
SAMOSPRÁVA REŠPEKTUJÚCA PRÁVA
DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ

Peter Lenčo, Aneta Chlebničanová

Samospráva rešpektujúca
práva detí a mladých ľudí

Peter Lenčo, Aneta Chlebničanová



Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí
Peter Lenčo, Aneta Chlebničanová

Spolupracovali: Katarína Azorová, Andrea Bandiková, Ondrej Gallo,  
Rastislav Očenáš, Lucia Skokanová  
Dizajn, grafika a layout: Magdaléna Škrovanová 
Fotografie: Rastislav Očenáš

Publikácia neprešla jazykovou úpravou.

Nadácia pre deti Slovenska  
Heydukova 3, 811 08 Bratislava 
www.nds.sk

1. vydanie 
Bratislava 2017

ISBN 978-80-89403-15-8 (tlačená verzia) 
ISBN 978-80-89403-16-5 (elektronická verzia)

„Deti sú istým druhom indikátorov. Ak sa nám  
podarí vybudovať úspešné mesto pre deti,  
budeme mať úspešné mesto pre všetkých.“  

—Enrique Peñalosa, primátor mesta BogotaVydanie publikácie podporili: 

 
 
Ministerstvo spravodlivosti SR – Realizované s finančnou podporou Ministerstva 
spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu  
a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskri- 
minácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.  
Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Nadácia pre deti Slovenska. 

 
 
 
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group v rámci programu  
Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom.



Obsah 
 

Úvod 
6

Prístup založený  
na právach detí  
a mladých ľudí 

7

Participácia detí  
a mladých ľudí 

16

Inklúzia detí  
a mladých ľudí 

20

Indikátory samosprávy  
rešpektujúcej práva detí 

a mladých ľudí 
22

Záver 
74

Nadácia  
pre deti Slovenska 

78

Literatúra 
76

Pomôžeme vám meniť  
samosprávu 

76

Miestna samospráva 
24 

Ranná starostlivosť  
a predprimárna  

výchova a vzdelávanie 
28

Školy, výchova 
a vzdelávanie 

32

Voľný čas 
36

Parky a otvorené 
priestranstvá  

48

Príležitosti pre hru na 
 verejných priestranstvách 

52

Bývanie 
64

Doprava 
68 

Bezpečnosť 
72

Zdravotná starostlivosť 
60

Umenie a kultúra 
40

Šport a fyzická  
rekreácia 

44

Podpora rodiny  
a sociálne služby 

56



6 7

Úvod

od detí a mladých ľudí ako aj od do-
spelých vidíme v prístupe založenom 
na právach detí a mladých ľudí, 
na základe ktorého vznikol projekt 
Samospráva rešpektujúca práva 
detí a mladých ľudí a v rámci neho 
rovnomenná príručka, ktorú držíte 
v rukách. 

Základom Samosprávy rešpektujúcej 
práva detí a mladých ľudí je Dohovor 
o právach dieťaťa a ďalšie tzv. ľudsko-
právne dokumenty, zvlášť zamerané 
na deti a mladých ľudí. V príručke 
vysvetľujeme čo je to prístup založený 
na právach detí a mladých ľudí a aké 
sú kroky, ktoré musí samospráva, jej 
predstavitelia, pracovníci aj občania 
uskutočňovať, ak ho chcú uviesť do 
praxe. Prvá časť príručky poskytuje 
všeobecnejší návod ako strategicky 
pristúpiť k zisťovaniu potrieb detí 
a mladých ľudí, hľadaniu riešení,  
tvorbe stratégií, definovaní konrétnych 
aktivít a ich implementácii. Zdôrazňu-
jeme pritom dva hlavné princípy,  
ktorými sú participácia detí a mladých 
ľudí na rozhodnutiach, ktoré sa priamo 
i nepriamo dotýkajú ich života a začle- 
nenie, inklúzia všetkých detí a mladých 
ľudí, ktorí v samospráve žijú, nielen 
tých, ku ktorým je najľahšie sa dostať. 

V druhej časti príručky rozoberáme 
jednotlivé oblasti života detí a mladých 
ľudí v spojitosti so zodpovednosťami 
samosprávy a jej úlohami v tvorbe 
miestnej politiky. Tieto prezentujeme 
v podobe indikátorov, ktoré poukazu- 
jú na rozličné aspekty, ktoré je možné 
a potrebné v tej-ktorej oblasti zohľad-
niť a poskytujú tak návod na jednotli- 
vé riešenia, zároveň však slúžia ako 

nás aj to, že ste siahli po tejto príruč-
ke. Veríme, že v nej nájdete nšpiráciu 
a praktické informácie pre to, aby ste 
sa stali Samosprávou rešpektujúcou 
práva detí a mladých ľudí a zároveň 
Komunitou priateľskou k deťom 
a mladým ľuďom. 

V Nadácii pre deti Slovenska sa od 
začiatku snažíme zlepšovať podmien-
ky pre život a rozvoj detí a mladých 
ľudí – v ich rodinách, v škole, vo voľ- 
nom čase, v celkovom postavení 
v spoločnosti. K problematike pristu- 
pujeme celostne – podporujeme  
kvalitné projekty na miestnej úrovni, 
vzdelávame predovšetkým dôležitých 
dospelých, ktorí sprevádzajú deti 
a mladých ľudí na ich ceste životom 
a v rámci advokačných aktivít sa 
snažíme presadzovať trvalejšie  
systémové zmeny v daných oblas-
tiach. Z týchto aktivít sa postupne 
vyvinul program Komunity priateľské  
k deťom a mladým ľuďom. 

V rámci neho už niekoľko rokov syste- 
maticky pracujeme s komunitami  
a samosprávami na tom, aby vo 
svojich koncepčných a priamych 
aktivitách s deťmi a mladými ľuďmi 
počúvali ich názory, snažili sa odkrývať 
nenaplnené potreby a tak realizovali 
kvalitnú a účinnú prevenciu a inter-
venciu v partnerstve nielen s deťmi 
a mladými ľuďmi, ale aj s ich rodičmi, 
všetkými organizáciami, inštitúciami 
a aktívnymi jednotlivcami.

Počas implementácie tohto programu 
sa na strane detí a mladých ľudí často 
stretávame s vyjadreniami, že dospelí 
ich dostatočne nepočúvajú, nepýtajú 
sa na ich názor. Na druhej strane,  
dospelí, hoci ich počet pozitívne 
nastavených voči deťom a mladým 
ľuďom rastie, stále vznášajú otázku: 
„Čo a ako máme robiť, aby sme boli 
dobrou komunitou, ktorá je priateľská 
k deťom a mladým ľuďom?“ Adekvát-
nu reakciu na uvedené podnety tak        

kontrolné body na uvedomenie si, kde 
sa samospráva vo vzťahu k deťom 
a mladým ľuďom nachádza a kam sa 
môže posúvať. 

Sme radi, že vám na deťoch a mladých 
ľuďoch záleží, čoho dôkazom je pre 

Prístup založený 
na právach detí 
a mladých ľudí

Ľudské práva sú založené na rešpekte, 
dôstojnosti a hodnote každého jedné- 
ho človeka ako jednotlivca a ako člena 
spoločnosti vo všeobecnosti. Ľudské 
práva zachytávajú tie kvality života, 
pre ktoré je oprávnený každý človek, 
bez ohľadu na jeho vek, pohlavie, 
rasu, náboženstvo, národnosť alebo 
akýkoľvek iný faktor. Sumárnym doku-
mentom definujúcim ľudské práva je 
Všeobecná deklarácia ľudských práv. 
Vzhľadom na špecifické potreby detí 
a mladých ľudí boli definované práva 
detí v Dohovore o právach dieťaťa  
a v posledných rokoch sa formujú  
špecifické práva mladých ľudí, ktoré 
majú zatiaľ odporúčací, nie záväzný, 
charakter. Zjednodušene môžeme 
povedať, že práva detí a mladých ľudí 
sú špecifickými ľudskými právami  
pre deti a mladých ľudí. 

Zodpovednosť za zabezpečenie reš-
pektovania práv detí a mladých ľudí, 
ich ochranu a napĺňanie, leží predo- 
všetkým na inštitúciách štátnej a vere-
jnej správy. Avšak nemenej sa dotýka 
aj komunity, v ktorej deti a mladí ľudia 
žijú a vyrastajú, rodičov a opatrovní- 

kov, ktorí sa o deti a mladých ľudí   
starajú a vychovávajú ich, ako aj  
jednotlivcov, ktorí sú v priamom,  
či nepriamom kontakte s deťmi 
a mladými ľuďmi vo všeobecnosti. 

Dohovor o právach dieťaťa obsahuje 
54 článkov. Niektoré z nich sa týkajú 
procesov jeho podpisu (ratifikácie) 
a monitorovania uplatňovania (imple-
mentácie). Zostávajúce články, ktoré 
tvoria väčšinu Dohovoru o právach 
dieťaťa, sú kategorizované do nasle-
dovných tematických oblastí:

  Všeobecné vykonávajúce opatrenia 
(články 4, 41, 42, 44.6)

  Definícia dieťaťa (článok 1)
  Všeobecné zásady  

(články 2, 3, 6, 12) 
  Občianske práva a slobody  

(články 7, 8, 13 – 17, 37)
  Rodinné prostredie a alternatívna 

starostlivosť (články 5, 9 – 11,  
18 – 21, 25, 27, 39) 

  Základné zdravie a dobré životné 
podmienky (články 6, 18, 23 – 24, 
26 – 27) 
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  Výchova a vzdelávanie, 
voľnočasové a kultúrne aktivity 
(články 28, 29, 31) 

  Osobitné ochranné opatrenia 
(články 22, 23, 30, 32 – 40) 

Dohovor o právach dieťaťa pokrýva 
relatívne širokú škálu života detí  
a mladých ľudí. Preto Výbor OSN 
pre práva dieťaťa určil štyri práva 
za všeobecné princípy, ktoré musia 
byť zohľadňované pri implementácii 
každého článku Dohovoru. Sú nimi 
nediskriminácia (článok 2), najlepší 
záujem dieťaťa (článok 3), zachovanie 
života a rozvoj (článok 6) a názor 
dieťaťa (článok 12). 

Nediskriminácia vychádza z toho,  
že všetky deti a mladí ľudia sú si rovní 
a zdieľajú všetky a rovnaké práva bez 
výnimky. Žiaľ, nežijeme vo svete, ktorý 
je ideálny a tak aj medzi deťmi a mla- 
dými ľuďmi, rodinami a komunitami, 
v ktorých vyrastajú, jestvujú rozdiely. 
Preto je úlohou inštitúcií a dospelých, 
teda aj samosprávy, prijímať také 
rozhodnutia a opatrenia, ktoré majú na 
zreteli špecifické životné podmienky 
každého jedného dieťaťa a mladého 
človeka, resp. zohľadňujú špecifické 
potreby skupiny detí a mladých 
ľudí s rovnakými, príp. podobnými 
charakteristikami, ktoré môžu 
spôsobiť diskrimináciu, nerovnosť 
(napr. postihnutie, chudoba a iné). 
Pri tvorbe miestnych politík, ktorých 
sú súčasťou deti a mladí ľudia, sa 
veľmi často pracuje s predstavou 
všeobecného a priemerného dieťaťa 
a mladého človeka, pričom sa zabúda 
na deti a mladých ľudí, ktorí sú 
marginalizovaní, znevýhodnení alebo 
vylúčení. Nie, že by všeobecné opa- 
trenia vychádzajúce z priemerného 
dieťaťa a mladého človeka neboli aj 
v ich prospech, no veľmi často, kým 

sa nevyriešia resp. nie sú zobrané 
do úvahy okolnosti, ktoré pre nich 
pôsobia znevýhodňujúco, nemôžu 
čiastočne alebo úplne získavať výhody 
z daných opatrení. Tomu, čo robiť, aby 
boli zohľadnené potreby všetkých detí 
a mladých ľudí, sa venujeme v sa-
mostatnej kapitole, ktorá sa zaoberá 
inklúziou detí a mladých ľudí. 

Najlepší záujem dieťaťa a mladého 
človeka musí byť stredobodom  
všetkých rozhodnutí a opatrení, ktoré 
sa vo vzťahu k deťom a mladým ľuďom 
prijímajú, nielen na samosprávnej  
úrovni. Avšak táto všeobecná zásada, 
s ktorou sa nedá nesúhlasiť, nie je 
v praxi vždy jednoducho uplatniteľná 
a realizovateľná. Často sa vyskytuje 
viacero možností ako situáciu, v ktorej 
sa dieťa alebo mladý človek nachádza, 
riešiť. Taktiež, tieto možnosti môžu byť 
aj v konflikte – napr. situácia, či má byť 
dieťa alebo mladý človek vyňatý  
z rodinného prostredia a umiestnený 
do náhradnej starostlivosti alebo 
ponechaný v rodine. Z tohto dôvodu 
vydal Výbor OSN pre práva dieťaťa 
dokument s názvom Všeobecný  
komentár č. 14 (o práve dieťaťa  
na prvoradé zohľadnenie jeho alebo jej 
najlepšieho záujmu). Stručne môžeme 
zhrnúť, že z pohľadu samosprávy,  
ktorá uplatňuje práva detí a mladých 
ľudí, došlo v rozhodovaní o vyvinutie 
preukázateľne maximálneho úsilia 
detailného posúdenia situácie a jasne 
stanovených kritérií a argumentov 
pre konečné rozhodnutie, pričom bol 
zohľadnený a vážne posúdený aj názor 
samotného dieťaťa a mladého človeka.

Zachovanie života a rozvoj je princí-
pom, ktorý hovorí o tom, že opatrenia 
a služby vo všetkých oblastiach života 
detí a mladých ľudí majú smerovať 
k tomu, aby boli naplnené ich základné 

fyzické aj psychické potreby pre ich 
plnohodnotný a kvalitný život a aby 
boli pre nich vytvorené také podmien-
ky, ktoré im umožnia naplno rozvinúť 
ich potenciál, schopnosti a talenty,  
aby mohli viesť úspešný život ako deti 
a mladí ľudia a následne v dospelosti.

Názor dieťaťa a mladého človeka tvorí 
základ pre súbor práv zachytených  
vo viacerých článkoch Dohovoru venu- 
júcich sa oblasti participácie (spolu- 
účasti) detí a mladých ľudí na prijímaní 
rozhodnutí vo veciach, ktoré sa bez-
prostredne týkajú ich života. S tým 
sa spája aj potreba poskytnúť deťom 
a mladým ľuďom informácie v danej 
veci primerane ich veku a schopnos- 
tiam a v jazyku, ktorému rozumejú. 
Najčastejším nedostatkom v tejto  
oblasti je, že deti a mladí ľudia sú 
chápaní ako subjekty, prijímatelia 
opatrení, nie ako objekty, teda nie 
rovnocenní partneri v rozhodovaní. 
Zároveň, ak už majú deti a mladí ľudia 
právo a priestor vyjadriť svoj názor, 
tento často býva vypočutý, ale nie 
počutý, vážne posúdený a zohľadnený 
pri prijímaní rozhodnutí. Participácii 
detí a mladých ľudí ako jednému 
z hlavných pilierov samosprávy, ktorá 
rešpektuje práva detí a mladých ľudí, 
sa venujeme v samostatnej kapitole.

Okrem Dohovoru o právach dieťaťa, 
ktorý je hlavným východiskovým  
dokumentom prístupu založeného 
na právach detí a mladých ľudí i tejto 
príručky, chceme uviesť aj iné, z nášho 
pohľadu dôležité dokumenty, iniciatívy 
a inštitúcie, ktoré ďalej túto tému roz-
víjajú, no predovšetkým napomáhajú 
k lepšiemu pochopeniu celej proble- 
matiky a následnej realizácii politiky 
detí a mladých ľudí (vrátane opatrení, 
služieb a aktivít). Na úrovni Rady 
Európy bola vytvorená iniciatíva Bu-

dovanie Európy pre deti a s deťmi, 
v rámci nej prijatá Stratégia Rady  
Európy o právach dieťaťa (2016 – 
2020). V roku 2015 prijala Rada Euró- 
py Odporúčanie o prístupe mladých 
ľudí zo znevýhodnených susedstiev 
k sociálnym právam a v roku 2016 
Odporúčanie o prístupe mladých ľudí 
k právam. Kongres miestnych a regi- 
onálnych samospráv pri Rade Európy 
v roku 2003 prijal Revidovanú európs- 
ku chartu o participácii mladých ľudí 
na miestnom a regionálnom živote. 
Na úrovni Európskej únie v roku 2013 
Európska komisia prijala odporúčanie 
Investovať do detí: východisko z blud-
ného kruhu znevýhodnenia. V oblasti 
mládeže je aktuálne platná Stratégia 
EÚ pre mládež – investovanie a posil-
nenie postavenia mládeže (2010 – 
2018).  

Aj na Slovensku máme strategické 
dokumenty, zákony a inštitúcie, kto- 
ré sa venujú napĺňaniu práv detí a mla- 
dých ľudí, mnohé v súlade s vyššie 
popísanými medzinárodnými doku-
mentmi a so špecifikáciou na pod-
mienky a situáciu na Slovensku. Za 
všetky spomeňme Národný akčný plán 
pre deti na roky 2013 – 2017 (v súčas-
nosti sa pripravuje nový na obdobie 
od roku 2018), Stratégia Slovenskej 
republiky pre mládež na roky 2014 – 
2020, Zákon č. 282/2008 Z. Z. o pod-
pore práce s mládežou a Zákon č. 
176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti 
a o komisárovi pre osoby so zdravot-
ným postihnutím. Na Slovensku pôso- 
bí Výbor pre deti a mládež Rady vlády 
SR pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť, ktorého 
sekretariát sídli na Ministerstve práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR. Koordiná- 
ciou politiky v oblasti mládeže je pove- 
rený Odbor mládeže Ministerstva  
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
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deklaratívne, ale že samospráva vyví-
ja maximálne proaktívne úsilie pre 
to, aby ich vo svojej zodpovednosti 
a kompetenciách jasne definovala 
vo všetkých oblastiach, ktoré sa 
dotýkajú života detí a mladých ľudí 
a na všetkých stupňoch riadenia 
a fungovania samosprávy a zámerne 
implementovala vo svojich stratégiách, 
službách, aktivitách, každodennej 
činnosti v prospech svojich občanov, 
v tomto prípade zvlášť detí a mladých 
ľudí. Byť vedený Dohovorom 
o právach dieťaťa a ďalšími dokument-
mi v prospech detí, mladých ľudí a ich 
práv zároveň znamená nevnímať deti 
a mladých ľudí ako pasívnych pri-
jímateľov starostlivosti a služieb dos-
pelých voči nim, ale ako jenoznačných 
držiteľov istých práv, ktoré navyše, do 
tej miery ako je to možné, zohľadňujú 
ich vlastný názor na veci, ktoré sa ich 
dotýkajú. 

Deti a mladí ľudia majú možnosť obrá-
tiť sa na Úrad komisára pre deti vo ve- 
ci porušovania práv dieťaťa alebo 
ohrozovania práv dieťaťa.  

Z uvedených príkladov dokumentov 
vyplýva, že strategické rámce pre do- 
držiavanie a podporu práv detí a mla- 
dých ľudí na úrovni samosprávy sú 
značné. Ich implementácia v realite má 
však veľmi ďaleko od uspokojivého 
stavu. Jedným z opatrení, ktoré tomu 
môže významne napomôcť, je uplatňo- 
vanie prístupu založeného na právach 
detí a mladých ľudí v práci samosprá- 
vy. Prístup založený na právach detí 
a mladých ľudí v práci samosprávy 
znamená, že práca samosprávy je ve- 
dená Dohovorom o právach dieťaťa 
a ďalšími dokumentmi definujúcimi  
a podporujúcimi práva detí a mladých 
ľudí. Zároveň znamená, že tieto 
nie sú napĺňané náhodne alebo 

Strategický  
prístup samosprávy  
k právam detí 
a mladých ľudí

Budovať samosprávu rešpektujúcu 
práva detí a mladých ľudí znamená 
uznať a napĺňať ich práva s cieľom 
prispievať k zlepšeniu podmienok 
a kvality života detí a mladých ľudí. 
UNICEF definuje deťom a mladým 
ľuďom priateľské mesto alebo komu-
nitu ako miestny systém dobrej správy 
vecí verejných zaviazaný napĺňať práva 
dieťaťa. Je to mesto alebo komunita, 
kde hlas, potreby, priority a práva detí 

sú integrálnou súčasťou verejných 
politík, programov a rozhodnutí. Je to 
vo výsledku mesto, ktoré je pre všet- 
kých. Vychádza z Dohovoru o právach 
dieťaťa, ktorý mu poskytuje rámec pre 
praktické, dosiahnuteľné a časovo 
ohraničené opatrenia vo vzťahu k de- 
ťom a mladým ľuďom. Strategický 
prístup samosprávy k deťom a mladým 
ľuďom umožňuje samospráve zistiť, čo 
sa deje v životoch detí a mladých ľudí. 

Zároveň vážne posudzuje najdôležitej- 
šie obavy detí a mladých ľudí a skúma, 
v akých oblastiach by chceli zmenu. 
Taktiež poskytuje dôkazy o tom,  
v akom stave je samospráva, ktorým 
smerom a ako sa má uberať jej ďalší 
rozvoj. 

