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Vaše práva v oblasti rovnosti
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Zažili jste potíže při hledání práce
nebo v práci?

Měli jste problémy při hledání místa
k bydlení nebo využívání služeb?

Víte, že vás práva v oblasti
rovnosti chrání:

před diskriminací při hledání práce
Například při domlouvání si
pohovoru, během pohovoru nebo
v souvislosti se jmenováním.

před diskriminací v práci
Váš plat, nárok na dovolenou,
nemocenská dávka, přestávky
a pracovní doba, jak je s vámi v práci
zacházeno, ztráta práce nebo
propuštění kvůli nadbytečnosti

před diskriminací při hledání místa
k bydlení
Ze strany soukromých pronajímatelů,
realitních agentů, bytových sdružení
nebo organizace Northern Ireland
Housing Executive

před diskriminací při využívání
služeb
Například získání lékařské pomoci
u lékařů, zubních lékařů, v nemocnici
atd., řešení vzdělávání vašich dětí,
obsluha v restauracích či obchodech.
Jedná se jen o několik příkladů
zahrnutých služeb.
Zákony v oblasti rovnosti se
vztahují na všechny obory
a sektory hospodářství.

Máte právo nebýt diskriminováni kvůli
své rase. Rasa zahrnuje barvu kůže,
národnost nebo etnický původ a týká se
i Romů.

Zakoušení fyzického nebo slovního
zneužívání či zastrašování nebo
nepřátelských postojů v důsledku toho,
že patříte mezi migrující pracovníky, je
obtěžování a patří sem také.

Máte také právo nebýt diskriminováni
kvůli pohlaví, náboženskému
přesvědčení, politickému názoru,
sexuální orientaci, věku ani kvůli
zdravotnímu postižení.

Komise pro rovnost usiluje
o předcházení diskriminaci a prosazování
rovnosti. Může poskytnout bezplatné
informace a rady o vašich právech.
V některých případech také může
poskytnout právní podporu.

Pokud se obrátíte na komisi
a potřebujete tlumočníka, je možné to
zařídit.
Prosazování vašich práv
O tom, zda zacházení, na něž si
stěžujete, je nezákonná diskriminace,
mohou rozhodnout pouze soudní dvory
či soudy. Ty pracují samostatně
a nezávisle na komisi pro rovnost.

Stížnosti je nutné podávat v rámci
přísných termínů. Obecně platí, že
stížnosti je nutné podat do tří měsíců,
pokud si stěžujete na nějakou záležitost
související se zaměstnáním, nebo do
šesti měsíců, pokud se vaše stížnost
týká nějaké služby.
Pokud chcete další informace, obraťte
se na poradce pro oblast
diskriminace na čísle 028 90 500600.
V případě potřeby jsou na místě
k dispozici překladatelské služby.
Tento leták je k dispozici v dalších
jazycích.

