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Kampaň Dúhová stužka beží pri príležitosti 17. mája, Medzinárodného
dňa boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT).
Pripomíname si ním vyškrtnutie homosexuality z medzinárodného
zoznamu chorôb Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktoré
sa udialo práve 17. mája 1990. 

Kampaň Dúhová stužka sa v máji 2022 bude konať už po druhý krát.
Prostredníctvom dúhovej stužky môžu ľudia ukázať, že sa v ich okolí
môžu LGBT+ ľudia cítiť bezpečne a zároveň tým podporiť dúhové
organizácie pôsobiace na Slovensku.

Kampaň na Slovensku reaguje na nedostatok pocitu bezpečia LGBT+
ľudí vo verejnom priestore. Až 77 % LGBT+ ľudí sa nedrží za ruky na
verejnosti z obavy pred napadnutím. Toto je však vec, ktorú nevyriešia
samotní LGBT+ ľudia, ale do jej riešenia musí byť zapojený každý a
každá, predovšetkým ľudia z majority. 

Viditeľným nosením dúhového
symbolu (dúhovej stužky)
človek signalizuje rešpekt a
akceptáciu LGBT+ ľudí.
LGBT+ ľudia v jeho okolí tak
nemusia mať obavy zdôveriť
sa so svojou orientáciou/
identitou, alebo sa jednoducho
nemusia báť. 

ČO JE KAMPAŇ
#DUHOVASTUZKA?



Podeľte s vašim publikom, že ste dostali dúhovú zásielku 
nezabudnite na link, kde sa stužka dá získať a pod. -
samozrejme sme otvorení nápadom a máte voľnú ruku, no ak
potrebujete poradiť, na našich stránkach nájdete detailné info
aj užitočné tipy https://www.duhovastuzka.sk/

Pripnite si dúhovú stužku ako symbol solidarity s LGBT+ ľuďmi a
zdieľajte verejne túto podporu
Nezabudnite označiť profil @duhovastuzka

ZDIEĽAJTE KAMPAŇ
NA SOC. SIEŤACH

NÁPADY, AKO SA ZAPOJIŤ

##
ODFOŤTE SA SO STUŽKOU

VYZVITE SVOJICH PODPOROVATEĽKY*OV
Ste verejne známa osoba a máte veľký vplyv v spoločnosti. Skúste
pouvažovať, ako by sa Váš vplyv mohol využiť v prospech LGBT+
ľudí, aby ste pomohli k ich lepšej akceptácií v spoločnosti. 
Vaše nápady veľmi radi privítame a ak potrebujete poradiť,
ochotne to s Vami preberieme. Vzhľadom na citlivosť témy by sme
ocenili, keby ste Váš zámer s nami vopred odkonzultovali.
Príklad 1: Povzdbuďte svoje publikum, nech sa so stužkou odfotí a
zdieľa na svojom profile na Facebooku alebo Instagrame s
hashtagom #duhovastuzka. 
Príklad 2: Vyzvite vaše publikum, nech vytvorí "virtuálnu štafetu/
výzvu" podpory Dúhovej stužky

VYUŽIŤ MÔŽETE NAŠE VIZUÁLY NA SOC.SIETE

https://www.duhovastuzka.sk/na-stiahnutiehttps://www.duhovastuzka.sk/na-stiahnutie



PREČO SA ZAPOJIŤ?PREČO SA ZAPOJIŤ?
Všetci a všetky chceme, aby bola naša identita, vzťahy a práva
rešpektované a chránené. A aj keď k rovnosti práv a príležitostí vedie
ešte dlhá cesta, poznanie histórie a udalostí, ktoré predchádzali
súčasnému stavu, je pre našu budúcnosť a pozitívnu zmenu kľúčové.

LGBT+ komunita na Slovensku to nemá ľahké. LGBT+ ľudia sa
dennodenne stretávajú s mnohými komplikáciami o ktorých majoritná
spoločnosť často ani len netuší.

Zapojte sa s nami do druhého ročníka 
Dňa dúhovej stužky- kampane za viditeľnú
a verejnú podporu LGBT+ ľudí

Symbolickým pripnutím si dúhovej stužky verejne vyjadríme podporu
a solidaritu s LGBT+ ľuďmi. Nosením dúhovej stužky ľudia verejne
ukážu, že LGBT+ ľudí rešpektujú. Čím viac dúhových stužiek bude vo
verejnom priestore, tým viac sa budú LGBT+ ľudia cítiť bezpečne.