Rozhodovacie orgány samosprávy sú 
zodpovedné za plánovanie a imple-
mentáciu opatrení, ktoré sú priateľské 
deťom a mladým ľuďom a prispievajú 
k napĺňaniu a dodržiavaniu ich práv na 
úrovni celej samosprávy a komunity. 
Jedným z hlavných cieľov by malo 
byť integrovanie práv detí a mladých 
ľudí a na právach založeného prístupu 
k deťom a mladým ľuďom do každo-
denného manažmentu samosprávy. 
Strategický prístup samosprávy  
k právam detí a mladých ľudí by mal 
obsahovať nasledovné prvky: 

Stratégia samosprávy 
na podporu práv detí 
a mladých ľudí
Každá samospráva, ktorá chce strate-
gicky pristupovať k napĺňaniu práv detí 
a mladých ľudí by mala mať vytvorenú 
vlastnú stratégiu v tejto oblasti ako 
základný dokument pre konkrétne 
opatrenia v praxi. Deti a mladí ľudia 
sú predmetom rôznych sektorových 
politík, zvlášť v oblasti sociálnych vecí 
a školstva. V iných oblastiach verejnej  
politiky sa na nich myslí okrajovo ale-
bo vôbec, čo však neznamená, že by 
v nich nemali byť zohľadnené ich po-
treby a názor – napr. politika bývania 
alebo dopravy. Stratégia samosprávy 
v oblasti detí a mladých ľudí tak môže 
byť tvorená dvojako: buď ako doku- 
ment sumarizujúci, prepájajúci  
a dopĺňajúci opatrenia z jednotlivých 
sektorových politík alebo ako samo-

statný dokument, ktorý vyzdvihne deti 
a mladých ľudí ako skupinu občanov 
so špecifickými potrebami a od nich 
bude odvíjať opatrenia v jednotlivých 
tematických oblastiach, ktoré sa dotý-
kajú ich života (sektorových politikách). 
Zároveň sa nejedná len o sumarizáciu 
aktuálnych opatrení, ale aj o vytýčenie 
nových úloh. Základom je revízia všet- 
kých politík samosprávy, určenie  
relevantnosti pre deti a mladých ľudí 
a ich aktualizácia tak, aby práva detí 
a mladých ľudí napĺňali.

Tvorba stratégie je postavená na reál- 
nych poznatkoch potrieb detí a mla- 
dých ľudí, teda je postavená na dátach 
(štatistiky, prieskumy), pričom k situácii 
detí a mladých ľudí a potrebným  
opatreniam sa vyjadrujú nielen dospelí,  
ale aj samotné deti a mladí ľudia.  
Strategické ciele a z nich vyplývajúce 
opatrenia vytýčené v stratégii by ne-
mali byť len filozofickou proklamáciou 
o potrebe venovať deťom a mladým 
ľudom primeranú pozornosť na úrovni 
samosprávy, ale konkrétne, merateľné,  
overiteľné a v postupných krokoch 
realizovateľné. Tiež je potrebné uviesť,  
že stratégia nie je jednorazový doku- 
ment, ale rámec pre živý, neustály  
proces revidovania progresu a vytyčo-
vania nových cieľov a opatrení, ktoré 
reagujú na dosiahnuté zmeny v samo- 
správe a aktuálne (a aktualizované) 
potreby detí a mladých ľudí.

Hoci Dohovor o právach dieťaťa a ďal- 
šie dokumenty medzinárodnej a národ- 
nej úrovne jasne vytyčujú oblasti  
a politické priority pre opatrenia 
v oblasti práv detí a mladých ľudí, tieto 
je potrebné chápať ako všeobecný 
rámec – na úrovni samosprávy by mal 
byť zohľadnený špecifický miestny 
kontext. Každá samospráva má inú 
populáciu detí a mladých ľudí, tieto 



12 13

môžu mať s inými deťmi a mladými 
ľuďmi podobné, ale aj iné potreby. 
Taktiež možnosti samospráv pre 
konkrétne opatrenia sú rôzne. Tým-
to nehovoríme o alibi pre zľahčený 
prístup samosprávy k právam detí 
a mladých ľudí, ale podčiarkujeme 
to, že strategické ciele a opatrenia 
zachytené v dokumentoch by mali 
vychádzať z reálnej situácie v tej-ktorej 
samospráve, nie sú to dokumenty, 
kde sa vytvorí jeden vzorový pre 
Slovensko, ktorý každá samospráva 
replikuje. Problematika potrieb a práv 
detí a mladých ľudí je široká, preto 
je bežné, že sa samospráva najskôr 
sústredí iba na menšiu časť oblastí 
a opatrení, po ich implementácii a vy-
hodnotení sa témy a opatrenia rozširu-
jú. Ide o implementáciu pilotných 
projektov, ktoré by však nemali ostať 
izolovanými aktivitami, ale viesť k stra-
tegickejšiemu prístupu v nasledujúcich 
krokoch a opatreniach.

Samostatná rozpočtová 
kapitola deti a mladí ľudia
Väčšina politických opatrení si vyžadu-
je mať vyčlenený zodpovedajúci  
rozpočet, aby mohla byť adekvátne 
a kvalitne implementovaná v praxi.  
Je tomu tak aj v prípade strategického 
prístupu k právam detí a mladých 
ľudí na úrovni samosprávy. Každá 
samospráva by mala vedieť jasne 
identifikovať ktorá a aká časť rozpočtu 
je vyčlenená na podporu a rozvoj detí 
a mladých ľudí. Následne je možné 
posúdiť, či ide o adekvátne finančné 
prostriedky v porovnaní s tým, aké 
opatrenia je potrebné financovať ako 
aj v porovnaní s tým, aké financie sú 
vynakladané na potreby ostatných 
obyvateľov samosprávy. Bez toho, 
aby boli deti a mladí ľudia jasne roz-

poznateľnou a identifikovateľnou sk-
upinou v rozpočte samosprávy nie je 
veľmi možné sledovať a zaručiť,  
že napĺňaniu ich práv je venovaný  
zodpovedajúci rozpočet. Ďalším 
prvkom strategického prístupu sa-
mosprávy k deťom a mladým ľuďom 
v rámci jej rozpočtu je, že vyhodnocu-
je, aký vplyv majú dané opatrenia 
a rozpočet na život detí a mladých 
ľudí. Či prispievajú k napĺňaniu kvality 
ich života alebo vedú k jej zníženiu. 
V tejto súvislosti je dôležité uviesť, že 
rozpočet samosprávy by mal zvlášť 
zohľadniť potreby detí a mladých ľudí  
s akýmkoľvek znevýhodnením.    

Zastupiteľské štruktúry 
detí a mladých ľudí  
v samospráve
Základným pilierom prístupu založe- 
nom na právach detí a mladých ľudí  
je participácia detí a mladých ľudí  
na rozhodnutiach, ktoré sa dotýkajú 
ich a ich života. Povedané jazykom 
Dohovoru o právach dieťaťa – deti 
a mladí ľudia majú právo na vyjadrenie 
svojho názoru ako aj právo, aby tento 
bol vypočutý a v maximálnej možnej 
miere zohľadnený. Názory detí a mla- 
dých ľudí je možné zisťovať rozličnými 
výskumami a prieskumami, avšak to 
je iba jedna z ciest. Deti a mladí ľudia 
by mali mať v živote a spravovaní  
samosprávy pevné miesto, ktoré 
umožní systematicky sa podieľať na 
prijímaní, implementácii a vyhodno-
covaní rozhodnutí. Jednou z možností 
je vytvorenie miestneho parlamentu 
detí a mladých ľudí na úrovni 
samosprávy. Môže ísť o samostatný 
orgán alebo o orgán, ktorý je sýtený 
funkčnými a kvalitnými žiackymi 
a študentskými radami na základných 
a stredných školách. V tejto súvislosti 

je potrebné podotknúť, že je potrebné 
spolupracovať aj s tými školami, ktoré 
majú iných zriaďovateľov ako danú 
samosprávu, keďže ich navštevujú deti 
a mladí ľudia, ktorí v samospráve žijú 
a jej rozhodnutia a aktivity majú vplyv 
a dopad aj na ich život. Téme partic-
ipácie sa podrobnejšie venujeme  
v samostatnej kapitole.

Oddelenie pre práva detí 
a mladých ľudí a koordinu-
júci mechanizmus
Veľmi často sa stáva, že problematika 
potrieb a práv detí a mladých ľudí sa 
stratí medzi jednotlivými oddeleniami, 
ktoré zdieľajú zodpovednosť a témy 
v tejto oblasti. A hoci v štruktúre sa-
mosprávy už môžeme nájsť oddelenie 
a  pracovníka s kompetenciou pre prá- 
va a potreby detí a mladých ľudí,  
zväčša ide o oddelenie sociálnych vecí 
alebo školstva a pracovníka s množ- 
stvom iných zodpovedností, ktorí 
nemajú reálnu politickú silu (a zväčša 
ani kapacity) pre koordinujúcu pozíciu, 
nakoľko voči iným oddeleniam zastá-
vajú rovnocennú pozíciu v zmysle  
horizontálneho členenia. Ideálnym 
prípadom je, keď oddelenie pre práva 
detí a mladých ľudí v tejto oblasti je 
v kompetencii niekoho, kto je v štruk-
túre samosprávy zaradený priamo pod 
primátora alebo starostu. Jeho autorita 
a kompetencie sú odvodené z nadre- 
zortného a koordinujúceho prístupu 
voči jednotlivým sektorovým politikám 
a oddeleniam, ktoré ich spravujú, ako 
aj zo strategického prístupu k danej 
problematike z pohľadu samosprávy 
ako celku. Náplňou činnosti takéhoto 
oddelenia je tvorba, implementácia  
a vyhodnocovanie stratégie samosprá- 
vy na podporu práv detí a mladých 
ľudí vrátane zodpovedajúceho rozpoč- 

tu, komunikácia so zastupiteľskými 
štruktúrami detí a mladých ľudí,  
nastavovanie systémov vo vnútri sa-
mosprávy, aby viac zohľadňovali práva 
detí a mladých ľudí, komunikácia s ad-
vokačnými organizáciami, sledovanie  
a tvorba správ o stave potrieb a práv 
detí a mladých ľudí v samospráve 
a ďalšie. Zároveň je úlohou takéhoto 
úradu aktívne informovanie o právach 
detí a mladých ľudí tak detí a mladých 
ľudí (v im prístupnom jazyku), ako aj 
všetkých dospelých občanov samo-
správy. Ďalšou z úloh tohto úradu 
môže byť aj zavedenie procedúr na 
ochranu detí a mladých ľudí na úrovni 
samosprávy a školenia pre lepšiu im-
plementáciu a dozor nad ich uplatňo-
vaním. 

Poskytnutie školení zod-
povedajúcim pracovníkom
Pracovníkom samosprávy by malo byť 
poskytnuté školenie o problematike 
potrieb a práv detí a mladých ľudí.  
Mali by sa oboznámiť nielen s Dohovo- 
rom o právach dieťaťa a ďalšími doku- 
mentmi a odporúčaniami v oblasti 
napĺňania potrieb a dodržiavania práv 
detí a mladých ľudí, ale predovšetkým 
by mali porozumieť tomu, čo tieto do- 
kumenty a odporúčania znamenajú pre 
ich prácu a oblasti, za ktoré sú v sa- 
mospráve zodpovední. Pravdepodob- 
ne v oblasti sociálnych vecí, školstva, 
prípadne zdravotníctva, bezpečnosti, 
budú mať k týmto témam bližšie, sú tu 
však aj iné oblasti ako napríklad rozvoj 
mesta, bývanie, verejné priestory, ktoré 
nie vždy myslia na deti a mladých ľudí, 
a ich potreby a práva vo svojej práci 
taktiež nie vždy zohľadňujú. Vhodné 
školenie by ich malo naučiť reflektovať 
ako vo svojej práci môžu prispievať ku 
zvyšovaniu kvality života detí a mla- 
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dých ľudí a tým aj celej komunity, pre 
ktorú pracujú. Zároveň by obsahom 
školení mala byť aj téma participácie 
detí a mladých ľudí na rozhodnutiach, 
ktoré sa ich dotýkajú – pracovníci  
samosprávy by mali vedieť, že deti 
a mladí ľudia majú na to právo, mali 
by vedieť, ako získať informácie o tom, 
čo si myslia (prieskumy, zastupiteľské 
štruktúry) alebo mať zodpovedajúce 
zručnosti, aby sami mohli viesť dialóg 
s deťmi a mladými ľuďmi. Veľmi často 
bránia participácii chýbajúce zručnos- 
ti, zvlášť komunikačné, tak na strane 
detí a mladých ľudí ako aj na strane 
dospelých. Tie potom často vedú 
k neporozumeniu a záveru obidvoch 
strán, že tá druhá strana ich nechápe 
a neoplatí sa s ňou spolupracovať. 

Nezávislé advokačné 
aktivity v prospech detí 
a mladých ľudí
Mimovládne organizácie zohrávajú 
dôležitú úlohu v zlepšovaní života detí 
a mladých ľudí. Niektoré z nich posky- 
tujú konkrétne služby zamerané na 
deti, mladých ľudí a rodiny, iné dohlia- 
dajú na to, či sú práva detí a mladých 
ľudí dostatočne rešpektované a napĺ- 
ňané. Hoci mimovládne organizácie 
vystupujú občas v roli kritikov miestnej 
samosprávy, tá samospráva, ktorá 
chce byť priateľská k deťom a mladým 
ľuďom, rešpektovať a napĺňať ich prá-
va, by mala mať odvahu konfrontovať 
sa s touto kritikou a brať ju ako jeden 
z východiskových bodov pre zlepšenie 
svojej činnosti. Z tohto dôvodu by 
mala mať samospráva vytvorený aj  
formálny mechanizmus komunikácie 
a spolupráce s mimovládnymi organi- 
záciami, ktoré sa venujú zvyšovaniu 
kvality života detí a mladých ľudí  
a dodržiavaniu ich práv, ako aj 

nezávislý mechanizmus podpory ich 
činnosti. Samospráva by taktiež mala 
zvážiť vytvorenie nezávislého orgánu 
pre monitorovanie rešpektovania, 
dodržiavania a napĺňania práv detí 
a mladých ľudí v podobe nezávislého 
ochrancu práv detí a mladých ľudí 
(ombudsmana alebo komisára)  
na samosprávnej úrovni.

Pravidelný monitoring 
Vytvoriť stratégiu podpory a rozvoja 
práv detí a mladých ľudí na úrovni  
samosprávy je jedna vec, jej reálna 
a kvalitná implementácia v praxi druhá. 
Veľmi často sa v praxi stretávame,  
že vytvorením strategického dokumen-
tu v oblasti detí a mladých ľudí akoby 
celá aktivita končí. Končí sa však iba 
prvá etapa. Ďalšia etapa – implemen- 
tácia – iba začína. Na zistenie toho, 
či a ako sa samospráve darí pretaviť 
strategické dokumenty, zámery, ciele, 
naplánované aktivity do praxe slúži 
pravidelný monitoring, ktorý môže 
vyústiť aj do správy o situácii detí 
a mladých ľudí v samospráve  
a o stave dodržiavania ich práv. Kým 
strategický dokument môže byť 
naplánovaný na tri alebo päť rokov, 
monitoring by mal prebiehať priebežne 
s výstupmi v rozmedzí jedného až dva 
roky.

Je množstvo komponentov, ktoré 
môžu byť súčasťou hodnotiaceho 
procesu a kľúčových hráčov, ktorí do 
neho môžu vstupovať. Predstavujeme 
sumár možností, ktoré sú uvedené 
a bližšie popísané v príručke UNICEF 
– Iniciatíva Deťom priateľské mestá 
a komunity (2017):

  Základné hodnotenie: popísanie 
aktuálnej situácie.

  Písomné dôkazy: napr.  štatistiky, 

zápisy z komisií a rokovaní, miestne 
stratégie a pod.

  Dáta z miestnej samosprávy: 
napr. počet školopovinných detí 
a mladých ľudí, počet poberateľov 
sociálnej pomoci a pod.

  Prieskumy na miestnej úrovni: 
dotazníky, dopytovanie na verejnos- 
ti.

  Výskumy: na presne určenej vzor- 
ke alebo celej populácii napr. 
v spolupráci s univerzitami v okolí, 
špecializovanými mimovládnymi 
organizáciami a pod.

  Fokusové skupiny (skupinové 
rozhovory): s  deťmi, mladými 
ľuďmi, rodičmi, učiteľmi, dobrovoľ- 
níkmi a profesionálmi, ktorí s deťmi 
a mladými ľuďmi pracujú

  Rozhovory s odborníkmi v oblasti 
detí a mladých ľudí: napr. učiteľmi, 
vychovávateľmi, psychológmi, so- 
ciálnymi pracovníkmi, špeciálnymi 
pedagógmi, lekármi, policajtami 
preventistami, architektmi atď.  
podľa jednotlivých tematických 
oblastí Dohovoru o právach dieťaťa.

  Deťmi a mladými ľuďmi vedený 
audit: deti a mladí ľudia môžu vy- 
jadriť svoj názor, robiť prieskum 
medzi rovesníkmi, ktorí využívajú 
tie-ktoré služby; zhodnotenie dos- 
tupnosti služby z pohľadu detí 
a mladých ľudí; ich rozhovory 
s kľúčovými pracovníkmi a pod.

  Príbehy o významných zmenách 
v komunite: zmena sa deje pomaly 
a niekedy nemusí byť na prvý poh- 
ľad viditeľná, preto je dôležité za- 
chytiť pozitívne kroky a posuny 
v zlepšení situácie detí a mladých 
ľudí, zvlášť ako výsledku strategic- 
kého prístupu 

Získavanie a analýza údajov by sa 
mala realizovať vždy vo vzťahu k sta- 
novenej stratégii, jej zámerom, cieľom 
a opatreniam. Predmetom záujmu by 
malo byť zhodnotenie, či došlo k po- 
sunu, rozvoju, zlepšeniu, v čom kon- 
krétne a čo k tomu prispelo najviac. 
Zhodnotenie by nemalo byť formálne, 
ale realistické. Kvalitné posúdenie 
situácie je najlepším predpokladom  
pre ďalšie účinné opatrenia a interven- 
cie v prospech detí a mladých ľudí 
v samospráve. Taktiež je dôležité revi- 
dovať aj samotné indikátory, ktoré boli 
v stratégii stanovené – môže sa uká- 
zať, že niektoré nie sú už opodstatnené 
a relevantné alebo že neposkytujú  
užitočné dôkazy o progrese.

Nejestvuje jeden spôsob ako dosiah- 
nuť pozitívne výsledky na ceste vytvá- 
rania komunity, ktorá je priateľská 
deťom a mladým ľuďom a samosprávy, 
ktorá rešpektuje práva detí a mladých 
ľudí. Táto cesta je ovplyvnená rozlič- 
nými faktormi, predovšetkým potreba- 
mi detí a mladých ľudí danej samo-
správy a komunity, ale napríklad aj tým 
ako kvalitne je realizovaná, ako často, 
do akej šírky, kým a podobne. Nikdy 
by sme však z celého procesu nemali 
vynechať samotné deti a mladých ľudí. 
Dospelí majú často dobré úmysly, 
avšak ak postavia strategický prístup 
samosprávy k deťom a mladým ľuďom 
na svojich domnienkach a dohadoch, 
neberúc do úvahy ich potreby, názory 
a nevidiac v nich spolupracovníkov 
zavádzania do praxe, môže sa stať, 
že prijmú také opatrenia, ktoré sa na 
strane detí a mladých ľudí nestretnú 
s pozitívnym ohlasom. Taktiež je dôle- 
žité starostlivo a opatrne rozmýšľať  
o  realizácii práv v praxi spôsobom, 
ktorý je udržateľný a tiež spôsobom, 
ktorý rešpektuje celkovú dôstojnosť 
a kvalitu života detí a mladých ľudí. 
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C. Deťmi a mladými ľuďmi 
vedená participácia
V rámci tohto prístupu majú deti 
a mladí ľudia príležitosť a priestor  
prichádzať so svojimi vlastnými 
nápadmi a podnetmi čo a ako by sa 
malo v komunite realizovať. Zároveň 
majú možnosť tieto aktivity uskutočniť. 
Môže ísť o konkrétne projekty  
a činnosti v komunite ako aj deťmi 
a mladými ľuďmi vedené advokačné 
aktivity, ktoré sa snažia o zmenu pod-
mienok, systému, pravidiel v prospech 
detí a mladých ľudí tak, ako to vidia 
oni sami. Namiesto reagovania na 
podnety dospelých, deti a mladí ľudia 
sami určujú, čo je zaujímavé, dôležité 
a prioritné. V tomto prístupe sú dospelí 
skôr facilitátormi, sprievodcami. Na 
dosiahnutie svojich cieľov deti a mladí 
ľudia často zakladajú svoje vlastné 
štruktúry (skupiny, parlamenty, rady) 
a organizácie.

Základné požiadavky  
pre participáciu
Známy citát hovorí, že dôvera je kreh-
ká ako sklo – to platí aj pre dôveru detí 
a mladých ľudí. Ako každý človek,  
aj deti a mladí ľudia vidia a cítia, 
keď ich názorom nie je pripisovaná 
patričná vážnosť, v konečnom dôsled-
ku ich názor nie je vzatý do úvahy, 
nekoná sa podľa neho. V tejto súvislo-
sti je potrebné spomenúť, že partici- 
pácia nie je o tom, že všetky aktivi-
ty samosprávy budú len na základe 
názorov a prianí detí a mladých ľudí. 
Oveľa dôležitejšie je vťahovanie ich  
do dialógu a rozhodovania, no ak  
existujú konkrétne limity pre ich názo-
ry, je dôležité s nimi o tom diskutovať, 
trpezlivo vysvetľovať, brať ich ako rov-
nocenných partnerov. Aby vťahovanie 

a angažovanie detí a mladých ľudí  
do rozhodovania o ich komunite  
a samospráve nebolo len hrou  
na participáciu, ale spoluúčasťou, 
ktorá je pre nich etická, bezpečná 
a zmysluplná, je potrebné dodržať 
a splniť nasledovné požiadavky kvality 
pre participáciu (viac pozri UNICEF 
Iniciatíva Deťom priateľské mestá a ko-
munity, s. 58 – 63):

Transparentná a informatívna: Deti 
a mladí ľudia musia mať detailné infor- 
mácie týkajúce sa ich zaangažovania 
– aký je dôvod spolupráce s nimi, ako 
bude celý proces prebiehať, do akej 
miery môžu ich názory ovplyvniť danú 
vec. 

Dobrovoľná: Deti a mladí ľudia by ne- 
mali byť nútení do participácie. Majú 
mať slobodu rozhodnúť sa, či sa chcú 
zapojiť alebo nie ako aj vedieť, že svoje 
angažovanie sa môžu ukončiť kedykoľ- 
vek počas celého procesu, ak sa tak 
rozhodnú. 

