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Veľvyslanec USA ocenil riaditeľku
Veľvyslanec USA na Slovensku Theodore Sedgwick ocenil riaditeľku Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na MPSVR SR za jej prácu v presadzovaní rodovej
rovnosti. Cenu Women of Courage dostala Oľga Pietruchová za zasadzovanie sa o dodržiavanie a propagáciu práv všetkých ľudí.
 
„Beriem to ako ocenenie práce všetkých tých žien a mužov, ktorí sa zasadzujú za presadzovanie rodovej rovnosti, za ľudské práva a budovanie tolerantnejšej spoločnosti,“
uviedla Oľga Pietruchová pri preberaní ceny. 

Ocenenie udeľuje veľvyslanectvo USA ženám za mimoriadnu odvahu pri presadzovaní ľudských práv, rovnosti žien a sociálneho pokroku. Nominujú ich ambasády
USA po celom svete.  .thumbs li { list-style: none; background: none; margin: 0 10px 10px 0; padding: 0px; display: inline-block; font-size: 12px; min-height: 120px; vertical-
align: top; } .thumbs li a:hover { text-decoration: none; } div.simple-pagination { text-align: center; clear: both; } div.simple-pagination ul { display: inline-block } div.simple-
pagination li { background-image: none !important; margin: 0px !important; padding: 0px !important; } div.simple-pagination li a { text-decoration: none !important; } </style>
#thumbs1 li { width: 145px; min-height: 120px; text-align: center; } </style>
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