LEN SPOLOČNÝM
ÚSILÍM MÔŽEME

PRINIESŤ VIDITEĽNÉ
ZMENY V NAŠEJ

KRAJINE.
 



Kampaň má okrem symbolickej roviny i rovinu praktickú -
dúhovú stužku človek dostane za dar, ktorým prispeje na chod
poradenského centra pre LGBT+ ľudí - PRIZMA. PRIZMA
poskytuje bezplatné psychologické, právne, sociálne a
špecializované poradenstvo pre LGBT+ ľudí a ich blízkych.

PRIZMA je projekt komunitného a poradenského centra pre
lesby, gejov, bisexuálne, transrodovo a inak menšinovo
identifikované (ďalej tiež LGBT+ alebo queer) osoby v
Košiciach a širokom okolí. Reaguje na potreby queer komunity
mať dostupné a rešpektujúce terapeutické služby i na potrebu
sa stretávať v bezpečnom prostredí, osobnostne a emočne rásť,
obhajovať svoje práva, vymieňať si poznatky a zvyšovať
informovanosť verejnosti o ich potrebách či predsudkoch, s
ktorými sa vo verejnom prostredí stretávajú.

Komunitné centrum
 pre LGBT+ ľudí

Psychologické 
poradenstvo

 

Právne 
poradenstvo

Poradenské 
centrum

PREČO PODPORIŤ
PORADENSKÉ CENTRUM 
PRE LGBT+ ĽUDÍ PRIZMA?



PRIZMA je  jediné poradenské centrum, ktoré poskytuje
služby transrodovým ľuďom a ich blízkym na Slovensku.

PRIZMA ponúka aj poradenstvo v oblasti začleňovania
trans zamestnancov a zamestnankýň.

PRIZMA podporuje ukrajinských aktivistov a aktivistky,
pomáha LGBT+ utečencom a utečenkyniam z Ukrajiny na
ceste do bezpečia.

I keď sme na jej prevádzku získali grant z Ministerstva
spravodlivosti SR, stále nám chýba cca. 10 000 € na
prevádzku na rok 2022. V PRIZME pociťujeme zvyšujúci sa
dopyt po poradenstve pre LGBT+ ľudí. V roku 2021 sme
dokonca zaznamenali až 70 % nárast v porovnaní s rokom
2020.

ZAPOJTE SA DO KAMPANE DÚHOVÁ STUŽKAZAPOJTE SA DO KAMPANE DÚHOVÁ STUŽKA
A PODPORTE PORADENSKÉ A KOMUNITNÉA PODPORTE PORADENSKÉ A KOMUNITNÉ
CENTRUM PRE LGBT+ ĽUDÍ PRIZMA.CENTRUM PRE LGBT+ ĽUDÍ PRIZMA.

WWW.WWW.LINK.DUHOVASTUZKA.SK/PRIZMALINK.DUHOVASTUZKA.SK/PRIZMA

http://link.duhovastuzka.sk/PRIZMA


AKO VYZERALAAKO VYZERALA  
DÚHOVÁ STUŽKA 2021?DÚHOVÁ STUŽKA 2021?

Cieľom prvého ročníka Dňa dúhovej stužky bolo dať ľuďom príležitosť
ukázať, že sa v ich okolí môžu LGBT+ ľudia cítiť bezpečne a zároveň
tým prispieť na prevádzku PRIZMY - centra na východnom Slovensku,
ktoré poskytuje bezplatnú sociálnu, právnu a psychologickú pomoc
LGBT+ ľuďom.

DÚHOVÚ STUŽKU SI HRDO PRIPLO

16031603  ludíludí  ˇ̌  

Počas prvého ročníka si dúhovú stužku hrdo priplo 1603 ľudí. Je
úžasné, aká obrovská vlna pozitívnej energie a podpory sa s dúhovou
stužkou spustila. Koľko ľudí sa do kampane zapojilo, koľko ľudí si 17.
mája hrdo priplo dúhovú stužku a nosilo ju v práci, v škole, na ulici,
cestou autobusom, počas nákupu... Koľko ľudí sa nebálo ukázať, že
LGBT+ ľudí akceptujú, že LGBT+ komunitu pokladajú za prirodzenú
súčasť našej spoločnosti.