Rešpektujúca: Deti a mladí ľudia by 
mali mať pocit bezpečia a slobody pre 
vyjadrenie svojich názorov a dospelí  
by ich mali vypočuť s rešpektom. 

Relevantná: Deti a mladí ľudia by mali 
mať príležitosti vyjadrovať svoj názor 
na veci, ktoré sa priamo dotýkajú ich 
života – sú pre ne relevantné. Ide  
o témy ich bezprostredného osobného 
života, života komunity, v ktorej vyras- 
tajú a témy, ktoré majú bezprostredný 
vplyv na ich život. 

Facilitovaná deťom a mladým ľuďom 
primeraným spôsobom a metódami: 
Prístupy a metódy práce s deťmi 
a mladými ľuďmi by mali byť zodpove- 
dajúce ich veku a schopnostiam.  
Aby boli deti a mladí ľudia pripravení 

Participácia detí 
a mladých ľudí

Jedným zo základných pilierov Doho- 
voru o právach dieťaťa a všetkých ak-
tivít smerom k deťom a mladým ľuďom 
je ich participácia, teda spoluúčasť na 
rozhodovaní vo veciach, ktoré sa ich 
života predovšetkým priamo, ale aj 
nepriamo, dotýkajú. Je to zároveň  
jedno z ich práv – mať vlastný názor, 
ktorý môžem vyjadriť a ktorý je po-
zorne vypočutý a v rozhodovaní vážne 
posúdený a zohľadnený. 

Jestvujú rozličné delenia participácie, 
my uvádzame delenie podľa stupňa 
angažovanosti detí a mladých podľa 
príručky UNICEF Iniciatíva Deťom  
priateľské mestá a komunity (s. 55):

A. Konzultatívna  
participácia
Dospelí sa snažia zistiť názory detí 
a mladých ľudí, porozumieť ich život-
nej skúsenosti a perspektíve. Porozu- 
menie je len prvým krokom. Takto 
získané poznatky sú základom násled-
nej intervencie, projektu, programu, 
politiky. V rámci konzultatívnej partici- 
pácie sa najčastejšie mapuje široká 
škála detí a mladých ľudí v komunite. 
Používajú sa na to rozličné nástroje 
ako dotazníky, fokusové skupiny,  
verejné vypočutia, individuálne rozhov-
ory a ďalšie. Výsledky konzultácií 
zvyčajne pomáhajú zmapovať celú 
širokú škálu tém, ktoré deti a mladých 
ľudí zaujímajú a trápia. S prihliadnutím 
na početnosť rovnakých odpovedí, či 
odpovedí poukazujúcich na kritické 
situácie, určujú, čomu sa treba ďalej 

viac venovať, resp. preskúmať viac 
do hĺbky. V rámci konzultatívnej 
participácie je celý proces iniciovaný 
a vedený dospelými, ktorí však 
uznávajú, že deti a mladí ľudia majú 
hodnotný názor, skúsenosti a pohľady, 
ktoré prispievajú ku kvalitnejšiemu 
rozvoju politík, služieb alebo aktivít. 

B. Spolupracujúca  
participácia 
Proces spolupracujúcej participácie je 
zvyčajne iniciovaný dospelými, ale deti 
a mladí ľudia sú chápaní ako partneri, 
ktorí majú v celom rozhodovaní mies- 
to, určené kompetencie, zodpoved-
nosti a spolupodieľajú sa na prijímaní 
rozhodnutí. Dospelí, ak je to nevyhnut-
né, sprevádzajú deti a mladých ľudí, 
pomáhajú im nadobudnúť potrebné 
zručnosti, usmerňujú ich. Deti a mladí 
ľudia však vykonávajú niektoré činnos- 
ti a niektoré rozhodnutia samostatne. 
Napríklad sa môžu stať tými, ktorí 
zbierajú podnety a návrhy od svojich 
rovesníkov – v takomto prístupe sa 
využíva rovesnícky princíp a prístupy 
tzv. akčného výskumu. Taktiež môže 
byť v rámci spolupráce prizvaná už  
existujúca iniciatíva detí a mladých 
ľudí ako napríklad detský  
a mládežnícky parlament, žiacka  
a študentská rada, detská 
a mládežnícka organizácia. Títo sú 
chápaní ako rovnocenní partneri 
v tvorbe a realizácii politiky alebo 
programov a aktivít pre deti a mladých 
ľudí.
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adekvátne participovať, často je po-
trebný istý čas a zdroje, ktoré ich na 
túto úlohu pripravia. Je dôležité  
nezabudnúť, že miera podpory 
a metódy práce sa so zvyšujúcim  
vekom a postupným budovaním 
kapacít menia. 

Inkluzívna: Participácia musí byť 
inkluzívna, nereplikovať existujúce 
vzorce diskriminácie a povzbudzovať 
zapojenie marginalizovaných detí 
a mladých ľudí. Deti a mladí ľudia nie 
sú homogénnou skupinou a participá-
cia musí poskytnúť rovnaké a rovné 
príležitosti pre všetkých bez akejkoľ- 
vek diskriminácie. Taktiež musí byť 
kultúrne citlivá pre deti a mladých ľudí 
zo všetkých komunít.

Podporená tréningom: Dospelí po-
trebujú prípravu a školenie v tom, ako 
pristupovať k deťom a mladým ľuďom, 
pracovať s nimi, počúvať ich a viesť 
s nimi dialóg, vťahovať ich do aktivít, 
nechať im slobodný priestor a usmer- 
ňovať ich bez ovplyvňovania. 

Bezpečná a citlivá na riziká:  
V niektorých témach a situáciách 
vyjadrenie názoru detí a mladých ľudí 
môže so sebou niesť riziká. Dospelí 
majúvoči deťom a mladým ľuďom 
zodpovednosť, musia ich chrániť 
pred rizikom násilia, zneužívania 
alebo akýchkoľvek negatívnych 
následkov participácie. Z toho 
vyplýva, že je potrebné mať vytvorenú 
politiku ochrany detí a mladých ľudí 
s konkrétnymi krokmi ako postupovať. 
Deti a mladí ľudia musia vedieť 
o svojom práve na ochranu ako aj 
o tom, kde nájsť pomoc, v prípade, že 
by ju potrebovali. 

Zodpovedná: Deti a mladí ľudia musia 
byť informovaní ako boli ich názory  

interpretované a použité. Taktiež by 
mali mať príležitosť poskytnúť spätnú 
väzbu na výslednú analýzu ako aj 
dostať informáciu, aký vplyv mala ich 
participácia v zmysle dosiahnutých 
výsledkov. 

Spôsoby a metódy parti- 
cipácie detí a mladých ľudí
Jestvuje množstvo spôsobov a metód, 
ktoré môžu byť využité na podporu 
participácie detí a mladých ľudí.  
Niektoré ich aktivizujú viac, iné menej. 
Ďalšie sú viac formálne, iné viac tvo- 
rivé. V skratke uvádzame niektoré 
z nich (viac pozri UNICEF Iniciatíva 
Deťom priateľské mestá a komunity):

  Byť respondetmi v prieskumoch 
navrhnutými a vedenými dospelými 
(dotazníky, rozhovory, fokusové 
skupiny)

  Navrhovať a realizovať vlastné  
prieskumy medzi rovesníkmi (dotaz-
níky, rozhovory, fokusové skupiny)

  Byť súčasťou programu rovesnícke-
ho vzdelávania a poradenstva

  Viesť alebo byť členom žiackej  
alebo študentskej rady

  Viesť alebo byť členom detského 
alebo mládežníckeho parlamentu

  Realizovať audit miestnych služieb 
z pohľadu užívateľa – dieťaťa 
a mladého človeka

  Viesť alebo zapájať sa do kampaní 
s využitím sociálnych médií

  Iniciovať alebo byť vypočutí pri 
advokačných aktivitách v rámci 
tvorby politík

  Byť súčasťou komisií a poradných 
orgánov samosprávy a inštitúcií 
poskytujúcich miestne služby

V aktivitách, ktorých cieľom je podnie- 
tiť deti a mladých ľudí zamyslieť sa 
nad svojím životom a okolím, získať 
od nich spätnú väzbu k tomu, čo majú 
a nemajú radi, čo sa im páči a nepáči, 
čo podľa nich funguje a čo nefunguje 
alebo chýba na samosprávnej úrovni, 
aké sú ich skúsenosti s tými-ktorými 
službami a prístupom dospelých 
k nim, je vhodné využívať aj rozličné 
tvorivé metódy a postupy, ktoré sú 
pre nich častokrát príjemnejšie, viac 
angažujúce, zaujímavé. Deti a mladí 
ľudia môžu napríklad písať úvahu 
alebo nakresliť svoje myšlienky k téme 
„Čo by som robil/zmenil v našom  
meste/dedine, keby som bol jej 
primátorom/starostom“. Môžu 
zaznamenávať na mapu mesta alebo 
dediny, štvrte či komunity miesta, 
ktoré majú radi a miesta, ktoré radi 
nemajú s vysvetlením prečo. Podobne 
môžu tieto miesta fotografovať, 
následne sa pri prezentovaní fotografií 
rozvinie diskusia. V prípade rieše-
nia toho, ako veci fungujú, môžu 
o týchto veciach zahrať krátku 
divadelnú scénku, pričom najskôr 
zahrajú situáciu ako ju zažili a vnímajú, 
následne ju zahrajú tak, ako by chceli, 
aby sa v ideálnom prípade odohrala. 
Ďalšou z metód je takzvaný projektový 
prístup – deti a mladí ľudia uchopia 
danú tému v podobe projektu,  
čo zahŕňa zisťovanie informácií 
o danom probléme (teoretických a od 
ľudí, ktorých sa dotýka), tvorba riešení 
v podobe modelov či prototypov a ich 
následná prezentácia.

Dané aktivity by však mal dopĺňať 
rozhovor, ktorý pomôže lepšie pocho- 
piť uvažovanie a myšlienky detí  
a mladých ľudí, prinesie dodatočné in-
formácie, väčší vhľad a porozumenie. 
To všetko by malo byť zaznamenané 
a analyzované, v ideálnom prípade by 

formulované závery pre skvalitnenie 
politiky, programov, služieb a aktivít 
samosprávy v oblasti detí a mladých 
ľudí ako aj ich práv mali byť opätovne 
prekonzultované s deťmi a mladými 
ľuďmi, aby bolo potvrdené správne 
porozumenie a vyhlo sa nesprávnym 
interpretáciám alebo prílišnému  
pohľadu zo strany dospelých, ktorý  
by sa u detí a mladých ľudí nemusel 
stretnúť s pozitívnou odozvou.  
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Inklúzia detí 
a mladých ľudí

Je relatívne ľahké pracovať s deťmi 
a mladými ľuďmi, ktorí patria k väčši-
novej populácii a poľahky sa s nimi 
stretneme na bežnej základnej  
a strednej škole. Našim cieľom je 
však tvoriť komunity pre všetky deti 
a mladých ľudí, preto je dôležité dostať 
sa aj k tým deťom a mladým ľuďom, 
ktorí sú marginalizovaní a je oveľa 
ťažšie ich zapojiť. Tými sú napríklad:

  Deti a mladí ľudia s postihnutím 
(fyzickým alebo mentálnym)

  Deti a mladí ľudia v systéme 
náhradnej starostlivosti

  Deti a mladí ľudia z národnostných 
a etnických menšín, z Rómskych 
komunít

  Deti a mladí ľudia, ktorí neukončili 
školskú dochádzku

  Deti a mladí ľudia v systéme  
súdnictva

  Deti a mladí ľudia s „problémovým 
správaním“

  Deti a mladí ľudia z chudobných 
a ekonomicky znevýhodnených 
komunít

  Deti a mladí ľudia, ktorí sa identifi-
kujú ako LGBT

  Deti a mladí ľudia utečencov a žia-
dateľov o azyl

  Deti a mladí ľudia migrantov

Uvedené a ďalšie skupiny detí a mla- 
dých ľudí sa tak stretávajú s množ- 
stvom bariér, ktoré im neumožňujú žiť 
kvalitný život, naplno uplatňovať svoje 
práva a plnohodnotne participovať     

na živote komunity a samosprávy, 
v ktorej vyrastajú a žijú. Ide predovš-
etkým o nasledovné bariéry (viac pozri 
UNICEF Iniciatíva Deťom priateľské 
mestá a komunity): 

Postojové bariéry: Skupiny detí 
a mladých ľudí sú stigmatizované, 
odmietané, šikanované alebo inak 
vylúčené.

Fyzické bariéry: Tieto zahŕňajú úzke 
vchody, schody a schodištia, auto-
busy a vlaky bez prispôsobeného 
nástupu pre ľudí s postihnutím, ako 
aj toalety neprispôsobené potrebám 
ľuďom s postihnutím.

Komunikačné bariéry: Tieto sa týkajú 
predovšetkým detí a mladých ľudí  
so zmyslovým postihnutím, ktorí po-
trebujú alternatívne formy komuniká-
cie, aby mohli informácie čítať, počuť, 
vidieť a komunikovať ďalej. Ďalej detí 
a mladých ľudí z iných krajín, národ-
ností a etnických menšín, ktorí hovoria 
iným ako slovenským jazykom. Taktiež 
môže ísť o bariéry v sprístupnení ko-
munikácie cez internet v prípade detí 
a mladých ľudí z ekonomicky znevý- 
hodňujúceho prostredia. 

Ekonomické bariéry: Tieto sa týkajú 
predovšetkým možnosti zúčastňovať 
sa na aktivitách ktoré angažujú deti 
a mladých ľudí, pretože doprava  
a ďalšie náklady súvisiace s partici- 
páciou môžu byť pre deti, mladých 
ľudí a ich rodiny náročné alebo nedo-
siahnuteľné.

Právne bariéry a bariéry v politikách: 
Ide o situácie, kedy sú niektoré deti 
a mladí ľudia vyčlenení z istých  
služieb, napr. deti a mladí ľudia 
s postihnutím sa nemôžu vzdelávať 
v bežných školách, je obmedzená ich 
sloboda výberu kvalifikácie a pod. 

Súčasťou strategického prístupu sa- 
mosprávy, ktorá rešpektuje práva  
všetkých detí a mladých ľudí, ktorí na 
jej území žijú, je aj analýza toho, či 
a do akej miery sú všetky deti a mladí 
ľudia rovnocenne zahrnutí do jej živo-
ta a rozhodovania. V prvom kroku je 
dôležité uskutočniť analýzu, ktoré 
deti a mladí ľudia v našej komunite 
a samospráve zažívajú vylúčenie 
a diskrimináciu a akým spôsobom. 
Všetky vyššie spomenuté informácie 
v tejto kapitole pomôžu zorientovať sa, 
na aké skupiny detí a mladých ľudí sa 
zamerať a aké sú základné možné  
oblasti a formy vylúčenia a diskrimi- 
nácie, s ktorými sa môžu stretávať. 
Potom nasleduje detailné preskúmanie 
miestnych politík a regulácií s cieľom 
zistiť, či niektoré z nich priamo alebo 
nepriamo nediskriminujú niektorú  
skupinu detí a mladých ľudí. Okrem 
priamej diskriminácie, ku ktorej 
dochádza vtedy, keď zákony, politiky, 
pravidlá alebo služby úmyselne vylúčia 
niektoré deti a mladých ľudí alebo 
k nim pristupujú odlišne, je dôležité 
myslieť aj na nepriamu diskrimináciu. 
Táto je  pravdepodobne najrozšírenej- 
šou na úrovni miestnych komunít 
a samospráv. Deje sa ako nezámerný 
dôsledok zákonov, politiky, pravidiel, 
regulácií, finančných alokácií a služieb. 

Ďalším krokom je analýza bariér, kto- 
ré stoja v ceste tomu, aby deti 
a mladí ľudia mohli rovnocenne  
uplatňovať svoje práva. V rámci 
takejto analýzy je možné preskúmať 

napríklad to, ktoré zo skupín detí 
a mladých ľudí nevyužívajú miestne 
služby a prečo. Môžeme preskúmať 
oblasti ako napríklad možnosti pre 
trávenie voľného času a športy, knižni- 
ce, kiná, ihriská, zdravotnícke zariade- 
nia, krúžky atď., pričom si kladieme 
nasledovné otázky: Je nízke využívanie 
týchto služieb spôsobené cenou, dos- 
tupnosťou, nezáujmom, chýbajúcimi 
informáciami o nich, prístupom perso- 
nálu, alebo z nejakého iného dôvodu? 
Jasné informácie poskytnú poznatky 
o tom, ako zlepšiť dané služby. Je dô- 
ležité neklásť si tieto otázky iba takzva- 
ne „od stola“, ale do hľadania  
odpovedí na ne zapojiť samotné deti 
a mladých ľudí, predovšetkým tie, 
ktoré patria do skupiny detí a mladých 
ľudí zažívajúcich vylúčenie a diskrimi-
náciu. Platia pre ne tie isté pravidlá, 
postupy a metódy, ako sú uvedené 
v predchádzajúcej kapitole o par-
ticipácii detí a mladých ľudí. To, čo 
je potrebné viac zohľadniť, je eko-
nomická a fyzická dostupnosť stretnutí 
ako aj spôsob a forma komunikácie 
vzhľadom na ich materinský jazyk 
a kultúru alebo rozdielne spôsoby  
komunikácie vzhľadom na postihnutie. 
Okrem priamej komunikácie s deťmi 
a mladými ľuďmi je pre získanie  
cenných poznatkov o ich dis- 
kriminácii, potrebách a riešeniach  
dôležité zaangažovať rodičov  
a opatrovníkov detí a mladých ľudí, 
či mimovládne organizácie, ktoré ich 
združujú alebo s nimi pracujú. Zároveň 
vedia poradiť pri najvhodnejších 
spôsoboch komunikácie a zabez-
pečenia priestoru pre stretnutia 
s deťmi a mladými ľuďmi. 

Po uskutočnení všetkých analýz a zís- 
kaní spoľahlivého množstva informácií 
je logickým vyústením hľadanie, tvor-
ba a implementácia adekvátnych 
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riešení. Opätovne zdôrazňujeme par-
ticipáciu detí a mladých ľudí, ale aj ich 
rodičov, opatrovníkov a mimovládnych 
organizácií na rozhodovacích proce- 
soch. V realite sa tak deje súbežne 
počas zisťovania bariér a zhromažďo-
vania informácií o tom, čo je potrebné 
riešiť, keďže otázka „Čo?“ ide ruka 
v ruke s otázkou „Ako?“ Aby sa mohli 
všetky deti a mladí ľudia tešiť z plného 
rešpektovania svojich práv a viesť kva- 
litný život, samospráva by sa nemala 
báť prijímať špecifické opatrenia zame- 
rané na tú ktorú skupinu detí a mla- 
dých ľudí, ktorí zažívajú vylúčenie ale- 

krátkym úvodom, po uvedení 
indikátorov zas poukazujeme na prí- 
klady dobrej praxe zo Slovenska  
a zahraničia alebo zdroje, kde v danej 
téme môžete nájsť viac informácií 
a načerpať inšpiráciu pre praktické 
zavádzanie do praxe.

Ako sme uviedli v predchádzajúcej 
časti príručky, každá samospráva musí 
predovšetkým zohľadňovať potreby 
detí, mladých ľudí, ich rodičova alebo 
opatrovníkov a ďalších občanov, ktorí 
žijú na jej území. Hoci sa v mnohých 
veciach budú prekrývať s inými samo-
správami, v ďalších budú jedineční, 
špecifickí. Preto sa ani jednotlivé indi- 
kátory nedajú chápať ako všeobecný 
vzor pre všetky samosprávy. Je úplne 
legitímne uznať, že tá ktorá spomínaná 

bo diskrimináciu – ide o takzvané vy- 
rovnávacie opatrenia. Ak by niekto na- 
mietal, že môže ísť o takzvanú pozitív- 
nu diskrimináciu, nie je to pravda – 
všetky tieto opatrenia sú podporné 
a smerujú k tomu, aby všetky deti 
a mladí ľudia žijúci v samospráve 
mohli naplno využívať všetky možnosti 
a služby na rovnakej úrovni, ktorá je 
považovaná za štandard. Navyše, je 
výskumne dokázané, že podporné 
opatrenia pre marginalizované skupiny 
prispievajú ku kvalite života všetkých 
občanov, nielen tých, na zvýšenie 
začlenenia ktorých sú zamerané. 

Indikátory  
samosprávy  
rešpektujúcej práva 
detí a mladých ľudí

Nasledujúca časť príručky ponúka  
indikátory samosprávy rešpektujúcej 
práva detí a mladých. Pri ich koncipo- 
vaní sme vychádzali z indikátorov,  
ktoré vytvorila kanadská organizácia 
Spoločnosť pre deti a mladých ľudí 
Britskej Kolumbie (www.childfriend-
lycommunities.ca), ktoré sme upravili 
vzhľadom na slovenský kontext a naše 
poznatky a skúsenosti s mapovaním 
potrieb detí a mladých ľudí na Slo- 
vensku. Indikátory nechápeme ako 
kontrolný zoznam v zmysle „spĺňa – 
nespĺňa“, ale skôr ako návod, na čo 
všetko pamätať, nad čím všetkým sa 
vo vzťahu k životu detí a mladých ľudí, 
ich rozvoja a kvality života zamyslieť, 
na čom pracovať, čo zlepšovať.  
Jednotlivé oblasti, ku ktorým sa viažu 
dané indikátory predstavujeme  

oblasť nie je pre danú komunitu či sa-
mosprávu relevantná, resp. nemusí byť 
politickou prioritou. Samozrejme, ak 
nerelevantných indikátorov je viac ako 
relevantných, asi nemôžeme hovoriť 
o samospráve rešpektujúcej práva detí 
a mladých ľudí či komunite priateľskej 
k deťom a mladým ľuďom, ale o samo-
správe a komunite ignorujúcej práva, 
potreby, záujmy detí a mladých ľudí, 
o samospráve a komunite, pre ktorú 
deti a mladí ľudia nie sú prioritou.

