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DETI – najväčšia a najzraniteľnejšia menšina v spoločnosti



PARTICIPÁCIA 

Čl. 12 Dohovor o právach dieťaťa

„Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami 
tohto Dohovoru, musia zabezpečiť 
dieťaťu, ktoré je schopné formulovať 
vlastné názory, právo slobodne sa 
vyjadrovať o všetkých záležitostiach, 
ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa 
názorom detí musí venovať primeraná 
pozornosť zodpovedajúca ich veku 
a úrovni vyspelosti.“



CHILDONOMICS 

Eurochild

„Meranie dlhodobých sociálnych a 
ekonomických dopadov investovania do detí.“

Holistický prístup k blahobytu dieťaťa a 
ochranným politikám s prísnymi ekonomickými 
zákonitosťami, najmä však návratnosťou.
Cieľom je vypracovanie politík, v ktorých centre 
bude dieťa s jeho potrebami.



• Analýza súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským 
právam v regionálnom školstve po realizácii Plánu výchovy k 
ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005-2014 ( 77% 
pedagógov neprešlo žiadnym ľudsko – právnym vzdelávaním, 
56% percent z nich si myslí, že táto výuka nijako neovplyvnila 
postoje žiakov pozitívnym smerom k tejto téme

• Správa Štátnej školskej inšpekcie.. Vedomosti vs postoje .. Aké
vzdelávacie faktory súvisia s postojmi slovenských stredoškolákov
a stredoškoláčok k menšinám?

• Správa o stave úrovni uplatňovania výchovy a vzdelávania k 
demokratickému občianstvu a k ľudským právam v stredných 
školách v SR za školský rok 2017/2018



• Dieťa je stále vnímané viac ako objekt, nie ako subjekt práv
• Deti nie sú homogénna skupina
• Ľudské práva v živote školy chýbajú 
• Formálne a skryté kurikulum a ich vzájomný nesúlad
• Školské prostredie ako jedno z najnedemokratickejších vôbec... 
• Ako najdôležitejšie faktory sa javia osobnosť učiteľa, otvorenosť 

školy, atmosféra na škole, vzťahy vnútri učiteľského kolektívu....
• Participácia zraniteľných skupín sa javí ako najproblematickejšia
• Je potrebné zmeniť kultúru uvažovania o participácii

• „My vieme najlepšie, čo je pre nich vhodné“



PROGRAM OTVORENÉ ŠKOLY

https://youtu.be/oUPdFkSWvos

https://www.youtube.com/watch?v=oUPdFkSWvos#actio
n=share

https://youtu.be/oUPdFkSWvos
https://www.youtube.com/watch?v=oUPdFkSWvos#action=share


http://osf.sk/wp-content/uploads/2018/11/Pozi%C4%8Dn%C3%BD-
dokument-Particip%C3%A1cia-det%C3%AD-a-mlad%C3%BDch-
%C4%BEud%C3%AD.pdf

http://osf.sk/wp-content/uploads/2019/03/PARTICIPACIA.pdf

http://osf.sk/wp-content/uploads/2018/11/Pozi%C4%8Dn%C3%BD-dokument-Particip%C3%A1cia-det%C3%AD-a-mlad%C3%BDch-%C4%BEud%C3%AD.pdf
http://osf.sk/wp-content/uploads/2019/03/PARTICIPACIA.pdf


Romantické násilie
Christian Picciolini

„ Mladí ľudia potrebujú byť 
vypočutí.. Niečo dokázať... 
Inak sa obrátia k niekomu .. 
Kto im túto možnosť 
ponúkne“



„ ľudia a aj deti, ktorí 
sú zapojení sa lepšie 
cítia v spoločnosti, 
majú väčší pocit, že ich 
okolie rešpektuje a plus 
majú teda väčší 
záväzok, že aj oni budú 
tie opatrenia 
dodržiavať“


