájsť informácie, napríklad prostredníctvom typu kaskádovitého
drop-down menu alebo ano/nie menu.
Digitálna platforma by mala byť k dostupná na rôznych typoch zariadení ako
sú počítače, notebooky, tablety či smartfóny.
Je potrebné zaviesť systém automatických newsletterov a upozornení pre
kontakty zo zoznamu adries a automaticky ich upovedomiť o všetkých
aktualizáciách a novinkách na webovej stránke.
Pre udržateľnosť portálu bude potrebné potrené organizovať odborné
stretnutia kľúčových verejných a súkromných aktérov, ktorí s migrantmi
pracujú a poskytujú im služby aspoň dvakrát ročne.

Jedinečné stránky Dunajského kompasu a výhody, ktoré tvoria jeho pridanú
hodnotu:
● Platforma je zameraná na aktérov v oblasti migrácie a založená na potrebách
migrantov;
● zahŕňa všetky životné okolnosti a legálne aspekty týkajúce sa legálneho
pobytu cudzincov na Slovensku;
● obsahuje všetky relevantné odkazy a aktérov v danej oblasti;
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● migranti potrebujú navštíviť iba jeden portál Podunajský kompas a webová
stránka ich náležite presmeruje k aktérom, ktorí im následne pomôžu so
špecifickými problémami/otázkami;
● šetrí čas pri identifikovaní zodpovedajúceho poskytovateľa služieb alebo
sprostredkovateľa a
● umožňuje cudzincom pripraviť sa pred tým, ako zašlú žiadosť o pobyt, prácu
alebo štúdium na Slovensku.
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Vybrané aspekty špecifických odporúčaní

2.1 Informačná infraštruktúra Slovenska a pozícia Dunajského
kompasu v systéme informovania migrantov
Informácie migrantom poskytujú verejné inštitúcie - úrady práce, hraničná a
cudzinecká polícia, ministerstvo zahraničných vecí a diplomatické úrady
Slovenska v zahraničí, privátne právne spoločnosti a mimovládne organizácie.
Kým sa mimovládne organizácie zameriavajú hlavne na online služby a právnu
asistenciu žiadateľom o azyl (verejné fondy sú k dispozícii pre potreby
informačných a integračných služieb pre štátnych príslušníkov tretích krajín a
žiadateľom o azyl, špecifická organizácia však nepokrýva skupinu migrantov z
EEA regiónu). Mimovládne organizácie, ktoré poskytujú služby, sa zameriavajú
hlavne informácie podľa rezidencie pôvodu a privátne spoločnosti poskytujú
informácie ekonomickým migrantom, študentom a podnikateľom. Verejné
inštitúcie, polícia, úrady práci, inšpektoráty práce, sociálna poisťovňa, zdravotná
poisťovňa a poskytovatelia zdravotníckych služieb poskytujú všeobecné
informácie o právnych procedúrach. Hraničná a cudzinecká polícia propaguje aj
zoznam prípadových štúdií na ich webovej stránke v angličtine. Agentúra
podporujúca medzinárodných študentov a výskumníkov na Slovensku, SAIA,
ponúka balík komplexnej online podpory a individuálne podporné služby.
Súkromné spoločnosti propagujú na svojich webových stránkach príklady
pracovných víz, legislatívy vzťahujúcej sa na zamestnanie. Ministerstvo
zahraničných vecí taktiež informuje o podmienkach pobytu na Slovensku pre
cudzincov, avšak nie všetky diplomatické webstránky v zahraničí poskytujú na
svojich webových stránkach konkrétne informácie pre cudzincov.
Vo všeobecnosti sa väčšina informačných zdrojov týka zákonov a legislatívy na
Slovensku a aplikácie Európskych smerníc. Špecifické príklady ako riešiť
konkrétne životné situácie a problémy je možné nájsť iba na webstránke
Ministerstva vnútra. Avšak obsahovo informácia pokrýva iba obmedzený počet
príkladov. Poskytovateľom právnych služieb chýbajú konkrétne informácie o
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interných pravidlách polície ohľadom aplikácie zákona o pobyte cudzincov.
Podunajský kompas je v tomto ohľade unikátnym nástrojom, ktorý migrantom na
Slovensku sprostredkúva komplexnú informáciu nakoľko pozostáva z viacerých
databáz informácií a priamych prepojení na verejných aj súkromných
poskytovateľov služieb v oblasti pobytu cudzincov na Slovensku.
Na druhej strane je potrebné spomenúť, že platforma Podunajský kompas by
mala byť optimalizovaná pre lepšie vyhľadávanie informácií a lepšiu identifikáciu
konkrétnych potrieb cudzincov v špecifických prípadoch. Kapitoly s informáciami
by mali byť cudzincom prezentované lepšie a právne aspekty by mali byť
zapracované podľa špecifických požiadaviek. Pre získanie kompletnej
informačnej infraštruktúry by platforma mala ponúknuť jednoduchý systém
umožňujúci každému migrantovi definovať aký typ víza či pracovného povolenia
potrebuje. V súčasnosti štruktúra Dunajského kompasu ponúka množstvo
informácií, ktoré sú vytvorené z rôznych právnych postupov, hoci sa skôr mala
zamerať na konkrétne príklady a životné situácie a mala by priamo zahrnúť
užívateľa pri výbere informácií.
Štátne inštitúcie sú o platforme plne informované a boli aj požiadané o
aktualizáciu vstupných údajov s cieľom vyhnúť sa nefunkčným odkazom na
webovej stránke v budúcnosti.
Identifikované problémy a potreby