Indikátory, ktoré vzhľadom na svoj 
miestny kontext uznáte za relevantné 
a budete ich chcieť zhodnotiť  a ďalej 
rozvíjať, môžete škálovať. Napríklad 
môžete použiť nasledovné rozdelenie:

  V tejto oblasti sme jednotkou 
a nepotrebujeme ju riešiť – všetko 
funguje tak, ako má.

  V tejto oblasti máme veľmi veľa 
pozitívnych skúseností, ale ešte 
stále nájdeme niečo, čo zlepšiť.

  V tejto oblasti máme nejaké dobré 
príklady, no k dokonalosti vedie 
ešte veľmi dlhá cesta.

  V tejto oblasti nie sme priateľský 
k deťom a mladým ľuďom, musíme 
sa výrazne zlepšiť.

  Táto oblasť nie je pre našu samo-
správu alebo komunitu relevantná. 

Opätovné prehodnotenie indikátorov 
a ich napĺňania v rozmedzí roka až 
troch (v závislosti na stratégii rozvoja, 
cieľov a krokov jej implementácie – 
pozri prvú časť príručky) vám tak uká- 
že, či sa v napĺňaní daných indikátorov 
zlepšujete – posúvate dopredu,  
či stagnujete alebo či sa situácia detí 
a mladých ľudí v tej-ktorej oblasti 
v čase dokonca zhoršila. 

Jednotlivé oblasti a indikátory vychá- 
dzajú z Dohovoru o právach dieťaťa. 
Uvedomujeme si, že samospráva  
na Slovensku má vzhľadom na u nás  
platnú legislatívu rôznu mieru zodpo- 
vednosti a možnosti ovplyvňovania 
v tej ktorej oblasti a indikátoroch. Sme 
však presvedčení, že samospráva má 
zároveň dostatočnú autoritu na to,  
aby vstúpila do jednania o zlepšení 
podmienok v tých oblastiach a indi- 
kátoroch, v ktorých má obmedzený 
prípadne aj žiadny formálny vplyv. 
Zároveň sme radi, že vždy sa nájde 
dostatok tých, ktorým na potrebách, 
právach a kvalitnom živote detí 
a mladých ľudí na Slovensku záleží 
– dôkazom a ďalším krokom na tejto 
ceste je to, že ste si našli čas, aby 
ste sa oboznámili s obsahom tejto 
príručky.  
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Miestna  
samospráva

Samospráva, prostredníctvom svojich 
rozhodnutí vstupuje do života detí 
a mladých ľudí každodenne. Tá samo- 
správa, ktorej záleží na právach detí 
a mladých ľudí, kvalite ich života 
a chce k nim byť priateľská, pri tvorbe 
politík a prijímaní rozhodnutí zohľadňu-
je najlepší záujem detí a mladých ľudí. 
Zároveň zapája deti a mladých ľudí 
do rozhodovania vo veciach, ktoré sa 
priamo i nepriamo dotýkajú ich života. 
Keďže deti a mladí ľudia do 18 rokov 
nemajú právo voliť, je dôležité,  
aby samosprávy vytvárali možnosti, 
kedy môžu vyjadriť svoj názor a tento 
bol v konečnom rozhodovaní zohľad-
nený.
 
Indikátory Samosprávy rešpektujú- 
cej práva detí a mladých ľudí  
na úrovni jej riadenia:

  jestvuje samostatná stratégia  
pre deti a mladých ľudí

  politika priateľská k deťom  
a mladým ľuďom je jasne  
zadefinovaná v plánoch  
samosprávy

  interné a územné predpisy  
zohľadňujú potreby detí a mladých 
ľudí v samospráve

  mestské zastupiteľstvo aktívne  
komunikuje s komisiami školstva, 
sociálnych vecí a ďalšími, ktoré  
prijímajú uznesenia vo veci detí, 
mladých ľudí a rodín 

  samospráva si pripomína  
Medzinárodný deň detí (1. jún), 
Medzinárodný deň mládeže  

(12. august), Medzinárodný deň 
študentstva (17. november), 
Svetový deň detí (20. november) 

  miestna samospráva sa snaží  
ďalej posúvať myšlienky a politiku  
k deťom a mladým ľuďom  
priateľských komunít na iných 
úrovniach štátnej a verejnej správy

  predstavitelia samosprávy trávia 
čas priamo s deťmi a mladými  
ľuďmi (napríklad navštevujú školy, 
centrá voľného času, aktivity  
mimovládnych organizácií atď.)

  predstavitelia samosprávy sa  
pravidelne rozprávajú s deťmi  
a mladými ľuďmi v samospráve

  jestvujú pravidelné správy o tom, 
či sú práva detí a mladých ľudí 
dodržiavané a ich potreby napĺňané 
(správy zahŕňajú štatistiky,  
programy a ich dopad na komunitu)

  jestvuje mechanizmus pravidelného 
monitorovania a hodnotenia  
dodržiavania práv detí a mladých 
ľudí

  miestne samosprávy majú  
mechanizmus, zamestnancov 
a procesy, ktoré im pomáhajú 
pri získavaní podnetov od detí 
a mladých ľudí v oblastiach,  
ktoré sa ich priamo dotýkajú

  miestne samosprávy majú  
mechanizmus, zamestnancov 
a procesy, ktoré im pomáhajú 
pri získavaní podnetov od detí 
a mladých ľudí v oblasti  
všeobecného života v komunite

  jestvujú procesy, ktoré zabezpečia 
deťom, mladým ľuďom a dôležitým 
dospelým spravodlivé vypočutie 
v rôznych problémoch, hlavne tých, 
ktoré sa ich priamo týkajú

  jestvujú inovatívne prístupy, ktoré 
zabezpečujú, že aj deti a mladí  
ľudia z marginalizovaných skupín 
obyvateľov sa môžu aktívne  
podieľať na živote v samospráve

  používajú sa neformálne metódy  
na zisťovanie názorov a postojov  
v samospráve ako napríklad  
participatívny akčný výskum alebo 
mapovanie potrieb

  v práci s deťmi a mladými ľuďmi  
sa využívajú neformálne a zážitkové 
metódy primerané veku  
a schopnostiam detí a mladých ľudí 

  programy a aktivity sú otvorené 
pre všetky deti a mladých ľudí bez 
ohľadu na to, z akého prostredia 
pochádzajú a konajú sa  
na miestach, kde sa deti a mladí 
ľudia cítia dobre a bezpečne (napr. 
tam, kde sa obvykle stretávajú)

  úlohy a zodpovednosti detí,  
mladých ľudí a dospelých sú jasne 
určené a založené na dôvere

  v prípadoch, kde je to možné 
a vhodné, sa do rozhodovania 
zapájajú všetky strany 

  samospráva pravidelne oceňuje 
deti a mladých ľudí za úspechy 
a prínos v rozličných oblastiach

  samospráva pravidelne oceňuje  
za úspechy a prínos v práci s deťmi 
a mladými ľuďmi

  jestvujú možnosti dobrovoľníctva 
pre deti a mladých ľudí, ako aj  
rovesnícke programy detí a mla-
dých ľudí 

  miestna samospráva poukazuje  
na pozitívne príklady detí a mladých 
ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú  
do života v komunite a samospráve

  výchova a vzdelávanie v oblasti  
občianskej náuky je prepojená  
so životom miestnej komunity  
a samosprávy 

  téme práv detí a mladých ľudí 
sa venuje formálne i neformálne 
vzdelávanie

  dospelí sú školení a trénovaní 
v oblasti podpory detí a mladých 
ľudí v ich zapájaní sa do tvorby 
politík a akčných plánov

  je vytvorený priestor pre deti  
a mladých ľudí, aby sa ujali  
líderských pozícií

  samospráva pozýva deti a mladých 
ľudí (napr. zo škôl), aby sa zúčastnili 
zasadnutí a mali možnosť  
pozorovať dianie priamo

  jestvujú programy a finančná  
podpora pre deti a mladých ľudí, 
aby mohli využívať svoje práva  
na bezpečnosť, zdravie,  
participáciu a boli oslobodení  
od akýchkoľvek prejavov  
diskriminácie 
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Príklady z praxe

 
Komunity priateľské k deťom a mladým ľuďom
Nadácia pre deti Slovenska realizuje program Komunity priateľské k deťom 
a mladým ľuďom. V rámci tohto programu sú oceňované samosprávy a komu-
nity, ktoré v uplynulom roku zaznamenali významný posun v tvorbe a realizácii 
verejnej politiky zameranej na deti a mladých ľudí. Okrem ocenenia realizujeme 
aj rozličné vzdelávacie a konzultačné aktivity pre tých, ktorí sa rozhodli rozvíjať 
politiku a aktivity v oblasti detí a mladých ľudí participatívnym spôsobom 
zohľadňujúc reálne potreby detí a mladých ľudí. Našim dlhodobým partnerom 
v tomto programe je Komunálna poisťovňa.  
Viac informácií: www.codetipotrebuju.sk.

 
Deťom priateľské mestá
Organizácia UNICEF prostredníctvom programu Deťom priateľské mestá rozvíja 
sieť národných komisií a miest, ktoré rešpektujú práva detí a mladých ľudí.  
Na internetovej stránke programu predstavujú informácie a dáta v oblasti dob- 
rých príkladov z praxe, aktivít a intervencií ako aj aktuálne výsledky z výskumov 
a relevantné publikácie. Viac informácií: www.childfriendlycities.org. 

 
Medzinárodná sieť pre práva detí
Organizácia CRIN – Child Rights International Network je globálnou sieťou pre 
výskum, politiku a advokáciu v oblasti práv detí, ktorej práca je založená na 
Dohovore o právach dieťaťa. Vo svojej práci nielen monitoruje dodržiavanie práv 
detí a presadzuje nápravu, ale prepája všetkých profesionálov, s ktorými zdieľa 
príklady dobrej praxe pre zlepšenie situácie detí a mladých ľudí. Viac informácií: 
www.crin.org.

 
Deťom priateľský Leeds
Britské mesto Leeds si predsavzalo, že sa stane deťom priateľským mestom.  
Do tohto projektu sa zapojilo viac ako 750 organizácií, podnikov a jednotlivcov. 
Vytvorili konkrétny plán s merateľnými ukazovateľmi, ktorých sledovanie im 
ukáže, ako sa im darí napredovať v dosahovaní cieľa (http://bit.ly/2sS5RLW). Sa-
mospráva mesta k projektu zriadila samostatnú internetovú stránku so všetkými 
potrebnými informáciami a multimediálnym obsahom.  
Viac informácií: http://www.leeds.gov.uk/childfriendlyleeds

V Škole u Filipa v Banskej Bystrici sa dospelí neboja detského názoru. Práve 
naopak. Všetky dôležité rozhodnutia začínajú diskusiou so žiakmi.

Zaujíma nás, čo si deti a mladí ľudia myslia o veciach, ktoré sa ich života  
dotýkajú. Preto sme v Nadácii pre deti Slovenska založili poradnú skupinu detí  
a mladých ľudí.
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Ranná  
starostlivosť  
a predprimárna  
výchova  
a vzdelávanie

Rané detstvo je dôležité obdobie 
v živote dieťaťa, v ktorom sa formuje 
základ pre budúci kvalitný a úspešný 
život, preto je dôležité zabezpečiť  
a poskytnúť deťom vhodné stimulujú- 
ce prostredie. Rozličné zariadenia sta- 
rostlivosti o deti ako sú materské cen- 
trá, centrá včasnej intervencie, detské 
centrá, detské jasle, materské školy 
a ďalšie spolupracujú s rodičmi ako  
aj miestnou komunitou. Vo svojej práci 
 vhodne prepájajú priestor pre voľnú 
neštruktúrovanú hru i rozličné štruktú- 
rované výchovno-vzdelávacie aktivity. 
Samospráva a komunita priateľská 
k deťom a mladým ľuďom zabezpeču- 
je a podporuje činnosť rozličných  
zariadení rannej starostlivosti a pred- 
primárnej výchovy a vzdelávania detí 
a dbá o ich kvalitný personál a služby. 

Indikátory Samosprávy rešpektujú- 
cej práva detí a mladých ľudí  
v oblasti rannej starostlivosti 
a predprimárnej výchovy  
a vzdelávania:

  služby sú dostupné deťom  
a rodičom vtedy, keď ich potrebujú 
(bez čakacích zoznamov  
a poradovníkov)

  ponúkaná škála služieb napĺňa  
potreby tak detí ako aj rodičov  
alebo opatrovníkov, vrátane služieb 
vhodných pre deti rozličného veku, 

bezpečné vzťahy
  jestvujú striktné pravidlá  

pre monitorovanie bezpečnosti  
a kvality života detí v týchto  
zariadeniach, zároveň sú tieto  
pravidlá a s nimi súvisiace  
informácie dostupné verejnosti

  všetky pravidlá a postupy  
bezpečnosti sú jasné všetkým  
pracovníkom a rodičom alebo  
opatrovníkom

  jestvujú a sú uplatňované štandardy 
najvyššej kvality pre rannú  
starostlivosť a učenie

  pracovníci s deťmi angažujú  
rodičov alebo opatrovníkov  
prostredníctvom pravidelných  
diskusií o akýchkoľvek výzvach, 
ktorým deti čelia, ako aj 
úspechoch, ktoré deti dosiahli

  služby sú nastavené tak,  
že zodpovedajú ašpiráciám  
komunity a rodičov alebo  
opatrovníkov pre ich deti

  jestvujú a sú uplatňované politiky  
a programy, ktoré vítajú spoluprácu 
s rodičmi a opatrovníkmi  
a povzbudzujú ich k účasti  
na aktivitách

  pracovníci s deťmi rozumejú tomu, 
ako sa deti učia prostredníctvom 
spontánnej hry

  pracovníci s deťmi vedia zostavovať 
vhodné plány pre rozvoj každého 
dieťaťa

  zariadenia poskytujú rôzne  
možnosti herných a učebných 
príležitostí vo vnútri aj vonku  
pre všetky deti rôzneho veku  
a schopností

  toalety a umyvárky zohľadňujú  
potreby detí – majú znížené 
umývadlá a malé toalety  

kultúr a tých, ktoré majú špeciálne 
potreby a nadanie

  sú vytvorené univerzálne dostupné 
usmernenia, ktorých cieľom  
je zabezpečiť vysokú kvalitu,  
dostupnosť a kultúrne vhodnú  
starostlivosť o deti

  sú aplikované iniciatívy, ktoré 
umožňujú prístupnosť kvalitnej  
starostlivosti o deti aj rodinám 
s nízkym príjmom

  pracovníci v oblasti starostlivosti  
o deti sú školení a trénovaní v téme 
zneužívania detí

  pracovníci v oblasti starostlivosti  
o deti sú školení a trénovaní v téme 
zanedbávania detí

  pracovníci v oblasti starostlivosti  
o deti sú školení a trénovaní v téme 
špeciálnych potrieb detí

  pracovníci v oblasti starostlivosti  
o deti sú školení a trénovaní v téme 
kultúrnej citlivosti 

  pracovníci v oblasti starostlivosti  
o deti sú dôkladne vyberaní 

  prítomnosť zamestnancov  
a dobrovoľníkov, ktorí pracujú  
s deťmi a mladými ľuďmi,  
je relatívne konštantná (nejde  
o dočasných alebo náhodných 
pracovníkov), čo deťom a mladým 
ľuďom umožňuje nadväzovať  

zabezpečujúce ľahký prístup, resp. 
sú zabezpečené stolčeky pre deti, 
na ktoré sa môžu postaviť, kde je to 
relevantné

  priestory sú dostupné všetkým 
deťom a mladým ľuďom, vrátane 
tých s postihnutím

  pre staršie deti jestvujú príležitosti 
na to, aby boli v líderskej pozícii  
a prevzali úlohu mentora pre 
mladšie deti

  sú iniciované partnerstvá  
a spolupráca medzi rekreačnými 
programami v komunitách  
a poskytovateľmi starostlivosti 
a výchovy a vzdelávania pre deti

  jestvujú možnosti neustáleho  
vzdelávania pre pracovníkov  
z oblasti ranej starostlivosti,  
ako aj vhodné mechanizmy  
podpory a zdroje

  informácie pre rodičov alebo  
opatrovníkov o tom, ako vybrať 
starostlivosť o dieťa a o hodnote  
hry v živote detí sú dostupné  
prostredníctvom kultúrne  
relevantných materiálov  
a v jazykoch, ktorým rozumejú

  sú dostupné informácie pre rodičov 
alebo opatrovníkov, ktorí  
sa zaujímajú o aktuálne poznatky  
z oblasti výskumu detského vývinu, 
prinášajúce aktuality o programoch 
a aktivitách v komunite
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Príklady z praxe

 
Centrá včasnej intervencie
Centrá včasnej intervencie poskytujú odborné služby, podporu a pomoc rodinám 
so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v ranom 
veku. Včasná intervencia sa snaží umožniť rodičom podporovať vývin dieťaťa 
tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti, schopnosti a predpoklady. 
Je poskytovaná ambulantnou i terénnou formou v prirodzenom prostredí dieťaťa. 
Viac informácií: www.centravi.sk.  

Materské a rodinné centrá
Materské a rodinné centrá vytvárajú spoločný priestor pre matky s deťmi 
a rodiny. Je to priestor, v ktorom môžu mamy spolu so svojimi malými deťmi 
zmysluplne prežívať obdobie, kedy sa plne venujú rodine – rozvíjať sa, vzdelávať, 
pracovať na sebe a nachádzať podporu vo svojej novej životnej situácii. Svoju 
činnosť vyvíjajú predovšetkým na báze dobrovoľníctva a svojpomoci. Organizujú 
podujatia zamerané na spoločné trávenie voľného času matiek s deťmi a rodín, 
hrového, kultúrneho alebo športového zamerania. Taktiež usporadúvajú pred-
nášky, kurzy, diskusie na témy z oblasti vývinu detí, výchovy a rodičovstva.  
Viac informácií: www.materskecentra.sk.

 
Čítankovo
Dobrovoľnícke centrum v meste Banská Bystrica realizuje projekt Čítankovo, 
prostredníctvom ktorého sa zameriava na zlepšenie medzigeneračného porozu-
menia medzi deťmi predškolského veku a seniormi. Zároveň sa venuje rozvoju 
vzťahu detí k čítaniu a ku knihám keďže podstatou projektu je to, že seniori  
pravidelne (raz za týždeň) navštevujú materské školy, v ktorých deťom číta-
jú. Projekt podporila aj Nadácia pre deti Slovenska v rámci programu Hodina 
deťom. Viac informácií: http://bit.ly/2mxPmCK

Základná škola s materskou školou Smolenice vytvára inkluzívne  
prostredie, v ktorom sú vítané všetky deti s rozličnými schopnosťami.

Materská škola Imatra vo Zvolene cez tematický týždeň „O euráckom 
kráľovstve“ (v spolupráci s NDS) už od predškolského veku podporu-
je deti v rozvoji finančnej gramotnosti.
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Školy,  
výchova 
a vzdelávanie

Deti a mladí ľudia trávia veľkú časť 
svojho času v školách. Škola by pre 
nich mala byť miestom, kde sú  
v bezpečí a zároveň im ponúkať  
najlepšie možnosti na učenie a rozvoj. 
Okrem získavania nových poznatkov 
by sa deti a mladí ľudia mali naučiť 
a zažiť uplatňovanie ľudských práv 
v praxi. Demokracii, občianstvu  
a ľudským právam sa deti a mladí 
ľudia učia najlepšie priamo skúse-
nosťou – rešpektujúcim prístupom 
učiteľov, spolupodieľaním sa na 
riadení školy, prepojením s reálnym 
životom v komunite a samospráve. 
Hoci miera zapojenosti detí a mladých 
ľudí závisí aj od ich veku a schopností, 
bezpochyby im pomáha získať cenné 
zručnosti pre život, zvyšuje ich záujem 
o dianie v škole a zvyčajne má 
pozitívny vplyv aj na výsledky v učení. 

