LAHKO BRANJE

Prijava diskriminacije
Želite prijaviti diskriminacijo?
Povejte Zagovorniku načela enakosti,
če mislite, da ste bili diskriminirani!

Kako lahko prijavim diskriminacijo?
To lahko storite tako, da izpolnite ta obrazec za prijavo
diskriminacije.
Obrazec je napisan v lahkem branju.
Obrazec vam pomaga pri prijavi diskriminacije. Obrazec
vam pomaga, da s prijavo nimate toliko dela in da česa ne
pozabite napisati.

Napisali smo tudi navodila za prijavo diskriminacije.
Navodila so napisana v lahkem branju.
Navodila vam pomagajo pri izpolnitvi obrazca za
prijavo diskriminacije.
Potrebujem pomoč pri prijavi diskriminacije!
Če potrebujete pomoč pri prijavi diskriminacije, lahko:
• pokličete na brezplačno telefonsko številko:
080 81 80.
Pokličete lahko vsak dan, od ponedeljka do
petka,
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od 10:00 do 12:00.
Ob sredah lahko pokličete tudi popoldne od 15:00 do 18:00.
Na telefon se bo oglasila oseba, ki vam bo pomagala.
• pridete na pogovor.
Na pogovor lahko pridete v pisarno
Zagovornika načela enakosti.
Pisarna Zagovornika se nahaja na Železni
cesti 16,
1000 Ljubljana.
Na pogovoru vam lahko pomagamo pri prijavi diskriminacije.
Namesto vas lahko izpolnimo obrazec za prijavo diskriminacije.

Kaj je diskriminacija?
Diskriminacija je, če se ljudem kršijo enake
pravice zaradi njihovih osebnih okoliščin.

O tem, kaj je diskriminacija,
si lahko več preberete v navodilih.
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1. Vaši osebni podatki
Ime:
Priimek:
Naslov:
Telefonska
številka:
e-pošta:

2. Kdo je kriv za diskriminacijo

Ime: _____________________________
Priimek: __________________________
Naslov: __________________________

3. Opišite, kako je prišlo do diskriminacije
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4. Dokazi za diskriminacijo
Priča diskriminacije
Ime:
Priimek:
Naslov:
Telefonska
številka:
e-pošta:

Ime:
Priimek:
Naslov:
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Telefonska
številka:
e-pošta:

Drugi dokazi o diskriminaciji (na primer: dokumenti, pisma,
fotografije):

5. Osebne okoliščine, ki so razlog za diskriminacijo
Z znakom X v kvadratku označite eno ali več osebnih okoliščin , zaradi
katerih ste diskriminirani:
spol
narodnost
rasa
jezik
vera ali prepričanje
invalidnost
starost
spolna usmerjenost
spolna identiteta
spolni izraz

državljanstvo
kraj bivanja
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Drugo (na primer: zdravstveno stanje, izobrazba, če si reven)

6. Ali ste se zaradi diskriminacije že poiskali pomoč?
Obkroži da ali ne.

Da
Zaradi diskriminacije sem prosil za pomoč:

Ne
Za pomoč nisem prosil še nikogar.

7. Pripombe
Če želite še kaj sporočiti, lahko to napišete tukaj:
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8. Datum in podpis

Kraj in datum:

Podpis:

Izjava o varstvu osebnih podatkov
Potrjujem, da sem seznanjen, da Zagovornik načela enakosti
obdeluje in skrbno varuje moje osebne podatke
v skladu s splošno uredbo Evropske unije o varstvu osebnih podatkov in
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Poslati na naslov:
Zagovornik načela enakosti
Železna cesta 16
1000 Ljubljana
Slovenija
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Priredbo obrazca Predlog za obravnavo diskriminacije in navodil za
prijavo diskriminacije sta pripravili Živa Jakšić Ivačič in dr. Katja Vadnal
iz Zveze Sožitje – zveza društev za pomoč osebam z motnjami v
duševnem razvoju Slovenije v sodelovanju s sodelavci Zagovornika
načela enakosti.
Obrazec so pregledali Darja Levec, Mitja Lovše Hribar, Sašo Zrnec, Ana
Vrečko, Špela Petač, Ivan Ruf - testni bralci in uporabniki VDC Želva d.
o. o. s strokovno podporo Milene Starlež in Kosane Jarec.
Odseke o spolu in spolni usmerjenosti je strokovno pregledal Filip
Vurnik, dipl. prof. lik. ped. (UN)
Zagovornik načela enakosti se zahvaljujem vsem, ki so pomagali
narediti te informacije dostopne za vse.
V besedilu sledimo priporočilom za pisanje lahkega branja v
slovenščini.
To so pravila iz knjige Lahko je brati: Nasveti za lahko branje v
slovenščini, 2. zvezek Pravila, izdelane leta 2019.
Knjigo, uporabljene slike in druge zanimive informacije dobite na
spletni strani: www.lahkobranje.si.

© Slovenski znak za lahko branje: Zavod Risa.
Upoštevamo tudi evropska pravila »Informacije za vse« Izdelan a so bila
leta 2012.
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Dobite jih na spletni strani Zveze Sožitje: http://www.zveza-sozitje.si/lahkobranje.3.html
V angleščini se smernice imenujejo Information for all.
Dobite jih na spletni strani: www.easy-to-read.eu/european-standards
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