Potreba pravidelnej aktualizácie informácií;
dôležité prinášať viac príkladov a ponúknuť prezentáciu orientovanú na tieto
príklady;
uverejňovať formuláre žiadostí a aktualizované dokumenty s potrebnými
doplnkami;
vyhnúť sa publikovaniu v rôznych jazykoch nakoľko formuláre žiadostí sú iba
v obmedzenom množstve jazykových mutácií a poskytovatelia verejných
služieb pracujú iba v slovenskom alebo anglickom jazyku;
sprostredkovanie otvoreného zdroja informácií migrantom by malo byť
komunikované so splnomocnencom vlády SR pre informačnú spoločnosti;
a slovenský vlastník platformy www.sk.danubecompass.org by mal úzko
spolupracovať s políciou, SAIA a informačnými centrami pre zabezpečenie
lepšej diseminácie.
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2.2 Inštitucionálna udržateľnosť Podunajského kompasu (aktéri, ich
úlohy a spolupráca)
Kľúčoví aktéri dlhodobého
používania Dunajského kompasu
Asociácia informačných centier na
Slovensku

Úloha v systéme práce s migrantmi

Internetový sprievodca trhom práce
(webstránka)

Poskytuje informácie

Oddelenia cudzineckej polície PZ,
Ministerstvo vnútra SR

Poskytuje informácie, služby v oblasti získavania
občianstva

Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR

Poskytuje informácie, prvý kontakt s migrantmi v
zahraničí

Úrady práce

Poskytuje informácie, vydáva pracovné povolenia

Asociácie zamestnávateľov

Poskytuje informácie, zapája sa do procesu
získavania pobytu a pracovného povolenia,
prijíma cudzincov

Samosprávy

Poskytuje informácií, realizuje lokálne plány
migrácie a integrácie

Univerzity

Poskytuje informácie, prijíma cudzincov

Mimovládne organizácie a súkromní
poskytovatelia právnych služieb

Poskytuje informácie, právne poradenstvo a
podporu

SAIA

Poskytuje informácie, právne poradenstvo a
podporu

Sociálna poisťovňa, zdravotné
poisťovne, nemocnice, daňový úrad,
živnostenský register, súdy, register
trestov

Migranti sú klientmi týchto inštitúcií, potreba
zaevidovania každého individuálneho prípadu,
práca s informáciami o migrantoch na dennej
báze