Indikátory Samosprávy  
rešpektujúcej práva detí a mladých 
ľudí v oblasti školskej výchovy  
a vzdelávania:

  v škole sú vítaní všetci žiaci  
a študenti aj ich rodičia

  jestvujú rôzne podporné programy, 
ktoré pomáhajú žiakom  
a študentom so znevýhodnením 
začleniť sa do školy

  nejestvujú finančné prekážky  
pre žiakov a študentov,  
aby sa zúčastňovali na školských  
aktivitách alebo výletoch 

  školy ponúkajú zmysluplné aktivity 
a výlety, ktoré podporujú priame 
zapojenie sa detí a mladých ľudí  
do života v komunite

  škola má dobré kontakty  
a spolupracuje s inými  
organizáciami v komunite  
(komunitné služby, prezentácie 
profesionálov na škole a i.)

  jestvujú programy, ktoré podporujú 
žiakov a študentov v tom,  
aby chodili do školy pešo alebo  
na bicykli

  jestvuje priamy kontakt s miestnou 
políciou v prípade potreby riešenia 
problémov

  súčasťou výchovno-vzdelávacieho 
programu je vyučovanie v oblasti 
zdravia a bezpečnosti

  súčasťou výchovno-vzdelávacieho 
programu je vyučovanie v oblasti 
práv detí 

  učitelia sú k dispozícii rodičom 
v prípade, že treba prediskutovať 
problém alebo pokroky ich dieťaťa

  kódex správania podporuje  
vzájomnú úctu a rešpekt medzi 
žiakmi/študentmi navzájom a medzi 
žiakmi/študentmi a učiteľmi

  na škole funguje žiacka alebo  
študentská rada a má vplyv  
na chod školy 

  jestvujú podporné rovesnícke  
programy a iné možnosti, kde  
si žiaci a študenti môžu rozvíjať 

líderské zručnosti
  žiaci a študenti sú podporovaní, 

aby sa zmysluplne vyjadrili v oblasti 
hodnotenia práce učiteľov

  žiaci a študenti sú podporovaní, 
aby sa zmysluplne vyjadrili v oblasti 
fungovania školy, školskej politiky 
a jej uplatňovania

  rodičia sa zapájajú do školských 
aktivít a rada rodičov má vplyv  
na chod školy

  miesta na dovoz a odvoz detí  
autami sú bezpečné

  jestvujú vyhradené miesta, kde 
môžu deti a mladí ľudia tráviť čas 
mimo vyučovacích hodín

  na ihriskách a školskom dvore  
sú školení vychovávatelia 

  jestvuje mnoho rôznorodých  
príležitostí a pomôcok na hru, 
vhodných pre deti v rôznom veku

  strava v školskej jedálni a v škole  
je nutrične vyvážená

  toalety a sanitárne zariadenia  
sú prispôsobené veku a výške detí 
a v prípade potreby sú poskytnuté 
stolčeky

  starší študenti majú možnosť  
mentorovať mladších študentov

  disciplinárne procesy obsahujú 
jasné inštrukcie o tom, ako podať 
sťažnosť v prípade potreby

  prebieha účinný program prevencie 
zneužívania, šikanovania  
a diskriminácie pre deti, mladých 
ľudí i zamestnancov

  je snaha znížiť vymeškávanie 
školskej dochádzky v podobe 
konkrétnych krokov

  zamestnanci školy sú školení  
a trénovaní v oblasti vývinu detí 
a mladých ľudí a kultúrnej citlivosti

  súkromie detí a mladých ľudí je 
v škole rešpektované

  pre zamestnancov školy je ponuka 
ďalšieho profesionálneho rastu 

  jestvujú programy a služby, ktoré 
ponúkajú starším žiakom možnosť 
získať informácie a skúsenosti 
v oblasti práce a profesijného 
smerovania

  hustá premávka je odklonená  
od školy a parkov

  rôzne služby ponúkajúce  
starostlivosť o deti predškolského 
a školského veku sa nachádzajú 
v blízkosti školy

  v škole je priestor, kde môžu žiaci 
a študenti pracovať na spoločných 
zadaniach a projektoch v čase 
mimo vyučovania

  škola ponúka veku a záujmom  
primerané príležitosti pre žiakov 
a študentov v čase mimo  
vyučovania

  v škole je príjemný priestor, kde 
môžu žiaci a študenti tráviť čas 
a čakať na vyzdvihnutie rodičmi 
alebo na spoj, ktorým sa odvezú 
domov
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Príklady z praxe

 
Rešpektujúci prístupy v školskej výchove a vzdelávaní
Mnohé školy na Slovensku sa snažia uplatňovať rešpektujúci prístup vo výchove 
a vzdelávaní a meniť zaužívaný systém výchovy a vzdelávania na základných 
a stredných školách, aby viac napĺňali potreby detí a mladých ľudí a rozvíjali  
ich jedinečný potenciál. Týmito školami sú napr. Škola u Filipa v Banskej 
Bystrici (www.skolaufilipa.edupage.org), Spojená škola na Letnej ulici v Poprade 
(www.spojenaskolapoprad.edupage.org), ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského 
v Bratislave – Rači (www.zskomenskehoba.edupage.org), Základná škola  
Kvačany (www.zskvacany.edupage.org), ZŠ s MŠ Smolenice (www.zssmole-
nice.edupage.org) a mnohé ďalšie. Nadácia pre deti Slovenska spolu s ďalšími 
odbornými partnermi dlhoročne takéto školy podporuje a sprevádza  
v ich rozvoji.

 
Školy priateľské k deťom
Program UNICEF Slovensko – Škola priateľská k deťom nielen učí o právach 
dieťaťa, ale nimi aj žije. V školách sa snaží vytvoriť také prostredie, v ktorom sa 
každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva 
dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. 
Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, 
základných a stredných školách. Viac informácií: www.unicef.sk. 

 
Školy na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu
Centrum pre výskum ethnicity a kultúry vydalo príklady dobrej praxe z prostredia 
troch slovenských škôl – v Poprade, Smoleniciach a Krásnohorskom Podhradí, 
ktoré poskytujú inšpirácie pri vzdelávaní detí z prostredia menšín. Každá z troch 
vybraných škôl je iná – líši sa skladbou detí, ktoré školu navštevujú, geografic- 
kou lokáciou a veľkosťou sídla, v ktorom sa školy nachádzajú, a v neposlednom 
rade aj prístupom a vnímaním inkluzívneho vzdelávania. Príbeh týchto škôl  
je tak predovšetkým príbehom o individuálnom odhodlaní škôl prekračovať 
bežne zaužívané rámce základného vzdelávania a ich snahe sprístupniť  
vzdelanie pre všetky deti bez ohľadu na ich špecifické potreby.  
Viac informácií: http://bit.ly/2D9Zyea

Na Gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave sa učitelia snažia vystupovať v úlohe  
facilitátora, sprievodcu učenia a byť študentom partnermi v ich učení.

V Škole u Filipa v Banskej 
Bystrici deti nadobúdajú  
aj užitočné zručnosti – ako 
napríklad starostlivosť – 
ktoré ich sprevádzajú  
po celý život.

http://www.skolaufilipa.edupage.org)
http://www.spojenaskolapoprad.edupage.org)
http://www.zskomenskehoba.edupage.org)
http://www.zskvacany.edupage.org)
http://www.zssmolenice.edupage.org
http://www.zssmolenice.edupage.org
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Voľný  
čas

Voľný čas je popri čase strávenom 
v rodine a v škole jednou z veľkých 
a dôležitých oblastí života detí a mla- 
dých ľudí. Deti a mladí ľudia sa  
vo voľnom čase venujú hre, rekreač- 
ným aktivitám, záujmovým činnostiam 
alebo ho jednoducho trávia v kruhu 
svojich rovesníkov. Samosprávy, ktoré 
rešpektujú práva detí a mladých ľudí 
by mali ponúkať, resp. podporovať 
rozličné možnosti a aktivity trávenia 
voľného času detí a mladých ľudí. 
Zvyčajne je ponuka aktivít bohatšia 
pre mladšie deti ako pre mladých ľudí. 
Aktivity pre deti a dorast sú štruktúro-
vané a zamerané na rozvoj zručností. 
V neskoršom veku majú mladí ľudia 
väčší záujem o neformálne stretávanie 
sa za minimálnej alebo žiadnej účasti 
dospelých. Na to, aby aktivity, ktoré 
komunita a samospráva ponúkajú, boli 
priateľské k deťom a mladým ľuďom, 
musia napĺňať ich potreby. Je dôležité, 
aby deti a mladí ľudia boli zapojení 
do plánovania týchto aktivít, čím sa 
zabezpečí, že budú priamo korešpon-
dovať s ich reálnymi záujmami. 

Indikátory Samosprávy rešpektujú- 
cej práva detí a mladých ľudí  
v oblasti voľného času:

  jestvuje množstvo voľnočasových 
aktivít, ktoré sú vhodné pre deti 
a mladých ľudí s rôznymi  
schopnosťami 

  jestvuje množstvo voľnočasových 
programov, ktoré sú inkluzívne 
a vhodné pre všetky vekové  
kategórie

  jestvuje množstvo voľnočasových 
aktivít, ktoré podporujú integráciu  
a interakciu

  jestvuje množstvo voľnočasových 
aktivít, ktoré podporujú rozvoj  
tvorivosti

  jestvuje množstvo voľnočasových 
aktivít, ktoré deťom umožňujú 
zúčastniť sa na hrách zameraných 
na spoluprácu

  je zabezpečená rovnováha medzi 
zábavou a rozvojom zručností ako 
aj medzi súťažením a spoluprácou

  pracovníci a dobrovoľníci venujúci 
sa deťom a mladým ľuďom  
sú starostlivo vyberaní

  pracovníci a dobrovoľníci sa venujú 
všetkým vekovým kategóriám 
rovnako

  pracovníci a dobrovoľníci  
povzbudzujú deti a mladých ľudí 
s postihnutím k tomu,  
aby sa zapojili do aktivít

  pracovníci a dobrovoľníci sú školení 
a trénovaní v oblasti poskytnutia 
prvej pomoci, problémov v prípade 
zneužívania a zanedbávania, det- 
ských práv a aktivít, ktorými sa deti 
a mladí ľudia učia o svojich právach

  toalety sú vhodne vybavené  
pre rôzne vekové kategórie

  šatne sú vhodne vybavené  
pre rôzne vekové kategórie

  rodičia oboch pohlaví majú prístup 
k prebaľovacím pultom

  miestnosti a priestory sú dostupné 

všetkým deťom a mladým ľuďom, 
vrátane osôb s postihnutím

  priestory na stretávanie sa detí  
a mladých ľudí z komunity/samo-
správy sú otvorené a dostupné 
zdarma, v čase, ktorý vyhovuje  
deťom a mladým ľuďom, tak počas 
školského roka ako aj v čase  
prázdnin a sviatkov

  jestvujú vyhradené priestory  
pre dojčiace matky

  jestvujú špeciálne priestory  
vyhradené pre mladých ľudí 
(ako napr. mládežnícke centrá 
a klubovne)

  informácie o právach detí  
a mladých ľudí sú viditeľne  
zverejnené

  aktivity pre rodičov a starých  
rodičov s malými deťmi sú otvorené 
pre všetkých, bez ohľadu na pôvod 
a kultúru

  ponúkané programy umožňujú  
deťom a mladým ľuďom priamy 
kontakt s prírodou

  jestvujú školenia a tréningy  
pre mladých ľudí, ktoré im  
pomáhajú v rozvoji líderských 
zručností a advokácie

  jestvujú programy, ktoré umožňujú 
prisťahovalcom spojiť sa s tými, 
ktorí žijú v krajine už dlhšiu dobu 
alebo sa v nej narodili (tzv. kultúrny 
kamoš)

  jestvujú možnosti pre mladých ľudí 
zapojiť sa do líderských alebo  
mentorských pozícií pre mladšie 
deti

  mentorské tréningy sú verejne  
propagované a otvorené  
pre všetkých

  jestvujú rozličné a dostupné služby, 
ktoré sú k dispozícii mladým ľuďom 

a to v oblasti fyzického  
a psychického zdravia a kariérneho 
poradenstva

  jestvujú programy na rozvoj  
praktických zručností ako  
kompostovanie, záhradkárske 
práce, varenie, bicyklovanie a i.

  jestvujú programy, ktoré ponúkajú 
deťom a mladým ľuďom pomoc 
s domácimi úlohami a štúdiom

  otváracie hodiny bezpečných miest 
pre mladých ľudí sú až do  
večerných hodín a cez víkendy

  poradná skupina detí a mladých 
ľudí je súčasťou manažmentu  
voľnočasových organizácií, inštitúcií  
a služieb

  podnety od detí, mladých ľudí  
a rodín v komunite a samospráve 
sú zohľadnené pri hodnotení  
a rozvíjaní programov, aktivít  
a služieb

  jestvujú možnosti dobrovoľníckej 
práce pre deti a mladých ľudí  
v zmysluplných aktivitách

  pracovníci a dobrovoľníci sú školení 
a trénovaní v práci s deťmi a dozore 
pri hrách

  programy sú inkluzívne a v prípade 
potreby ponúkajú viacjazyčné  
aktivity alebo asistenta, ktorý hovorí 
daným jazykom 

  programy sú zamerané  
na budovanie priateľstva a sociálnej 
inklúzie, sú založené  
na prosociálnych hodnotách 
a pozitívnom prístupe

  programy sa zamieravajú na deti, 
mladých ľudí aj ich rodiny
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  programy dávajú deťom a mladým 
ľuďom možnosť aktívnej participá-
cie a možnosť vyjadriť svoj názor

  verejne dotované programy 
a služby sú dostupné aj pre deti 
a mladých ľudí z rodín s nižším  
príjmom, zdarma alebo  
za minimálny poplatok

  v rámci samosprávy jestvuje  
vyhradený rozpočet priamo  
na voľnočasové aktivity detí 
a mladých ľudí

  organizátori voľnočasových aktivít 
sú dostupní aj cez sociálne siete

  jestvujú komunitné akcie a festivaly, 
ktoré sú dostupné deťom a mladým 
ľuďom

  deti a mladí ľudia sa priamo  
podieľajú na organizovaní  
komunitných akcií a festivalov

  deti a mladí ľudia sa zapájajú ako 
dobrovoľníci na komunitných  
akciách a festivaloch

  deti a mladí ľudia sa priamo  
zapájajú do programu na komu- 
nitných akciách a festivaloch

  deti a mladí ľudia sa zapájajú  
do propagácie komunitných akcií  
a festivalov

  jestvuje pravidelná kontrola bez-
pečnosti priestorov a verejných 
priestranstiev, kde deti a mladí 
ľudia trávia svoj voľný čas

Príklady z praxe

 
Happy feet
Základná škola s materskou školou v Hriňovej premenila prestávky na minúty 
plné aktivity a pohybu. Žiaci sa môžu cez ne hrať bedminton, basketbal, stolný 
tenis a futbal, hru Twister či skákať gumu. Okrem toho, vždy v piatok popoludní, 
po skončení vyučovania, môžu v týchto aktivitách pokračovať, pričom sú pozva- 
ní aj ich rodičia. Škola sa tak raz do týždňa na chvíľu mení na komunitné  
centrum, ktoré podporuje aktívne trávenie voľného času detí a ich rodín.  
Viac informácií: www.bit.ly/2AzASdT. 

Nízkoprahový klub
K voľnému času detí a mladých ľudí patria aj neorganizované voľné aktivity, kedy 
sú jednoducho spolu, rozprávajú sa, socializujú. Nízkoprahové kluby sa snažia 
vytvoriť bezpečný priestor pre deti a mladých ľudí, aby sa mohli stretávať  
a nemuseli sa potulovať alebo hľadať prístrešie v prostredí barov a krčiem, kde 
sú nablízku aj alkohol, cigarety, dospelí. Okrem voľného priestoru pre stretávanie 
sa a hru poskytujú aj poradenstvo a organizovaný program, ktorý je však na 
báze dobrovoľnosti. Taktiež zvyčajne prevádzkujú aj terénnu sociálnu prácu 
s deťmi a mladými ľuďmi v prostredí, kde sa prirodzene stretávajú.  
Viac informácií: www.nizkoprahy.sk. 

Deti z jednej zo zvo-
lenských škôl trávia 
vďaka občianskemu 
združeniu Slatinka 
poobedie pri rieke,  
kde sa hravo a nefor- 
málne učia o prírode, 
svojom regióne  
a o sebe.

V Hriňovej sa v piatky poobede škola mení na komunitné centrum, kde sa pri 
aktivitách stretávajú žiaci, rodičia, učitelia a niekedy aj primátor (na podaní).
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Umenie  
a kultúra

Umenie vo všetkých formách – hudob- 
nej, dramatickej, literárnej a vizuálnej 
– je dôležitou súčasťou kultúry,  
obohacuje život človeka. Zároveň má 
spoločensko-rekreačnú úlohu v našich 
komunitách. Priama umelecká tvor-
ba má silný vplyv na vzdelávací, 
spoločenský a duševný rozvoj 
mladých ľudí. Umožňuje im rozvíjať 
tvorivosť, vyjadriť svoje pocity a vnáša 
krásu do ich života. Umenie pomáha 
deťom a mladým ľuďom lepšie 
spoznávať svet okolo seba. Tvore-
nie môže byť pre deti a mladých ľudí 
jednou z možností, ako vyjadriť svoju 
individualitu a kreativitu. Komunity 
priateľské deťom a mladým ľuďom 
tvoria prostredie, v ktorom sa deti 
a mladí môžu s radosťou učiť o umení 
a priamo tvoriť. Zároveň majú možnosť 
objavovať rôzne formy umenia  
a spoznávať vlastnú, ale aj iné kultúry.

Indikátory Samosprávy rešpek-
tujúcej práva detí a mladých ľudí 
v oblasti umenia s kultúry:

  jestvuje široká ponuka umeleckých 
a tvorivých programov, ktoré sú 
inkluzívne pre deti a mladých ľudí 
všetkých vekových skupín

  jestvuje široká ponuka umeleckých 
a tvorivých programov, ktoré sú  
pre deti a mladých ľudí všetkých  
schopností (aj so znevýhodnením  
a s postihnutím)

  jestvuje široká ponuka umeleckých 
a tvorivých programov, ktoré sú  
kultúrne inkluzívne (odzrkadľujúc 
kultúru národnostných a etnických 

menších i cudzincov žijúcich  
na Slovensku) 

  jestvuje široká ponuka umeleckých 
a tvorivých programov, ktoré  
podporujú interakciu medzi  
generáciami 

  jestvuje široká ponuka umeleckých 
a tvorivých programov, ktoré  
povzbudzujú deti a mladých ľudí, 
aby zdieľali svoje životné príbehy  

  jestvuje široká ponuka umeleckých 
a tvorivých programov, ktoré  
povzbudzujú deti a mladých ľudí k 
tomu, aby spolupracovali so svojimi 
rodinami, priateľmi a komunitami 

  jestvuje široká ponuka umeleckých 
a tvorivých programov, ktoré  
sa snažia angažovať deti a mladých 
ľudí do reflektovania a riešenia  
sociálnych otázok

  jestvuje široká ponuka umeleckých 
a tvorivých programov, ktoré  
umožňujú zúčastniť sa na nich  
aj deťom a mladým ľuďom  
pochádzajúcich z rodín s nižším 
príjmom

  pracovníci, zabezpečujúci  
umelecké a tvorivé programy sú 
trénovaní v tom, ako zabezpečiť, 
aby programy, ktoré vedú, boli  
dostupné pre deti a mladých ľudí 
so špeciálnymi potrebami 

  pracovníci zabezpečujúci umelecké 
a tvorivé programy ochraňujú  
súkromie detí a mladých ľudí  
prostredníctvom získania ich  
súhlasu pred tým, než verejne 
vystavia ich umelecké diela  

a výrobky
  jestvujú príležitosti pre deti  

a mladých ľudí, aby mohli prev-
ziať vodcovskú rolu v umeleckých 
a tvorivých programoch a tiež 
aby mohli pôsobiť ako mentori 
rovesníkov alebo mladších detí 

  jestvujú príležitosti pre deti  
a mladých ľudí, aby sa mohli stret-
núť s profesionálmi z umeleckých 
programov pre deti a mladých ľudí  
v nadväznosti na ich záujmy 

  sú vyčlenené a dostupné verejné 
priestory pre grafitti 

  umelecké diela a výtvory detí  
a mladých ľudí sú vystavené  
a uznané vo vhodných priestoroch

  sú usporadúvané kultúrne podujatia 
a festivaly, ktoré obsahujú aj ponu-
ku pre deti a mladých ľudí a sú im 
dostupné 

  deti a mladí ľudia majú možnosť 
zúčastňovať sa na komunitných 
festivaloch a podujatiach 

  kultúrne skupiny poskytujú deťom  
a mladým ľuďom možnosti pre 
objavovanie umenia ich vlastnej 
kultúry ako aj iných kultúr 

  všetky predškolské zariadenia 
poskytujú umelecké a tvorivé  
programy, ktoré obsahujú  hudbu, 
divadlo, rozprávanie príbehov  
a čítanie, vizuálne umenie a tanec

  všetky verejné knižnice a komunit-
né zariadenia ako galérie a múzeá 
poskytujú programy pre deti  
a mladých ľudí 

  jestvuje prepojenie medzi školami  
a umeleckými a tvorivými  
programami v komunite 

  deti a mladí ľudia sú zaangažovaní 
do tvorby a plánovania verejného 
umenia 

  deti a mladí ľudia sú zaangažovaní 
do rozličných kultúrnych  
a umeleckých komisií, rád  
a organizácií

  podnety od detí, mladých ľudí  
a rodičov sú zohľadňované ako 
dôležité indikátory hodnotenia 
umeleckých a tvorivých programov

  verejné knižnice angažujú deti  
a mladých ľudí do výberu kníh,  
ktoré sú následne zaradené  
do ich ponuky 

  verejné knižnice angažujú deti  
a mladých ľudí do písania  
odporúčaní a krátkych recenzií  
pre ostatných

  určené priestory vo verejných  
knižniciach sú navrhnuté pre čítanie 
nahlas

  určené priestory vo verejných  
knižniciach sú navrhnuté  
pre použitie počítačov 

  komunitné zariadenia ako galérie 
a múzeá majú informácie v jazyku, 
ktorému rozumejú deti a mladí ľudia 

  sociálne médiá, ktoré propagujú 
aktuálne a pripravované umelecké 
podujatia, festivaly a projekty,  
zdieľajú tieto informácie v jazyku 
priateľskom deťom a mladým 
ľuďom a na internetových  
stránkach, ktoré sú určené deťom  
a mladým ľuďom
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Príklady z praxe

 
Superar
Hudobný vzdelávací program Superar napomáha priateľskej, otvorenej  
interakcii medzi deťmi s rôznym sociálnym statusom, rasou, etnickým pôvodom 
či vierovyznaním. Dlhodobým, intenzívnym, kvalitným vzdelávaním dochádza 
k transformácii osobnosti dieťaťa – rozvíja sa jeho sebadôvera, disciplína,  
vytrvalosť, schopnosť sústrediť sa, odvaha otvorene vyjadrovať svoje nápady  
a tvorivosť. Cieľom programu je priniesť pozitívnu energiu, silu hudby a umenia 
tam, kde k nim deti a mladí ľudia nemajú dostatočný prístup. Superar pôsobí 
najmä na miestach, kde je miestna komunita rozdelená na základe etnickej či 
náboženskej príslušnosti, alebo sociálneho statusu. Superar napomáha  
transformácii sociálnych vzťahov v komunitách, kde pôsobí.  
Viac informácií: www.slovakia.superar.eu.

 
Umenie na stene
Ako „Umenie na stene“ by sa dal preložiť názov programu Mural Arts Philadel- 
phia, ktorý vznikol v roku 1984 ako reakcia na množiace sa grafitti v meste. 
Jeho cieľom je priniesť do verejného priestoru umenie, ktoré vychádza z danej 
komunity – jej potrieb, problémov, výziev i úspechov, ktoré zažíva. Do programu 
sa môžu prihlásiť renomovaní aj miestni umelci. Témy toho, čo by mala výsledná 
maľba znázorňovať, sa diskutujú s obyvateľmi danej štvrte, komunity. Námet 
maľby tak slúži na prepojenie jednotlivých obyvateľov a aktérov v komunite, 
ktorý by sa inak možno nestretli a nerozprávali.  
Viac informácií: www.muralarts.org.

