
Svetový deň utečencov, 20.jún 
 
Nová krajina, noví ľudia, nový život,... niekedy to nie je otázka voľby, ale nutnosť prežitia.  
 
Medzi nami žijú ľudia, ktorí museli náhle opustiť svoje domovy, rodinu, zázemie, prácu. Dňa 20.júna si každoročne pripomíname neľahký osud 
utečencov, ktorí  utiekli zo svojej krajiny pred prenasledovaním, vojnovým konfliktom, mučením a neľudským zaobchádzaním. 
Valné zhromaždenie OSN v roku 2000 vyhlásilo 20. jún za Svetový deň utečencov (World Refugee Day) a od tohto roku si pripomíname 
Svetový deň utečencov na celom svete.  
 
Pri tejto príležitosti  mimovládne organizácie pracujúce s utečencami a realizujúce projekty v tejto oblasti financované Európskou úniou 
z Európskeho fondu pre utečencov, všeobecný program Solidarita pri riadení migračných tokov na území Slovenskej republiky  - Marginal, 
Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita a obec Rovné, ďalej ETP Slovensko v spolupráci s Migra čným úradom MV SR, 
Inštitútom pre medzikultúrny dialóg  v rámci projektu Šport spája, rôzne farby jedna hra podporeného z Nórskych fondov a Nadáciou Milana 
Šimečku pripravili aktivity v rôznych mestách, ktoré Vám priblížia život utečencov na Slovensku. 
 
Senec, 17. jún 
18:00 Verejná diskusia s utečencami o ich každodennom živote na Slovensku spojená s ochutnávkou jedál, výstavou fotografií, maľovaním 

henou 
 
Bratislava, 20. jún 
15:00 Priateľský futbalový zápas na Primaciálnom námestí - Výber utečencov z Rohoviec a tímu Different Colours United, prvý výkop lopty 

zrealizuje osobne primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik 
16:00 Kultúrny program (koncert, divadelné predstavenie, cirkus) a sprievodné akcie (stánky, ochutnávka jedál, prezentácie organizácií, 

maľovanie henou, tvorivý výtvarný workshop) na Hviezdoslavovom námestí 
18:00 Dáždnikový pochod ulicami Starého mesta (začína na Hviezdoslavovom námestí) 
18:30  Koncert ethno kapely Vervalet na Hviezdoslavovom námestí 
19:00  Verejná diskusia k utečeneckej problematike v posluchárni VŠVU (Hviezdoslavovo nám.18) 
 
Košice, 20. jún  
15:00 Dáždnikový pochod ulicami Starého mesta (začína na Jesenského ulici)  
16:00  Verejná diskusia s utečencami o ich každodennom živote na Slovensku spojená s ochutnávkou jedál, výstavou fotografií, maľovaním 

henou v spolupráci s Kultúrnym centrom Košického samosprávneho kraja (Hlavná 48) 
 
Žilina, 20. jún 
15:00 Dáždnikový pochod (začína na ulici D. Dlabača)  
16:00  Verejná diskusia s utečencami o ich každodennom živote na Slovensku spojená s ochutnávkou jedál a výstavou fotografií 
 
Humenné, 20. jún 
19:00  Dáždnikový pochod (začína na Námestí slobody) 
 
 
Príďte s otvoreným dáždnikom v ruke -  symbol prístrešia, ktorý v tento deň splní svoj účel aj keď neprší a vyjadrite tak svoju podporu 
utečencom žijúcim na Slovensku. 
 

 

 

 

 

 

 

              
 
 

               
 
 

    