 SYMBOLICKÝM PRIPNUTÍM DÚHOVEJ STUŽKY SYMBOLICKÝM PRIPNUTÍM DÚHOVEJ STUŽKY
SME VYJADRILI SVOJ POSTOJ, ŽE LGBT+ ĽUDÍSME VYJADRILI SVOJ POSTOJ, ŽE LGBT+ ĽUDÍ
AKCEPTUJEME, ŽE SA V NAŠEJ SPOLOČNOSTIAKCEPTUJEME, ŽE SA V NAŠEJ SPOLOČNOSTI
NEMUSIA NA NIČ HRAŤ, ANI NIČ SKRÝVAŤ,NEMUSIA NA NIČ HRAŤ, ANI NIČ SKRÝVAŤ,
ŽE MÔŽU BYŤ POKOJNE SAMI A SAMÉŽE MÔŽU BYŤ POKOJNE SAMI A SAMÉ
SEBOU A ŽE DO NAŠEJ SPOLOČNOSTISEBOU A ŽE DO NAŠEJ SPOLOČNOSTI
PATRIA BEZ VÝNIMKY.PATRIA BEZ VÝNIMKY.



ZVÝŠIŤ POVEDOMIE VEREJNOSTI
 O ŽIVOTOCH LGBT+ ĽUDÍ

ČO DOKÁŽEMEČO DOKÁŽEME
SPOLOČNESPOLOČNE  

S DÚHOVOUS DÚHOVOU
STUŽKOU?STUŽKOU?

VIDITEĽNE VYJADRIŤ PODPORU
  LGBT+ KOMUNITE

PODPORIŤ DÚHOVÉ ORGANIZÁCIE
PÔSOBIACE NA SLOVENSKU

AJ MALÉ GESTO ZNAMENÁ VEĽA!AJ MALÉ GESTO ZNAMENÁ VEĽA!
WWW.DUHOVASTUZKA.SK



Pridaj sa k tisíckam ľudí na celom Slovensku a spoločne oslávme Deň
dúhovej stužky.

Vymažme homofóbiu, transfóbiu a bifóbiu a ukážme spoločne, že
LGBT+ ľudia tu majú právom svoje miesto! Pripni si aj ty dúhovú stužku
na znak podpory, získaš ju tu:

Pripni si aj ty dúhovú stužku a ukáž, že LGBT+ ľudia sa v tvojej
spoločnosti môžu cítiť bezpečne a sami sebou

Svet je krásny vo svojej pestrosti, oslávme ju spoločne! 

Dnes je deň boja proti LGBT+ fóbii, ktorým si pripomíname, že WHO
pred 31 rokmi konečne vyškrtla homosexualitu zo zoznamu chorôb. Čím
viac ľudí sa na Slovensku bude cítiť bezpečne, čím viac posilníme
spravodlivosť a odbúrame zbytočné predsudky, tým lepšie sa nám tu
bude žiť všetkým. Bez rozdielu.Aj malé gesto znamená veľa! Pripni si aj
ty dúhovú stužku a ukáž, že LGBT+ ľudia majú tvoju podporu

Držať sa za ruky je také príjemné! Ale oveľa menej príjemné sú pohľady
okoloidúcich, ak sa za ruky drží pár rovnakého pohlavia. Pripni si aj ty
dúhovú stužku na znak podpory a ukáž LGBT+ ľuďom, že láska je tu
pre všetkých a všetky bez rozdielu!

Takmer 60 % LGBT+ ľudí žije v neustálom strese z prípadnej
diskriminácie. Ukážme im spoločne, že pri nás sa nemusia cítiť
nepríjemne, pretože sú súčasťou našej spoločnosti

PRIPRAVILI SME PRE VÁS ZOPÁR KOMUNIKAČNÝCH
FRÁZ, KTORÉ SA VÁM MÔŽU ZÍSŤ 

TIPY, AKO KOMUNIKOVAŤ



Dúhová stužka tento rok slúži ako platforma, ktorá združuje
LGBT+ organizácie naprieč Slovenskom (PRIZMA, Inokraj,
Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE BA, Športový klub Lotosové
kvety, Študentský spolok Light FiF UK, Združenie rodičov a
priateľov LGBT+ ľudí a Divadlo nomantinels. 

Máme jeden spoločný cieľ a to zvýšenie akceptácie v spoločnosti
voči komunite. 

Viac na www.duhovastuzka.sk kde môžete podporiť ktorúkoľvek
zo zapojených organizácií. 

ĎAKUJEME,ĎAKUJEME,  
ŽE SME V TOM SPOLU!ŽE SME V TOM SPOLU!
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