 
Nadácia Krajina harmónie
Nadácia Krajina harmónie vo svojich aktivitách využíva umelecké aktivity ako 
príležitosť pre mladých ľudí rozličných schopností (s postihnutím a bez postihnu-
tia), aby sa stretávali, spoločne tvorili a rozvíjali vzťahy. Jej známy mnohoročný 
festival tvorivosti a fantázie  Jašidieľňa sa postupne pretransformoval  
na podujatie Inter Noc – Medzi nami, ktorý chce poukázať na silné stránky  
všetkých ľudí, podporiť vzájomné porozumenie medzi nimi bez rozdielu a veselo 
formou pripomenúť, že všetci tvoríme komunitu a len spolu dokážeme oceniť 
rôznorodosť. Viac informácií: www.nkh.sk a https://www.facebook.com/Nada-
ciaKrajinaHarmonie/.

Superar Detva - Program hudobného vzdelávania pre deti  
s rôznym sociálnym statusom, rasou, etnickým pôvodom či 
vierovyznaním.

V Kriváni môžu mladí ľudia tvoriť graffiti na vyčlenenom priestore – ak dostanú 
príležitosť, vedia ju využiť zodpovedne a esteticky.
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Šport  
a fyzická  
rekreácia

Fyzická rekreácia a šport sú pre deti 
a mladých ľudí pevnou súčasťou ich 
voľnočasových aktivít. Mnohé komuni-
ty poskytujú možnosti organizovaného 
športu alebo sprístupňujú priestory, 
športoviská a ihriská pre neorganizo-
vané športové aktivity a voľnú hru.  
Prínosom účasti na organizovanom 
športe je okrem profesionálneho  
vedenia aj možnosť byť súčasťou 
klubu alebo tímu a cestovať do iných 
komunít, kde majú deti a mladí ľudia 
možnosť navzájom sa zoznámiť,  
nadviazať priateľstvá. Komunita  
priateľská k deťom a mladým ľuďom 
umožňuje všetkým, bez ohľadu  
na vek a záujem, zapájať sa  
do organizovaných športových  
podujatí a ponúka široké a rôznorodé 
možnosti fyzickej rekreácie. Zároveň 
sa usiluje o to, aby hlavnými princípmi 
týchto podujatí boli radosť z hry,  
zábava, oddych, férová hra  
a bezpečnosť. 

Indikátory Samosprávy rešpektujú- 
cej práva detí a mladých ľudí  
v oblasti športu a fyzickej rekreácie:

  všetky deti a mladí ľudia majú  
možnosť zúčastniť sa na tímových 
športoch

  všetky deti a mladí ľudia majú 
možnosť zúčastniť sa  
na individuálnych športoch

  všetky deti a mladí ľudia majú mož- 
nosť zúčastniť sa na rekreačných 
podujatiach organizovaných vonku

  všetky deti a mladí ľudia majú  
možnosť zúčastniť sa  
na kooperatívnych hrách

  možnosť zúčastniť sa aktivít  
je rovnaká pre dievčatá aj chlapcov

  jestvujú možnosti pre deti  
a mladých ľudí s rozličnými scho-
pnosťami, vrátane detí a mladých 
ľudí s postihnutím, aktívne  
sa zapájať do športových 
a rekreačných aktivít

  jestvujú možnosti pre všetkých 
aktívne sa zapájať do športových 
a rekreačných aktivít, bez ohľadu 
na finančné možnosti

  komunita ponúka veľké množstvo 
športových aktivít, ktoré sú  
finančne nenáročné 

  jestvuje možnosť finančnej pomoci 
na nákup športového náradia  
a pomôcok

  deti a mladí ľudia majú dostatok 
informácií a zdrojov ohľadom  
cvičenia doma

  je snaha o vyváženosť medzi  
zábavou a rozvojom zručností ako 
aj súťaživosťou a spoluprácou

  pre deti a mladých ľudí platia veku 
primerané pravidlá a kódex férovej 
hry 

  pre rodičov a trénerov/vedúcich 
platia primerané pravidlá a kódex 
férovej hry podľa úlohy  
a zodpovednosti, ktorú daná  
osoba plní

  deti a mladí ľudia majú možnosť 
stretávať sa s profesionálnymi  
športovcami

  tréneri/vedúci sú trénovaní v oblasti 
zdravotných problémov a prevencie 
zneužívania

  tréneri/vedúci sú trénovaní v oblasti 
práv detí a mladých ľudí

  tréneri/vedúci sú trénovaní v oblasti 
bezpečnosti a poskytovania prvej 
pomoci

  tréneri/vedúci sú pozorne vyberaní
  jestvujú príležitosti pre mladých 

ľudí, aby mohli prevziať líderskú rolu 
a tiež pôsobiť ako mentori  
pre mladšie deti

  programy na rozvoj mentorských 
zručností sú zverejňované

  programy na rozvoj mentorských 
zručností sú otvorené pre všetkých 
mladých ľudí

  jestvuje program pre deti, mladých 
ľudí aj rodičov zameraný  
na prevenciu zranení pri športe

  odporúča sa používanie  
bezpečnostných pomôcok

  jestvujú procesy a jasné  
inštrukcie ako postupovať  
v prípade zranenia

  v priestoroch, kde sa konajú  
športové a rekreačné podujatia,  
sú vykonávané pravidelné kontroly

  rodičia sú povzbudzovaní k tomu, 
aby sa zapájali do rekreačných 

a športových aktivít spolu  
so svojimi deťmi

  poradný orgán detí a mladých ľudí 
je súčasťou riadiacej štruktúry  
športových a rekreačných  
organizácií

  deti a mladí ľudia sú podporovaní, 
aby tvorili nové hry, ktoré  
sú bezpečné a vhodné pre danú 
skupinu
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Príklady z praxe

 
Slovak Freerun Family
Organizácia Slovak Freerun Family je skupina parkouristov z Banskej Bystrice, 
ktorí sa venujú disciplínam parkour a freerun. Každú nedeľu doobeda organizujú 
pravidelné bezplatné tréningy, ku ktorým sa môžu pridať deti a mladí ľudia voľne, 
bez povinnej registrácie a poplatkov. Ide o nesúťažný druh športu, ktorý okrem 
akrobatických zručností rozvíja najmä silu a kondíciu detí a mladých ľudí na báze 
cvičenia s vlastnou váhou tela. Pridať sa môže ktokoľvek bez ohľadu na vek, 
pohlavie, výzor, silu... dôležitá je chuť učiť sa a pracovať na sebe. Tento projekt 
bol podporený z nadačného fondu Komunálnej poisťovne Športujem rád  
a bezpečne, ktorý spravuje Nadácia pre deti Slovenska.  
Viac informácií: www.facebook.com/parkourbb.

 
Petržalský Skatepark
Skatepark na Markovej ulici je obľúbené miesto, kde sa deti a mladí ľudia stretá-
vajú. V roku 2006 ho občianske združenie Kaspian zrekonštruovalo a odvtedy  
je centrom rôznych komunitných aktivít a podujatí. Členovia organizácie spolu  
s jeho mladými návštevníkmi skatepark udržiavajú a zveľaďujú. Je jediným  
verejným športoviskom svojho druhu v Bratislave a slúži hlavne jazdcom  
na bicykloch, freestyle kolobežkách, korčuliach a skateboardoch. V zadnej  
časti parku je ideálny priestor pre flat land. Do skateparku je voľný prístup,  
ale vzhľadom na typ športov je pohyb v areály len na vlastné riziko. Je dôležité 
dodržiavať pravidlá skateparku, aby sa v ňom návštevníci cítili dobre  
a bezpečne. V bezprostrednej okolí skateparku Kaspian organizuje aj rozličné 
komunitné aktivity a terénnu sociálnu prácu s mladými ľuďmi.  
Viac informácií: www.kaspian.sk.

Na parkourové tréningy do Banskej Bystrice dochádzajú aj chlapci a dievčatá  
zo 40 km vzdialeného Brezna. Spája ich šport aj dobrá partia.

Komunitná „Obývačka“ na zvolenskom námestí  ponúka 
v letných mesiacoch priestor na stretávanie sa, trávenie 
voľného času i športovanie. Komukoľvek.
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Parky  
a otvorené 
priestranstvá 

Parky a otvorené priestranstvá  
sú kľúčové pre hru a rekreáciu.  
Spontánna (voľná) hra v prírodnom 
prostredí je dôležitá pre zdravý 
vývin detí a mladých ľudí a ich vzťah 
k prírode. Žiaľ, v živote detí a mladých 
ľudí je čoraz menej prítomná. Viac, 
než kedykoľvek v minulosti, trávia 
deti a mladí ľudia čas vo vnútri, čo 
je spôsobené rozličným faktormi 
– postupujúcou urbanizáciou, stra-
chom z nebezpečenstva, organizo-
vanými činnosťami a prítomnosťou 
technológií v ich životoch. Navyše, 
otvorené priestranstvá sa pomaly vy-
trácajú z dôvodu väčšieho dopytu po 
zastavaných plochách. Komunity  
priateľské deťom a mladým ľuďom  
vytvárajú priestor, v ktorom deti 
a mladí ľudia môžu tráviť čas v prírode 
a prežívať dobrodružstvá. Parky sú 
udržiavané a tvorené so zreteľom  
na potreby a záujmy detí a mladých 
ľudí. V ideálnom prípade sa deti 
a mladí ľudia zúčastňujú plánovania  
a realizácie pri tvorbve parkov. 

Indikátory Samosprávy rešpektujú- 
cej práva detí a mladých ľudí  
v oblasti parkov a otvorených 
priestranstiev:

  zachované sú zelené plochy  
a nedotknutá príroda

  v blízkosti škôl sa nachádzajú parky 
a otvorené priestranstvá

  školy organizujú rekreačné aktivity 
v spolupráci s ďalšími aktérmi 

  parky a iné otvorené priestranstvá 
sa využívajú na rôzne podujatia  
pre deti a mladých ľudí (ako napr. 
hry, festivaly)

  jestvujú rôzne festivaly a kultúrne 
podujatia, na ktorých sa môžu 
zúčastniť deti a mladí ľudia

  jestvujú komunitné záhrady,  
ktoré sú otvorené pre všetkých,  
deti a mladí ľudia v nich môžu  
pestovať zeleninu a ovocie

  v parkoch a na otvorených  
priestranstvách môžu deti a mladí 
ľudia voľne objavovať prírodu

  parky a otvorené priestranstvá 
umožňujú deťom a mladým ľuďom 
skúmať a objavovať prírodu  
a skúšať rôzne zručnosti (ako napr. 
liezť po stromoch, stavať pevnosť, 
stavať priehradu na potoku a i.)

  hra umožňuje deťom „bezpečne“ 
riskovať (skúšať veci, ktoré sú  
fyzicky náročné, ale je pri nich  
nízke riziko zranenia)

  jestvujú rôzne fontány, bazéniky, 
prírodné a umelé pramene, rybníky, 
ktoré sú vhodné pre hru

  vybavenie parkov pre hru  
podporuje spoločnú hru detí  
a dospelých 

  jestvujú lavičky alebo iné možnosti, 
kde môžu dospelí sedieť  
a pozorovať svoje deti pri hre

  jestvujú miesta na oddych v tieni 
(ochrana pred slnkom)

  jestvuje možnosť na doplnenie vody 
(podpora pitného režimu)

  pitná voda je v dosahu detí  
(vhodná výška)

  miestna politika podporuje  
zapojenie sa rodín, detí a mladých 
ľudí do navrhovania a realizácie 
parkov 

  programy organizované v parkoch 
umožňujú mladým ľuďom zapojiť sa 
do líderských pozícií

  v parkoch sú zamestnanci  
a dobrovoľníci, ktorí sa venujú 
deťom v čase, kedy je v parku  
najviac detí a mladých ľudí  
(po škole a počas prázdnin)

  zamestnanci a dobrovoľníci  
sú školení a trénovaní v oblasti 
poskytovania prvej pomoci  
s dôrazom na pomoc malým  
deťom a bábätkám

  zamestnanci a dobrovoľníci  
sú školení a trénovaní v oblasti 
detských práv

  zamestnanci a dobrovoľníci  
sú školení a trénovaní v oblasti 
zneužívania a zanedbávania detí 
ako aj šikanovania

  jestvuje systém na kontrolu  
bezpečnosti v parkoch

  toalety sú v dosahu, sú jasne 
vyznačené a prispôsobené  
výške detí

  prebaľovacie pulty sú k dispozícii 
pre matky aj otcov s deťmi

  pri rezervovaní verejných miest  
na rôzne akcie sú prioritou akcie 
pre deti a mladých ľudí
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Príklady z praxe

 
Dobrodružné ihriská
Výskumy hovoria o tom, že voľná hra a kontakt s prírodou majú veľký vplyv  
na pozitívny rozvoj detí a mladých ľudí. Vzhľadom na postupujúci urbanizmus 
a strach o bezpečnosť sa však zo života detí a mladých vytrácajú. V snahe  
zmeniť to vznikli dobrodružné ihriská, ktoré poskytujú dostatok priestoru na 
kontakt s prírodou – lezenie po stromoch, hranie sa s vodou, blatom a dostatok 
materiálu pre majstrovanie – stavanie skrýš a rozličných pevností. Všetky aktivity 
sa odohrávajú pod dozorom vyškolených dospelých, ktorí však vedia, že deti 
a mladí ľudia musia mať možnosť prevziať na seba istú mieru rizika, aby sa mohli 
učiť a rozvíjať – zasahujú iba ak je to nevyhnutné alebo ich o pomoc požiadajú 
samotné deti a mladí ľudia. Medzi oceňované patria napríklad Ithaca Children’s 
Garden (www.ithacachildrensgarden.org) alebo Adventure Playground v Berkley 
Marina (www.cityofberkeley.info/adventureplayground).

 
Komunitné záhrady
V súčasnosti môžeme vidieť snahu istej časti mestského obyvateľstva nájsť  
lepšie spojenie s prírodou, využiť často pustnúce verejné priestory, čo viedlo  
aj k budovaniu komunitných záhrad. Výhodou týchto aktivít je aj dopestovanie si 
vlastného ovocia a zeleniny. Avšak to je iba jeden z efektov, nemenej dôležitým 
dôsledkom komunitných záhrad je spájanie komunity v zmysluplnej činnosti 
v zdieľanej záhrade, ale aj iných aktivitách ktoré sa k tomu pridružujú – predo- 
všetkým aktívne trávenie voľného času, komunitné pikniky, festivaly, trhy a ďalšie 
akcie. Pozitívom je aj to, že deti a mladí ľudia z mesta majú možnosť oboznámiť 
sa s pestovaním ovocia, zeleniny, byliniek, mať kontakt s hlinou. Mestské  
záhrady sa väčšinou realizujú na vyvýšených záhonoch alebo prostredníctvom 
mobilných boxov s hlinou, preto je zabezpečené zdravé pestovanie v čerstvej 
a kontrolovanej hline. Viac informácií: www.zivica.sk/sk/komunitne-zahrady/
uvod. 

Parkouristi a freerunneri z Banskej Bystrice využívajú mestský priestor  
ako príležitosť pre pohyb a akrobaciu. K pravidelným tréningom sa môže pridať 
každý, kto sa zaviaže dodržiavať stanovené pravidlá.

V záhrade bývalej obecnej 
školy realizuje občinske  
združenie Slatinka aktivity  
pre deti, v rámci ktoých môžu 
bezprostredne spoznávať  
a objavovať prírodu pod ve-
dením skúsených vedúcich.

http://www.ithacachildrensgarden.org)
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Príležitosti pre 
hru na verejných 
priestranstvách

Deti majú vrodenú zvedavosť a hra  
je tým najprirodzenejším spôsobom, 
ako objavujú svet okolo seba. Pre 
ich zdravý vývin je dôležité, aby mali 
možnosti pre neformálnu, neštruktúro-
vanú a voľnú hru. Ako deti rastú, pos-
tupne objavujú okolie svojho domova. 
Začínajú v bezprostrednom okolí 
domu či bytovky, pokračujú v sused-
stve, okolitých uliciach, parkoch atď. 
Na to, aby sa deti a mladí ľudia mohli 
zdravo rozvíjať po všetkých stránkach 
akými sú budovanie sebaistoty, tvori-
vosti, sociálnych zručností, zručností 
riešenia problémov, samostatnosti 
a ďalšie, potrebujú bezpečné a stimu- 
lujúce prostredie. Mladí ľudia často 
vnímajú, že nie sú vítaní na verejných 
priestranstvách, resp. nemajú svoj 
vlastný priestor, kde môžu spoločne 
tráviť voľný čas. Je preto potrebné 
takýto priestor pre nich vytvoriť,  
čo zároveň prispieva k pocitu spo-
lupatričnosti v komunite. Vytvorenie 
dobre nadizajnovaných verejných 
priestranstiev umožní deťom a mladým 
ľuďom hrať sa, byť fyzicky aktívnymi, 
rozvíjať dôležité zručnosti, socializovať 
sa s rovesníkmi a rodičom pomôže 
prekonať neustály strach o bezpečnosť 
svojich detí.

Indikátory Samosprávy rešpektujú- 
cej práva detí a mladých ľudí  
v oblasti príležitostí pre hru  
na verejných priestranstvách:

  vytvorenie rôznorodého prostredia 
umožní deťom a mladým ľuďom 

veľa možností na hru a budovanie 
vzťahov ako aj sociálnych zručností

  vybudovanie chodníkov a cestičiek 
s pevným povrchom umožní deťom 
a mladým ľuďom športovať ako aj 
učiť sa bicyklovať, korčuľovať, 
skateboardovať a i. 

  jestvujú priestranstvá, kde sa deti 
a mladí ľudia môžu stretávať, voľne 
naháňať a hrať iné neformálne hry, 
bez obmedzovania a sťažností  
od susedov

  jestvujú prírodné verejné priestran-
stvá ako parky, lesy, záhrady a i., 
kde sa deti a mladí ľudia môžu  
stretávať a voľne hrať

  jestvujú komunitné záhrady, kde 
deti a mladí ľudia môžu pestovať 
ovocie a zeleninu

  ihriská sú vhodné pre deti  
a mladých ľudí rôznych vekových 
kategórií a schopností,  
vrátane tých so zdravotným  
postihnutím

  deti, mladí ľudia a rodičia sa zapá-
jajú do navrhovania a realizácie 
verejných priestranstiev

  detské ihriská umožňujú deťom 
bezpečne riskovať (napr. preliezky 
sú fyzicky náročné, ale nehrozí 
zranenie)

  detské ihriská nechávajú priestor 
pre detskú fantáziu a tvorivú hru 
(zariadenie sa dá použiť rôznymi 
spôsobmi)

  súčasťou ihrísk je aj prírodný  
materiál (piesok, stromy, voda a i.)

  jestvuje možnosť hrať sa s vodou 
(fontánky, rybníky, potok a i.)

  hracie zariadenia umožňujú  
dospelým, aby sa tiež zapojili  
do hry

  v areáli sa nachádzajú lavičky  
alebo iné možnosti, kde môžu  
dospelí sedieť a pozorovať svoje 
deti pri hre

  v areáli sa nachádzajú miesta  
na oddych v tieni (ochrana pred 
slnkom)

  ihrisko je vybudované s ohľadom 
na bezpečnosť, dospelí môžu vidieť 
deti z rôznych miest v okolí

  jestvuje možnosť vybaviť povolenie 
na uzatvorenie ulice počas  
komunitnej akcie, ktorá podporuje 
hru detí a mladých ľudí na ulici

  jestvujú dopravné školenia  
pre deti a mladých ľudí

  ihriská sú dostatočne chránené 
pred vonkajšími vplyvmi (doprava, 
zvieratá a i.)

  ihriská sú udržiavané a pravidelne 
čistené a kontrolované (bezpečnos-
tná kontrola hracieho zariadenia, 
zvieracie exkrementy, ihly  
od užívateľov drog a i.)

  bytové komplexy majú hracie  
plochy v spoločných priestoroch, 
na ktoré dobre vidieť z rôznych 
častí budov

  jestvujú priestory, kde sa deti 
a mladí ľudia môžu hlučne  
a energicky hrať

  jestvujú bezpečné verejné  
priestranstvá, kde môžu deti 
a mladí ľudia tráviť spolu voľný čas, 
taktiež sú dobre osvetlené

  cesty a ulice, po ktorých deti 
a mladí ľudia často chodia,  
sú dobre vyznačené a osvetlené

  v komunite jestvujú stratégie,  
ktoré riešia kriminálne aktivity  
zamerané na deti a mladých ľudí 

  hustá premávka je odklonená  
od miest, kde sa zdržiavajú deti 
a mladí ľudia (školy, parky a i.)

  na preiechodoch a rohoch ulíc  
sú znížené obrubníky alebo  
zabezpečené nájazdové rampy  
na bicykle, invalidné vozíky

  v okolí škôl a parkov je znížená 
rýchlosť pre autá a iné dopravné 
prostriedky

  v okolí škôl a iných miest, kde sa 
zdržujú deti, jestvuje dopravné  
značenie, ktoré upozorňuje na 
prítomnosť detí

  deti a mladí ľudia sa podieľajú na 
navrhovaní a realizácii svojho okolia
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Príklady z praxe

 
Ulica pre deti a ich hry
V minulosti, keď na uliciach nebolo tak veľa áut a boli považované za oveľa bez-
pečnejšie miesto, deti a mladí ľudia na nich trávili oveľa viac času. V súčasnosti 
sa stupňuje sociálna izolácia, posilňovaná nedôverou v spoločnosti, obavou 
o bezpečnosť, rozšírením informačných a komunikačných technológií, taktiež 
zaznamenávame nárast obezity a znižovanie športových aktivít. To sa snaží 
zmeniť hnutie, ktoré podporuje voľnú hru detí a mladých ľudí vonku – na ulici. 
Raz za čas sa ulica uzatvorí pre motoristov a poobede, v čase po vyučovaní  
alebo cez víkend, sa na niekoľko hodín zmení na jedno veľké ihrisko. Okrem 
podpory voľnej a bezpečnej hry na ulici má táto aktivita aj veľký socializačný 
efekt, lebo sa spoločne stretnú nielen deti a mladí ľudia zo susedstva, ale aj ich 
rodičia či rodinní príslušníci. Ako sa vyjadrili účastníci jedného takéhoto podu-
jatia – kým sa neuskutočnilo, ani si neuvedomili, koľko veľa detí a mladých ľudí 
vyrastá na ich ulici a v ich štvrti, lebo život sa väčšinou odohráva za múrmi  
domov a len veľmi málo vonku. Zároveň, deti a mladí ľudia a ich hry boli aj 
mostom medzi kultúrne odlišnými rodinami, ktorých zrazu spojili ich hrajúce sa 
deti. Viac informácií: www.playingout.net.