Poskytuje informácie
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2.3 Technická udržateľnosť
Technické nastavenie “centrálneho systému” pre lokálnu úroveň
● Modernizácia štruktúry
● Vytvorenie automatického zasielania newsletterov pre členov z
kontaktného formulára
● Vytvorenie automatického systému pre aktualizácie
● Zavedenie prístupu zameraného na sprevádzanie životnými situáciami
● Vyvinúť aplikáciu pre mobilný telefón/tablet
Špecifiká používania Podunajského kompasu na lokálnej úrovni
● Pravidelná revízia, editovanie a aktualizácia obsahu
● Stretnutia s poskytovateľmi služieb technického charakteru pre lepšiu
komunikáciu a aktualizáciu
● Expertné stretnutia s aktérmi aspoň dvakrát ročne
● Kvalifikačný tréning pre poskytovateľov informácií

2.4 Publicita a produktové PR
Na dosiahnutie ambiciózneho cieľa udržateľnosti publicity je potrebné nadviazať
na projekt aj marketingovým plánom, ktorý by mal byť založený na efektívnej
komunikačnej stratégii a diseminačnom pláne. Pre tieto potreby bola realizovaná
predbežná SWOT analýza, ktorá berie do úvahy interné faktory (silné a slabé
stránke partnerstva a tému projektu) a externé faktory (príležitosti a ohrozenia
vyplývajúce z cieľovej skupiny a od aktérov), a ktoré následne ovplyvňujú
efektívnosť komunikačných aktivít.
Tabuľka 1: SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

● Rozmanité zastúpenie mediálnych a ● Dopad Dunajského kompasu môže
nemediálnych
komunikačných
mať nižšiu relevanciu na lokálnej
kanálov
úrovni kvôli obsiahlosti platformy
- je náročné orientovať sa filtrovať
● Slovenský projektový partner má
informácie
efektívne
pre
značné lokálne siete
špecifické prípady
● Efektívnosť
môže
jazyková stránka 7

znižovať
nemožné
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● Slovenský projektový partner má
predchádzajúcu
skúsenosť
s
projektovou komunikáciou a s PR
Príležitosti

uchovať aktualizácie pre všetky
jazykové mutácie
Hrozby

● Komunikácia
a
zvyšovanie ● Technické požiadavky musia byť
povedomia a platforme môže
zabezpečené na centrálnej úrovni,
povzbudiť
spoluprácu
medzi
aby mohlo fungovať automatické
inštitúciami a jednotlivými aktérmi
informovanie
a zasielanie
newsletterov
● Informácie o webovej platforme
môžu byť
veľmi
jednoducho ● Zabezpečenie
finančných
distribuované
a
transferované
prostriedkov
na
pokrytie
rôznym
používateľom
a
technických a odborných stretnutí
multiplikátorom
nakoľko
je
● Nízka miera odpovedí a neochota
platforma umiestnená a riadená
cieľovej skupiny spolupracovať z
online
dôvodu nedostatku základných
● Rozširovanie informácií o produkte
online
nástrojov
pre
medzi migrantmi je taktiež ľahko
výber/vyhľadávanie informácií na
dosiahnuteľné dobrou komunikáciou
platforme
a
zvyšovaním
povedomia
podujatiami
a
pravidelnými
newslettrami

2.5 Finančná udržateľnosť (finančné zdroje a výdavky)
Potenciálne finančné zdroje pre udržateľnosť Dunajského kompasu
● Fond pre azyl, migráciu a integráciu
● Podporná schéma Erasmus +
● Komunitný financovanie, lokálne finančné schémy na národnej úrovni
● Finančné schémy samospráv - financovanie čiastkových aktivít Možné
osloviť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu so
žiadosťou o podporu pre Podunajský kompas na Slovensku a jeho
disemináciu medzi poskytovateľmi verejných služieb a konečnými
užívateľmi.
Odhadované ročné náklady na udržiavanie platformy:
● €25,000 euro pre potreby právnych služieb a expertné náklady
● €6,000 euro - náklady na technické a odborné stretnutia
● + náklady na PR a mediálnu propagáciu
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