SLOVENSKÁ HUMANITNÁ RADA
Budyšínska 1, Bratislava 831 03, tel: 02/50200500 – 517, fax:02/55564406,
e-mail: shr@changenet.sk, web: www.shr.sk, www.nasiutecenci.sk,
IČO:173 160 14, DIČ:202 11 855 40

Program podujatia – 20. Jún 2013 – Hviezdoslavovo nám, BA

Pri príležitosti pripomenutia si Svetového dňa utečencov organizuje Slovenská
humanitná rada v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku dňa 20.06.2013 od
15:00 kultúrne podujatie. Podujatie sa bude konať na Hviezdoslavovom
námestí v Bratislave. Miesto realizácie podujatia bolo vybrané z dôvodu
informovania čo najširšieho okruhu verejnosti o utečencoch, ktorí sa nachádzajú
aj u nás a žijú medzi nami.
PROGRAM:

15:00 – oficiálny začiatok podujatia

15:15 otvorenie podujatia – príhovor organizátorov a osôb spojených
s utečeneckou problematikou

15:35 Hudobné vystúpenie

16:00 otvorenie výstavy fotografií žiadateľov o azyl vytvorených pod
vedením Illah Van Oijen a Daniely Krajčovej

16:15 zapojenie sa do medzinárodnéj iniciatívy Umbrella March
(dáždnikový pochod)

17:00 koncert -Transglobal Refugee Crew
Počas celého podujatia bude súbežne prebiehať prezentácia jednotlivých
zúčastnených organizácií, národných kuchýň, maľovanie henou a budú
prezentované ručné práce a výrobky žiadateľov o azyl.
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Svetový deň utečencov
Valné zhromaždenie OSN v roku 2000 vyhlásilo 20. jún za Svetový deň utečencov (World
Refugee Day). Od tohto roku oslavujeme Svetový deň utečencov na celom svete a pripomíname
si odvahu a silu všetkých utečencov. Oslavy sa konajú vo viac ako 100 krajinách. Tento dátum bol
vybraný podľa Afrického dňa utečencov a následne bol zjednotený po celom svete. Hlavným
zmyslom Dňa utečencov je poukázať na životné podmienky a problémy utečencov, a
vzbudiť povedomie spoločnosti o týchto problémoch. Pri príležitosti tohto dňa sa uskutočňujú
rôzne odborné a kultúrne podujatia, konferencie, programy pre rodiny a deti. Najnaliehavejšou
potrebou utečencov v strednej Európe je, aby sa im dostalo ochrany, ktorú im nemôže
poskytnúť ich domovský štát.
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