 
Požičovňa hračiek
S požičovňou hračiek sa môžeme stretnúť už aj na Slovensku – túto službu  
poskytujú napríklad niektoré centrá včasnej intervencie, materské, rodinné  
či komunitné centrá. Fungujú ako knižnica, z ktorej si miesto kníh na pár 
dní vypožičiate hračky. Okrem toho, že rodina ušetrí finančné prostriedky 
a nepoužívané hračky sa jej doma nekopia, deti a mladí ľudia sa učia  
zodpovednosti a starostlivosti za vypožičanú a zverenú vec. V niektorých  
krajinách ako napríklad Švajčiarsko alebo belgické Flámsko prichádzajú hračky 
priamo za deťmi a mladými ľuďmi, najčastejšie v maringotke, ktorá stojí priamo 
v parku. Deti a mladí ľudia si môžu požičať hračky a dopravné prostriedky ako 
kolieskové korčule, skateboardy, kolobežky... vyškolení dobrovoľníci im ukážu 
ako ich správne používať alebo ich zapoja do spoločných aktivít. Služba je 
poskytovaná najmä počas letných prázdnin, ale aj cez víkendy, či v čase  
po vyučovaní.

Mesto Zvolen v spolupráci s občianskym združením Slatinka revitalizuje časť  
Lanice ako mestský park, ktorý má poskytnúť "divočinu v meste" - priestor  
pre detské a športové ihriská, náučné chodníky, cyklistické trasy a ďalšie  
možnosti komunitného života. 
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Podpora rodiny  
a sociálne služby

Podpora rodiny a sociálne služby  
zahŕňajú rôzne programy a služby  
pre deti, mladých ľudí a rodiny. 
Pomáhajú v rôznych oblastiach  
a sú dostupné pre všetkých. Posky-
tujú ich rôzne inštitúcie a organizácie, 
zväčša spadajúce do pôsobnosti  
ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny, ale aj školstva, zdravotníctva 
a iných. Dobrá, k deťom a mladým 
ľuďom priateľská komunita ponúka 
rodičom možnosť hovoriť s profe-
sionálmi o otázkach vývinu dieťaťa 
a možnosť stretávať sa s inými rodičmi 
a zdieľať tieto skúsenosti. Deti a mladí 
ľudia, ktoré prichádzajú do styku  
so sociálnymi službami, sú často 
zraniteľní alebo v rizikovej situácii. 
Práve preto je dôležité, aby v komu-
nitách bola podpora rodín a sociálne 
služby, ktoré navzájom spolupracujú 
a propagujú informácie o právach detí 
a mladých ľudí a overených postu-
poch.

Indikátory Samosprávy rešpektujú- 
cej práva detí a mladých ľudí  
v oblasti podpory rodiny  
a sociálnych služieb:

  služby v komunite sú k dispozícii 
deťom, mladým ľuďom i rodinám 
v každom čase (bez zbytočných 
poradovníkov)

  služby ponúkajú holistický prístup, 
berúc do úvahy komplexný rozvoj 
detí a mladých ľudí – telesný, 
duševný, spoločenský i duchovný

  služby poskytujú pomoc všetkým 
deťom a mladým ľuďom bez ohľadu 

na ich kultúrne pozadie, obmedze-
nia, sexuálnu orientáciu, nábožen-
stvo a i.

  informácie o poskytovaní služieb  
sú dostupné v tlačenej forme,  
telefonicky alebo online  
a v relevantných jazykoch

  informácie a kontakty na sociálne 
služby sú zverejnené na webových 
stránkach a sociálnych sieťach

  pracovníci a dobrovoľníci  
poskytujúci sociálne služby  
sú starostlivo vyberaní

  pracovníci a dobrovoľníci  
sú trénovaní v oblasti práv detí 
a mladých ľudí

  pracovníci a dobrovoľníci  
sú trénovaní v oblasti poskytnutia 
prvej pomoci

  pracovníci a dobrovoľníci  
sú trénovaní v oblasti problematiky 
zneužívania a zanedbávania

  pracovníci a dobrovoľníci dokážu 
komunikovať s deťmi, mladými 
ľuďmi a rodinami efektívne  
a s rešpektom

  pracovníci a dobrovoľníci informujú 
deti a mladých ľudí o ich právach

  poskytovatelia služieb sú vnímaví 
na kultúrne rozdiely

  úrady sú priateľské deťom a mla- 
dým ľuďom aj svojím vzhľadom, 
dostupnosťou a dizajnom

  jestvujú krízové centrá, ktoré  
poskytnú pomoc deťom a mladým 
ľuďom v prípade potreby

  jestvujú špeciálne vyhradené 
miestnosti na stretnutia, ktoré 
deťom a mladým ľuďom poskytnú 
súkromie a úctu

  úrady majú zverejnené postupy 
podania sťažností a informácie 
o advokačných službách

  jestvujú neformálne a priateľské  
miesta na stretávanie sa rodičov, 
ktorí sa chcú navzájom poradiť 
ohľadom výchovy a starostlivosti 
o deti

  služby sú dostupné pre všetky  
rodiny, bez ohľadu na možné 
spoločenské alebo finančné bariéry

  programy pre rodičov s deťmi  
sú otvorené pre všetky rodiny

  programy pre rodičov s deťmi 
ponúkajú aktivity pre príslušníkov 
rôznych generácií

  jestvujú tréningy rodičovských  
zručností a sú ľahko dostupné 

  rodičia majú k dispozícii informácie 
a kontakty na služby v prípade pre-
vencie, rozpoznania alebo hlásenia 
zneužívania, zanedbávania a nedo- 
držania práv detí a mladých ľudí

  informácie o nových vedeckých  
zisteniach v oblasti rozvoja detí 
a nové ponuky komunitných  
programov sú dostupné pre širokú 
verejnosť

  jestvujú programy prevencie 
a včasnej intervencie 

  deti s obmedzením alebo postihnu- 
tím majú nárok na včasnú  
diagnostiku

  rodiny majú prístup k rôznym  
profesionálom, ktorí sa zobera-
jú problematikou rozvoja detí 
a mladých ľudí ako napríklad 
fyzioterapeuti, logopédi a i. 

  jestvujú programy, ktoré podporujú 
zdravý priebeh tehotenstva

  jestvujú programy, ktoré podporujú 
dojčiace matky a pomáhajú im

  jestvujú programy, ktoré umožnia 
maloletým rodičom pokračovať  
vo vzdelávaní a ukončiť ho

  jestvujú programy, ktoré pomáhajú 
rodičom ponechať si dieťa v staros- 
tlivosti, hlavne rodinám žijúcim  
v chudobe

  náhradná rodičovská starostlivosť 
je, podľa možností, zriadená  
v rámci komunity 

  informácie ohľadom poskytovania 
rôznych sociálnych služieb  
sú zverejnené tlačenou formou, 
online a v relevantných jazykoch

  poradenská služba je bezplatná 
alebo za minimálny poplatok

  jestvujú programy umožňujúce 
zdravotnému personálu návštevy 
matiek pred a po pôrode doma

  v prípade potreby jestvujú návštevy 
dieťaťa profesionálmi z odborov 
starostlivosti o dieťa doma počas 
obdobia ranného rozvoja 

  jestvujú krízové centrá a záchytné 
strediská pre obete domáceho 
násilia a ich deti – tieto centrá 
sú zabezpečené proti vniknutiu 
páchateľa 
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Príklady z praxe

 
Synapsia
Synapsia je prešovská sieť partnerov na pomoc rodine, deťom a mladým ľuďom 
v ohrození. Funguje ako neformálne združenie organizácií, ktoré sa stretávajú 
pravidelne na mesačnej báze za účelom spoločného hľadania riešení situácií 
konkrétnych klientov niektorej z členských organizácií. Spoločným cieľom  
je prepojiť spoločné ponuky služieb pre rodiny na území mesta Prešov tak,  
aby mohli efektívnejšie a koordinovane reagovať na potreby detí, mladých ľudí  
a ich rodičov. Viac informácií: www.socialnypresov.sk. 

 
Krízové stredisko Centrum Slniečko
Krízové stredisko pre deti poskytuje komplexnú starostlivosť týraným, sexuálne 
zneužívaným a zanedbávaným deťom a deťom v krízových životných situáciách 
vo veku od 3-18 rokov. Do krízového strediska môže byť dieťa prijaté na základe 
uznesenia súdu o predbežnom alebo výchovnom opatrení. Dieťaťu je v krízovom 
stredisku poskytnutá krízová intervencia, psychologické a sociálne poradenstvo. 
V práci s deťmi sú využívané prvky hrovej terapie, arteterapie a muzikoterapie 
s cieľom pomôcť dieťaťu zvládnuť vzniknutú situáciu. Pokiaľ je to možné, odbor- 
ní pracovníci krízového strediska pracujú s rodinou dieťaťa s cieľom upraviť  
pomery tak, aby sa dieťa mohlo vrátiť do starostlivosti svojich rodičov. V prípade, 
že sa rodičia dieťaťa nevedia, nechcú alebo nemôžu o dieťa postarať, hľadajú sa 
možnosti v širšej rodine a u dieťaťu blízkych osôb. Ak sa takéto osoby nenájdu, 
so súhlasom dieťaťa realizuje psychológ prípravu dieťaťa na náhradnú rodinnú 
starostlivosť formou pestúnskej starostlivosti. Aktivity Centra Slniečko podporila 
Nadácia pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom. Viac informácií: 
www.centrumslniecko.sk.

Komunitné centrum „Na predmestí“ v Žiline ponúka deťom i celým rodinám nielen 
pravidelné aktivity, ale aj príjemné domáce prostredie na rozhovory, hry, či pomoc 
s úlohou.
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Zdravotná  
starostlivosť

Deti a mladí ľudia prichádzajú do kon- 
taktu so zdravotníckymi službami 
v rôznych situáciách. Pri pravidelných 
kontrolách sa stretávajú s lekármi ale-
bo zubármi, pri rôznych vyšetreniach 
so špecialistami, s ďalším zdravotníc- 
kym personálom pri vyšetrení na po-
hotovosti alebo pri hospitalizácii.  
Na to, aby deti, mladí ľudia a ich  
rodiny mohli bez problémov navštevo-
vať zdravotnícke zariadenia v komu-
nitách, je dôležité, aby zariadenia, 
služby a ich personál boli priateľské  
k deťom a mladým ľuďom. To zname- 
ná, že zohľadňujú nasledovné aspekty: 
všetky potrebné služby sú k dispozícii, 
postoj a správanie pracovníkov  
je rešpektujúce, atmosféra je dôvery-
hodná, prostredie je príjemné a posky-
tujúce dostatok súkromia, podávané 
informácie sú zrozumiteľné a ďalšie. 
Dostupnosť zdravotníckych služieb 
je jedným z kľúčových problémov 
v komunitách priateľských deťom 
a mladým ľuďom a je ovplyvnená 
aj tým, či ide o mesto alebo vidiek. 
V prípade návštevy špecialistov ale-
bo nemocnice musí niekedy rodina 
z vidieka prekonať väčšiu vzdialenosť 
a vynaložiť väčšie úsilie i finančné 
prostriedky ako rodina z mesta. 

Indikátory Samosprávy rešpektujú- 
cej práva detí a mladých ľudí  
v oblasti zdravotnej starostlivosti:

  je zabezpečený primeraný prístup 
k miestnym poskytovateľom  
primárnej zdravotnej starostlivos- 
ti vrátane pediatrov, praktických 
lekárov a zdravotných sestier 

  je zabezpečený prístup k dostupnej 
doprave pre tých, ktorí potrebujú 
cestovať k lekárom – všeobecným 
i špecialistom

  odborníci ako pediatri, ortodontisti, 
gynekológovia, ktorí pracujú  
s mládežou a odborníci na duševné 
zdravie pre deti a mládež, sú ľahko 
dostupní pre deti a mladých ľudí

  sú k dispozícii terénne služby  
pre deti a mladých ľudí, ktorí 
nemôžu cestovať alebo nemajú 
prístup k primeranej doprave 

  je zabezpečený prístup k cenovo 
dostupným ubytovacím zariade-
niam pre rodinných príslušníkov  
s deťmi, ktoré si vyžadujú pobyty  
v nemocnici 

  odborníci, ktorí sa starajú o zdravie 
detí a mladých ľudí, pracujú inter-
disciplinárne v tímoch vrátane  
sociálnych pracovníkov, zdravot-
ných špecialistov, pracovníkov  
v oblasti duševného zdravia,  
poradcov pri užívaní drog a ďalších

  služby v oblasti zdravia mladých 
ľudí v komunite sú k dispozícii  
a otvorené aj večer a cez víkend

  zdravotné služby sú k dispozícii  
na osobitných diskrétnych mies-
tach, ktoré zabezpečujú ochranu 
súkromia detí a mladých ľudí 

  v komunite sú dostupné možnos- 
ti prístupu k službám anonymne 
(napr. pre otázky sexuálneho  
zdravia, výmeny ihiel, otázky 
duševného zdravia a pod.) 

  téma dôvernosti a jej možnosti  
sa riešia na prvých stretnutiach  
s odborníkmi a špecialistami 

  sú dostupné podporné služby  
na báze rovesníckych skupín  
pre deti, mladých ľudí i rodičov

  zdravotnícke autority a školy  
spolupracujú na podpore prevencie  
a včasnej intervencie

  zdravotnícke autority vyzývajú deti 
a mladých ľudí, aby sa zúčastnili 
otvorených diskusných fór  
a verejných vzdelávacích aktivít 
o zdravotných problémoch, ktoré 
postihujú deti a mladých ľudí

  stránky sociálnych sietí majú  
príspevky, ktoré zvyšujú povedomie 
detí a mladých ľudí o rôznych 
stránkach súvisiacich so zdravím

  internetové stránky o zdravotných 
témach sú zamerané aj na deti  
a mladých ľudí tak, že obsahujú 
veku primerané vzdelávacie  
nástroje, ako napríklad hry, online 
dotazníky, hudobné a umelecké 
stvárnenie príslušných tém  
a osobné príbehy 

  sú dostupné programy propagujúce 
zdravé stravovanie 

  sú dostupné programy propagujúce 
zdraviu prospešné fyzické aktivity

  sú dostupné programy propagujúce 
výučbu zdravého varenia

  sú dostupné programy, ktoré učia 
spôsoby a možnosti zvládania 
stresu

  sú dostupné programy, ktoré pod-
porujú matky počas tehotenstva  
a po pôrode 

  sú dostupné programy, ktoré pod-
porujú rodičov starajúcich sa  
o svoje deti 

  sú dostupné programy, ktoré roz- 
víjajú výchovu k manželstvu  
a rodičovstvu ako aj sexuálnu vých-
ovu pre deti a mladých ľudí im pri-
meraným spôsobom a formou 

  sú dostupné programy, ktoré učia 
deti a mladých ľudí o negatívnych 
následkoch fajčenia

  sú dostupné programy, ktoré vzde- 
lávajú deti a mladých ľudí o rizikách 
spojených s užívaním alkoholu  
a drog 

  sú dostupné programy, ktoré vzde- 
lávajú deti a mladých ľudí v oblasti 
duševného zdravia

  zubná starostlivosť je pre deti  
a mladých ľudí dostupná

  ortodontická starostlivosť je pre deti 
a mladých ľudí dostupná

  základné fyzioterapeutické služby 
sú pre deti a mladých ľudí dostup- 
né

  optometrické služby sú pre deti  
a mladých ľudí ľahko dostupné

  poradenské služby sú pre deti  
a mladých ľudí zdarma a ľahko 
dostupné

  prístupy v zdravotnej starostlivosti 
sú kultúrne citlivé 

  v automatoch s potravinami  
sú dostupné iba zdravé potraviny 

  pitné fontány s čistou vodou  
sú dostupné a funkčné na frekven-
tovaných verejných priestranstvách

  samostatná alebo oddelená časť  
v čakárňach zdravotníckych zaria- 
dení je určená pre malé deti,  
aby ich chránila pred prípadným 
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traumatizujúcim alebo nevhodným 
zážitkom  

  úrady zdravotníckych služieb  
i samotné zariadenia  
sú vybavené tak, aby sa deti, mladí 
ľudia a rodičia cítili v pohode  
– sú tam napr. zriadené detské  
kútiky, na stenách visia detské 
obrazy a sú ponúkané veku  
primerané materiály na čítanie 

  budovy zdravotníckych zariadení  
a služieb sú prístupné pre invalidné 
vozíky a kočíky 

  zdravotnícke zariadenia majú  
priestory, v ktorých môžu ženy  
v súkromí kojiť 

  prebaľovacie pulty sú prístupné 
matkám i otcom  

  na toaletách je nižšie umiestnené 
umývadlo resp. stolček pre deti, 
aby naň dosiahli

  vodné fontánky s pitnou vodou  
sú dostupné aj pre deti a v takej 
výške, aby ich mohli deti použiť 

  zamestnanci zdravotníckych zaria- 
dení a úradov (zdravotnícki aj  
administratívni) sú trénovaní v tom, 
ako hovoriť s deťmi a mladými 
ľuďmi a byť s nimi v interakcii

  zdravotnícke zariadenia a ich pra-
covníci vyhradzujú na konzultácie  
s deťmi a mladými ľuďmi dostatoč- 
ný čas; zároveň si uvedomujú,  
že nedostatok dôvery zo strany detí  
a mladých ľudí si vyžaduje hľadanie 
nových spôsobov komunikácie  
a práce, aby sa dôvera vytvorila

  evaluácia zamestnancov zdravot-
níckych zariadení a úradov zahŕňa 
zhodnotenie ich postojov a správa-
nia voči deťom a mladým ľuďom

  pohľad mladých ľudí a rodičov je 
cenným zdrojom informácií  

Príklady z praxe

 
Klinika pre plyšových medvedíkov
Cieľom projektu je znižovať strach u detí z návštevy lekára a nemocnice. Deti 
k lekárom prichádzajú so svojimi plyšovými medvedíkmi alebo inými obľúbenými 
plyšovými hračkami – premieňajú sa na ich rodičov a opatrovníkov a úlohu det- 
ských pacientov preberajú ich plyšové hračky. Lekári pri vyšetrovaní plyšových 
zvieratiek vysvetľujú aké choroby majú a čo je potrebné urobiť, aby sa uzdravili. 
Deti so svojim plyšovým kamarátom absolvujú rozličné vyšetrenia, ktoré im 
umožňujú v bezpečí a pokoji oboznámiť sa s celým procesom vyšetrenia a tak, 
ak ho náhodou budú potrebovať naozaj absolvovať, budú vedieť, čo ich čaká, 
menej sa báť a viac spolupracovať s lekármi a ostatným zdravotníckym personá-
lom. Viac informácií: www.columbiamemorialhealth.org/teddy-bear-clinics.

 
Grantový program Dôvera
Problematika zdravia je pre nás v Nadácii pre deti Slovenska dôležitá, preto 
v spolupráci s naším partnerom Poisťovňou Dôvera manažujeme Grantový 
program Dôvera, ktorý sa zameriava na zlepšenie podmienok v oblasti zdravia 
a zdravého života. Viac informácií: http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/
grantovy-program-dovera/

pri plánovaní a hodnotení zdravot-
níckych služieb

  materiály s informáciami v rôznych 
oblastiach zdravia sú dostupné  
v rozličných jazykoch

  v zdravotníckych zariadeniach  
a úradoch jestvujú politiky, ktoré 
ochraňujú deti a mladých ľudí pred 
tým, aby slúžili ako tlmočníci  
pre svojich rodičov  

  počas dlhodobejšej hospitalizácie 
majú deti a mladí ľudia zabezpeče- 
ný primeraný prístup ku kvalitným 
vzdelávacím službám 

  jednotlivci žijúci vo vzdialených  
vidieckych oblastiach majú 
možnosť využívať technológie  
ako napr. videokonferenčné služby 
na konzultácie so zdravotníckymi 
odborníkmi, čím sa zníži ich časová 
strata pri cestovaní za danými 
službami a zvýši sa prístupnosť 
zdravotníckych špecialistov

  pracovníci v zdravotníckych služ- 
bách majú prístup k databáze  
programov a služieb, ktoré  
sú zamerané na deti a mladých ľudí

  nemocnice a zdravotnícke zariade- 
nia poskytujú služby, ktoré  
demonštrujú jednotlivé zákroky  
a procedúry prijateľným spôsobom 
deťom a mladým ľuďom 

Liečby na Detskej klinike Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Lučenci  
sa netreba obávať. Primár vyšetruje a trpezlivo vysvetľuje. 
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Bývanie

Deti a mladí ľudia potrebujú priaznivé 
prostredie na život – vonku aj vo vnút- 
ri – ktoré je vytvorené s ohľadom  
na ich potreby, bezpečnosť a pohodlie. 
Miesto, ktoré môžu nazvať svojím  
domovom. Cenovo nedostupné vhod-
né bývanie môže spôsobiť situáciu, 
v ktorej sa rodina často sťahuje, býva 
v rôznych spoločných ubytovniach 
alebo nemá domov vôbec, čo pôsobí 
negatívne na rozvoj detí a mladých 
ľudí a kvalitu ich života. Podobne  
nadmerná starostlivosť a neprime- 
raná kontrola rodičov nad deťmi, 
ktoré trávia čas zavreté doma alebo 
nedostatok priestoru na štúdium, čas 
a miesto byť osamote – toto všetko 
môže spôsobovať stres a vplývať  
na výsledky v škole alebo na celkovú 
pohodu detí a mladých ľudí. Bytová 
politika by pri plánovaní mala 
zohľadňovať nasledovné faktory: 
možnosť dlhodobého pobytu, možnosť 
prispôsobenia priestorov s ohľadom 
na vek a rast detí a mladých ľudí,  
dostatok priestoru na naplnenie po- 
trieb všetkých členov rodiny a cenová 
dostupnosť. Pri plánovaní je dôležité 
zohľadňovať aj vzdialenosť od zaria- 
dení priateľských k rodinám.

