
 

Európska sieť minimálneho príjmu (EMIN) je neformálne združenie 

organizácií a jednotlivcov, ktorí sa usilujú o odstránenie chudoby, 

zabezpečenie sociálnych istôt a dôstojný život pre všetkých. 

 

 

 

 

M I N I M U M  

I N C O M E  

S C H E M E S  
 

 

 

Je program na podporu 

zabezpečenia príjmu 

znevýhodneným občanom, ktorí sa 

ocitli v núdzi zo zdravotných 

dôvodov, stratili zamestnanie, majú 

zníženú kvalitu života pre opateru 

rodinného príslušníka, pre osamelé 

matky, viacčlenné rodiny, alebo inak 

vylúčených.



definuje takú 

výšku príjmu, 

ktorá je 

nevyhnutná pre 

dôstojný život.

je definovaná ako 

výška, ktorá 

zohľadňuje aj 

prípadný nárast 

výdavkov v 

potrebnom 

časovom období 

a aktuálne 

meniacich sa 

podmienkach.

je definovaná ako 

program, 

inkluzívneho 

pracovného 

trhu, ktorý 

napomáha ľudom 

v núdzi, rôznymi 

potrebnými 

cestami, 

opätovne sa 

zaradiť 

plnohodnotne 

do spoločnosti.

 

EMIN je organizovaný EÚ a na národnej úrovni vo všetkých 

členských štátoch Európskej únie a tiež na Islande, v Nórsku, 

Macedónii a Srbsku. 

 

Hlavný Partner 

EAPN (European Anti-Poverty Network) 

 
 

Strategickí partneri 

European Trade Union Confederation (ETUC) 

The Federal Public Service for Social Integration in Belgium The 

University of Antwerp 

National EMIN Networks 

Academic Expert and Experts by Experience  
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„Zníženie chudoby je politická voľba.“ 
 

AKTIVITY 
 

- Posilnenie siete EMIN na európskej a národnej úrovni 

 

- Context Report: 

Správa o stave a rozvoji na národnej úrovni 

 

- European Synthesis Report: 

Upevnenie spolupráce medzi verejnými službami zodpovednými 

za minimálny príjem v členských štátoch EÚ 

 

- Semináre a podujatia na národnej úrovni zamerané 

na posilnenie vedomia  v štátoch EÚ, ako aj na európskej úrovni 

 

- 3 Peer Reviews 

(Take- Up, Reference Budgets, Active Inclusion) 

 

- Záverečná európska konferencia:  

Vyhodnotenie 2-ročného projektu a vytýčenie nových cieľov  

 

EMIN BUS CESTA:  

« Cesta pre lepšiu Európu » 

Hlavným zámerom tohto putovania je  

posilniť súcit a povedomie všetkých občanov v sociálnej oblasti. 

EMIN BUS prechádza cez Slovensko od 12. júna do 16. júna 2018.  

Hlavný program je v Bratislave, 15. júna 2018. 

 

Viac informácií o programe a trase EMIN BUSU sa dozviete 

na našej webstránke www.sapn.info.  

http://www.sapn.info/


For more information please contact: 

Fintan Farrell, Project Manager 

fintan.farrell@eapn.eu 
 

Anne Van Lancker, Project Policy Coordinator 

anne.vanlancker@telenet.be 

 

To follow the project sign up at emin-eu.net 

 

Join the EU Level Supporters Group! 
This group is open to all organisations and actors committed to ensuring 

adequate and accessible Minimum Income Schemes. 

For more info, please contact fintan.farrell@eapn.eu 
 

For the period 2017-2018 EMIN receives financial support from the European Union 

Programme for Employment and Social Innovation “EaSI” (2014-2020) to develop its work 

in the EU Member States and at EU level. For further information please consult: 

http://ec.europa.eu/social/easi 

Každá pomoc a účasť na programe EMIN BUS TRIP vítaná! 
Anna Galovičová, Slovak Anti-poverty Network 

slovindia@hotmail.com 

00421 905 602 993 
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