Indikátory Samosprávy rešpektujú- 
cej práva detí a mladých ľudí  
v oblasti bývania:

  sú dostupné spoločenské priestory, 
kde môže rodina tráviť čas spolu 
alebo s priateľmi

  sú dostupné bezpečné priestory 
v budove, kde deti a mladí ľudia 
môžu tráviť voľný čas hrou

  sú dostupné bezpečné priestory 
mimo budovy, kde deti a mladí 
ľudia môžu tráviť voľný čas hrou

  toalety sú dostupné a umiestnené 
v blízkosti hracieho priestoru

  domy sú postavené z materiálov, 
ktoré sú odolné voči bežnému  
používaniu deťmi a sú bezpečné 

  sú dostupné zelené priestranstvá 
určené na hranie

  jestvuje oplotenie, ktoré tvorí  
prirodzenú hranicu a tým vytvára 
bezpečné prostredie pre deti

  v prípade potreby je nainštalovaná 
zvuková izolácia medzi izbami  
alebo bytmi

  priestor je vytvorený tak, aby sa 
mohol flexibilne upravovať podľa 
potrieb rastúcich detí

  elektrické zásuvky sú mimo dosahu 
malých detí alebo zaistené

  otváranie okien je zhora (nie zdola 
alebo zboku)

  zábradlie je v dosahu detí
  ovládací panel vo výťahu  

je v dosahu detí
  budovy a izby majú dostatok svetla 

a prísun čerstvého vzduchu
  je určené miesto, kde si môžu deti 

a mladí ľudia odložiť svoje veci 
a kde môžu mať súkromie

  jestvuje dostatok úložného  
priestoru na sezónne oblečenie 
a iné potrebné veci

  jestvuje dostatok úložného  
priestoru na športové vybavenie, 

detské kočíky a bicykle
  nájomné a kúpno-predajné zmluvy 

neobsahujú obmedzenia bežnej 
detskej hry a rekreačných aktivít 
detí a mladých ľudí

  zodpovedné orgány povzbudzujú 
deti a mladých ľudí, aby sa zapojili 
do navrhovania riešení problémov  
s bývaním

  byty a bytové komplexy sú zreteľne 
odlíšené a jasne označené

  byty a bytové komplexy sa nachá- 
dzajú v blízkosti služieb a zariadení 
pre rodiny

  sú dostupné bytové jednotky s 2, 3 
a 4 izbami

  bytové komplexy ponúkajú spoloč- 
né priestory, ktoré sú bezpečné 
a kde deti a mladí ľudia môžu tráviť 
voľný čas bez dozoru dospelých

  bytové komplexy ponúkajú ex-
teriérové priestory, ktoré sú dobre 
viditeľné z rôznych častí budovy

  bytové komplexy ponúkajú herňu 
v spoločných priestoroch

  toalety sa nachádzajú v blízkosti 
spoločných priestorov určených  
na hru a voľný čas

  podzemné parkoviská sú bezpečné 
pre deti a ponúkajú ľahký prístup 

  bytové komplexy sa nachádzajú 
v blízkosti rôznych parkov, škôl 
a komunitných centier, kde deti 
a mladí ľudia radi trávia voľný čas

  jestvujú služby, ktoré pomáhajú 
nájsť rodinám cenovo dostupné 
bývanie

  jestvujú služby, ktoré pomáhajú 
nájsť riešenia na zdieľané bývanie 
(napríklad pre seniorov alebo  
slobodných rodičov) 
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Príklady z praxe

 
Projekt DOM.ov
Život v rómskych lokalitách je pre jednotlivcov a rodiny limitujúci. Rodiny bojujú 
s problémami, na ktoré nestačia. Projekt DOM.ov prináša férové podmienky 
na výstavbu domov pre rodiny, ktoré prijali zodpovednosť za financovanie  
vlastného bývania. Situácia sa môže zmeniť, ak rodiny v rómskych lokalitách 
budú mať podmienky pre svojpomocnú výstavbu porovnateľné s tými, aké sú  
v obci bežné – vhodné stavebné pozemky s naplánovaným napojením  
domácností na elektrickú energiu, pitnú vodu, kanalizáciu, ďalej spevnené  
komunikácie a riešenie environmentálnych záťaží v území. Dávať rodine nádej  
na lepšie bývanie zároveň znamená posilňovať motiváciu rodičov sporiť  
a splácať, zvyšovať si vlastný zárobok, zlepšovať školské výsledky detí,  
udržiavať zdravie všetkých členov rodiny a dobré vzťahy v obci.  
Viac informácií: www.projektdomov.sk.

 
go-ok
Občianske združenie go-ok (z angl. go = ísť a ok = v pohode) sa venuje mapova-
niu bezbariérových prístupov pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu.  
Tím organizácie pozostáva zo špecialistov v oblasti architektúry, produktových 
špecialistov v oblasti kompenzačných pomôcok a debarierizácie, dobrovoľníkov, 
ľudí monitorujúcich v teréne, programátorov, teda z ľudí, ktorí sa snažia šíriť) 
osvetu a tvoriť lepší svet s konkrétnymi riešeniami v oblasti bezbariérovosti.  
Organizácia upozorňovaním na nedostupné verejné priestory prispieva k zlepšeniu 
kvality života všetkých občanov, vrátane detí, mladých ľudí a ich rodín, ale aj se-
niorov. Viac informácií: www.go-ok.eu.

Pre každé dieťa a mladého človeka je dôležité mať pocit domova, miesta kam 
patrím. Pre mladých ľudí je dôležité mať aj súkromie a priestor pre seba.

Chlapci bežia do komunitného centra „Na predmestí“ v Žiline, ktoré mnohým 
z nich nahrádza detskú izbu a dopĺňa aj rodičovskú starostlivosť.
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Doprava

Doprava je jeden z dôležitých aspek-
tov, ktoré deti, mladí ľudia a hlavne  
ich rodičia denne riešia. V ostatnej 
dobe sa forma samostatného cestova-
nia detí a mladých ľudí vytráca. Sčasti 
je to tým, že komunity sú vytvorené 
tak, že je potrebné byť motorizovaný. 
Avšak aktívny spôsob prepravy  
je nielen zdravý pre deti a mladých 
ľudí, ale im aj umožňuje lepšie 
spoznávať okolie a susedov. Navyše, 
rodičom to umožňuje byť menej  
ustarostení o bezpečnosť svojich detí 
na ulici. Pri plánovaní komunít by sa 
však mal brať ohľad aj na infraštruk-
túru a možnosť aktívnej prepravy. 
Rekreačné a spoločenské aktivity detí 
a mladých ľudí priamo závisia  
od spôsobu prepravy, ktorá by mala 
byť deťom a mladým ľuďom priateľská 
a bezpečná. Spôsob organizácie  
dopravy je odlišný v meste  
a na vidieku.  Napríklad v centre  
mesta je možnosť verejnej dopravy  
aj vo večerných hodinách, ale na vidie- 
ku je potrebné ponúknuť alternatívy.

Indikátory Samosprávy rešpektujú- 
cej práva detí a mladých ľudí  
v oblasti dopravy: 

  jestvujú upravené chodníky  
pre chodcov, kočíky, bicykle, kolo-
bežky, korčuliarov a skateboardis-
tov, ktoré sú dostatočne široké

  jestvujú upravené chodníky  
pre chodcov, kočíky, bicykle, kolo-
bežky, korčuliarov a skateboardis-
tov, ktoré sú dostatočne osvetlené

  jestvujú upravené chodníky  
pre chodcov, kočíky, bicykle, kolo-

bežky, korčuliarov a skateboard-
istov, ktoré majú dobre vyriešené 
prechody na križovatkách (kde sa 
stáva veľké percento nehôd)

  jestvujú upravené chodníky  
pre chodcov, kočíky, bicykle, kolo-
bežky, korčuliarov a skateboardis-
tov, ktoré sú bezpečne chránené 
pred inými dopravnými prostriedka-
mi (v najlepšom prípade ako samo-
statné chodníky a cesty)

  jestvujú vyhradené miesta  
na odkladanie bicyklov s dosta-
točným priestorom na detské 
prívesné vozíky a detské bicykle

  jestvujú programy, ktoré podporujú 
deti a mladých ľudí, aby šli do školy 
pešo alebo na bicykloch 

  jestvujú predpisy, ktoré zabezpeču- 
jú bezpečnosť počas cesty škol- 
ským autobusom (vyhradený  
priestor na nastupovanie a vystu-
povanie z autobusu, osoba, ktorá 
dohliada na bezpečnosť pri vystu-
povaní a nastupovaní do autbusu) 
a jestvujú vnútorné predpisy, ktoré 
regulujú bezpečnosť detí

  prechody pre chodcov sú regulova- 
né tak, aby deti a mladí ľudia mali 
dostatok času na bezpečný  
prechod cez cestu

  dopravné prostriedky sú navrhova- 
né s ohľadom na bezpečnú  
prepravu detských kočíkov  
alebo invalidných vozíkov

  každý aspekt verejnej dopravy  
je navrhovaný so zreteľom na 
cestujúcich s detským kočíkom 
alebo na invalidnom vozíku

  verejné dopravné prostriedky  
ponúkajú možnosť prepravy  
bicyklov, detských prívesných 
vozíkov a detských bicyklov

  celý systém verejnej dopravy  
funguje tak, aby sa v ňom deti  
a mladí ľudia cítili vítaní

  v ponuke sú zľavy alebo bezplatný 
spôsob prepravy pre rodiny  
a osoby v ťažkej finančnej situácii

  mladí ľudia majú k dispozícii verej- 
nú dopravu vo večerných hodinách 
alebo je zabezpečená alternatíva 
(napr. spoločné využívanie auta 
rodičov – tzv. carpooling)

  šoféri prostriedkov verejnej dopravy 
sú trénovaní v oblasti potrieb rodín 
s malými deťmi alebo samostatne 
cestujúcich detí a mladých ľudí

  deti a mladí ľudia majú na školách 
dopravnú výchovu

  deti a mladí ľudia sú zapojení  
do navrhovania verejnej dopravy

  jestvujú prieskumy a plánovacie  
iniciatívy na zistenie lokalít  
s najväčším výskytom dopravných  
nehôd a príčin nehôd u detí 
a mladých ľudí

  jestvujú programy, ktoré podporujú 
používanie bezpečnostných prvkov 
(ako napr. cyklistická prilba, bez-
pečnostný pás, reflexné prvky a i.)

  jestvuje možnosť vybaviť povolenie 
na uzatvorenie ulice počas komu-
nitnej akcie, ktorá podporuje hru 
detí a mladých ľudí na ulici

  hustá premávka je odklonená  
od školy a parkov

  je prikázaná znížená rýchlosť hlavne 
v okolí škôl 

  jestvujú vyhradené priestranstvá, 
kde sa deti a mladí ľudia môžu učiť 

bicyklovať, jazdiť na kolieskových 
korčuliach, kolobežkovať a skete-
boardovať

  na prechodoch a rohoch ulíc  
sú znížené obrubníky alebo zabez-
pečené nájazdové rampy  
na bicykle, cyklochodníky  
sú oddelené od ciest (napr. trávou)

  určený člen samosprávy pravidel- 
ne monitoruje a referuje názory detí 
a mladých ľudí na situáciu  
v premávke a o využívaní verejných  
priestorov

  je snaha znížiť hustotu premávky 
efektívnejším používaním doprav- 
ných prostriedkov (napr. spoločným 
využívaním jedného auta)



70 71

Príklady z praxe

 
Plánovanie mesta s deťmi a mladými ľuďmi
Občianske združenie Slatinka sa dlhodobo venuje problematike zapájania obča- 
nov do vecí verejných, nezabúda ani na participáciu detí a mladých ľudí a to aj 
v takých témach, ktoré na prvý ohľad s nimi nesúvisia ako je napríklad územné 
plánovanie. V rámci svojich aktivít a projektov deti a mladí ľudia mapovali bez-
pečnosť cestnej premávky v meste Zvolen zo svojho pohľadu ako aj chýbajúce 
možnosti pre ich bezpečnú prepravu na dopravných prostriedkoch, ktoré vzhľa- 
dom na svoj vek môžu používať. Ukázalo sa, že dospelí často zabúdajú na per- 
spektívu detí a mladých ľudí a pozrieť sa aj na takú oblasť ako doprava z ich 
perspektívy sa oplatí, no najmä zvyšuje bezpečnosť tak detí a mladých ľudí, ako 
aj všetkých účastníkov cestnej premávky – dospelí si napr. neuvedomili, že ak  
umiestnia veľké odpadkové koše na roh križovatky blízko školy, z pozície vodi- 
ča sediaceho v aute neuvidia deti, ktoré sú nižšie ako odpadkové koše, ktoré  
zo školy odchádzajú domov a tie síce použijú priechod pre chodcov, ale na ces- 
te sa zjavia nečakane, pretože ich zakrývajú spomínané smetné koše.  
Viac informácií: www.slatinka.sk a príručka k územnému plánovaniu aj s deťmi 
a mladými ľuďmi: http://www.slatinka.sk/assets/Program/Planovanie-mesta-2.
pdf.

 
Trottibus – chodiaci autobus
Kanadský projekt Trottibus ponúka žiakom základnej školy bezpečnú cestu pešo 
do a zo školy v sprievode dospelých dobrovoľníkov. Trottibus funguje ako každý 
iný autobus – má svoje zastávky, cestovný poriadok, vodičov, cestovné lístky, 
s tým rozdielom, že ako dopravný prostriedok využíva nohy malých a veľkých 
cestujúcich. V určenom čase a na určených zastávkach na deti čakajú dospelí 
dobrovoľníci, ktorí ich dovedú do cieľovej stanice. Týmto spôsobom sa deti  
oveľa viac hýbu, trávia čas na čerstvom vzduchu, v sprievode dospelých  
sú v bezpečí a ich rodičia sa nemusia o nich obávať a zároveň ich nemusia 
všade voziť autom. Aktívny pohyb detí zároveň zlepšuje ich fyzickú aktivitu, 
zdravotný stav a vďaka chodeniu im lepšie pracuje aj mozog, čo má vplyv  
na ich sústredenosť a pomáha aj k lepším výsledkom v učení.  
Viac informácií: www.trottibus.ca.

Vhodná a bezpečná infraštruktúra pre rozličné 
nemotorové dopravné prostriedky poskytuje 
deťom a mladým ľuďom väčšiu nezávislosť –  
dospelí ich nemusia prevážať z miesta na miesto. 
Tiež podporuje ich zdravú fyzickú aktivitu.

Deti z Lomu nad Rimavicou musia po zrušení ZŠ s MŠ dochádzať do školy 32 
km. Vďaka spolupráci samosprávy a školy v najbližšej susednej obci môžu  
školáci cestovať bezpečne v sprievode asistentky.



72 73

Bezpečnosť

 
Pocit bezpečia všetkých detí a mla- 
dých ľudí je veľmi dôležitý. Umožňuje 
im slobodne kráčať ulicami alebo jazdiť 
na bicykloch, tráviť čas v parkoch, 
na detských ihriskách a otvorených 
priestranstvách. Ak polícia alebo do- 
hľad komunity nenapĺňa potrebu  
bezpečia v komunite, na uliciach, 
v parkoch a na verejných priestranst-
vách, tieto miesta sa často využívajú 
iným spôsobom. Napríklad, ak sa 
dieťa necíti bezpečne, keď ide pešo 
alebo na bicykli, rodičia ho všade vezú 
autom, čo spôsobuje, že parky zostá-
vajú prázdne a tým menej využívané 
deťmi, mladými ľuďmi alebo rodinami. 
Mestskí policajti a dohľad komuni-
ty hrajú hlavnú úlohu pri vytváraní 
bezpečného prostredia. Ich prístup 
k deťom a mladým ľuďom môže  
priaznivo pôsobiť na bezpečnosť  
v komunite.

Indikátory Samosprávy rešpektujú- 
cej práva detí a mladých ľudí 
v oblasti bezpečnosti:

  jestvujú príležitosti pre deti a mla- 
dých ľudí, aby sa mohli bezpečne 
dostať do školy pešo samostatne 
alebo v sprievode dospelých

  v komunite jestvujú miesta  
(vo vnútri aj vonku), kde sa môžu 
mladí ľudia stretávať v bezpečí

  existujú a sú dostupné fóra, ako 
napr. miestna spoločnosť  
pre prevenciu kriminality, kde sa 
deti a mladí ľudia môžu učiť a voľne 
rozprávať o témach kriminality  
a bezpečnosti 

  preventívne programy o zneužívaní 

detí a iných formách násilia  
sú ponúkané a realizované  
v školách a komunitách 

  preventívne programy zamerané  
na užívanie alkoholu a drog sú 
ponúkané a realizované v školách  
a v komunite

  policajti sa správajú k deťom a mla- 
dým ľuďom s rešpektom, majú  
absolvované školenie a tréning  
o právach detí a mladých ľudí  
a vedia ako tieto práva napĺňať

  policajti sú oboznámení s proble- 
matikou skrytých, nie iba zjavných 
postihnutí a znevýhodnení

  v komunite jestvujú stratégie, ktoré 
riešia kriminálne aktivity zamerané 
na deti a mladých ľudí (napr.  
sexuálne zneužívanie prostredníc- 
tvom obchodovania s ľuďmi,  
skúsenosti s drogami a obchodo-
vaním s nimi)

  je vytvorený vzťah alebo prepoje- 
nie medzi komunitou a školami  
v oblastiach a témach, ktoré rieši 
polícia, vrátane určeného zodpo- 
vedného pracovníka polície pre 
spoluprácu so všetkými školami

  v komunite jestvuje silný záväzok 
k bezpečnosti, napr. policajné sta- 
nice, hliadky na uliciach (pešo,  
na bicykli) 

  v komunite existujú a sú realizované 
programy, ktoré poskytujú príleži-
tosti pre pozitívnu interakciu medzi 
deťmi, mladými ľuďmi a políciou  

  jestvujú programy, ktoré sa zaobe- 
rajú bezpečnosťou na internete 

Príklady z praxe

 
Mestská polícia v meste Zvolen
Jednou z úloh mestskej polície vo všeobecnosti je venovať sa aj preventívnym 
aktivitám zameraným na deti a mladých ľudí. Miera angažovanosti policajtov 
v tejto úlohe je na celom Slovensku rôzna. Našťastie, nájde sa i veľa dobrých  
príkladov. Jedným z nich je aj Mestská polícia mesta Zvolen. Mestskí policajti  
sa venujú usmerňovaniu dopravy a dohliadaniu na bezpečnú cestu detí a mla- 
dých ľudí do a zo školy, rozvíjaniu dopravnej výchovy už v škôlkach, realizovaniu 
rozličných preventívnych programov na školách medzi deťmi a mladými ľuďmi. 
Policajti majú s deťmi a mladými ľuďmi priateľský vzťah – snažia sa poznať deti 
a mladých ľudí po mene, pozdraviť sa s nimi, keď idú do školy, orientovať sa 
v ich záujmoch, aby sa mali spolu o čom rozprávať, mali k sebe bližšie a odbú- 
ravali prípadné bariéry a strach z policajtov. Viac informácií: www.msp.zvolen.sk.

 
Nadačný fond Deti v bezpečí
Podpora bezpečného pohybu, prevencia úrazov detí a vytváranie bezpečného 
prostredia v rodinách, školách a komunitách je poslaním Nadačného fondu Deti 
v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska, ktorého zriaďovateľom je od roku 2015 
poisťovňa Kooperatíva. Viac informácií:  
http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/nadacny-fond-deti-v-bezpeci/

Mestskej polícii vo Zvolene záleží na bezpečnosti detí  
a mladých ľudí. Policajt Jozef zdraví každé dieťa na priechode 
po mene, často si dajú aj „high five“ pre pekný deň.
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Záver
 
 
Byť samosprávou rešpektujúcou práva 
detí a mladých ľudí a premeniť sa  
na komunitu priateľskú k deťom 
a mladým ľuďom sa môže zadať ako 
veľká a nedosiahnuteľná úloha. Len 
v tejto príručke, ktorá ani zďaleka nie je 
vyčerpávajúcim obsahom toho, čo by 
sa dalo, mohlo a malo robiť pre kvalit-
ný život detí a mladých ľudí,  
je uvedené množstvo podnetov, 
odporúčaní a tipov, čo je žiadúce  
na tejto ceste urobiť. Nikto však 
neočakáva, že sa všetko zmení  
za jednu noc, jeden deň, týždeň, 
mesiac, rok. Na druhej strane,  
je potrebné sa na túto cestu vydať 
a pomaly, postupne, krok za krokom, 
míľnik za míľnikom pracovať a meniť 
samosprávu a komunitu – s postupom 
času, vynaloženou námahou a usku-
točnenými konkrétnymi opatreniami 
sa dostaví úspech, ukážu pozitívne 
výsledky. 

Africké príslovie hovorí, že na to,  
aby ste vychovali dieťa, potrebujete 
celú dedinu. Aj naša skúsenosť pot-
vrdzuje túto starú múdrosť. Komunity 
a samosprávy, ktoré sme mali doteraz 
možnosť na ich ceste bližšie k deťom 
a mladým ľuďom sprevádzať, ktoré 
do celého procesu zapájali rôznych 
aktérov v komunite a samospráve, 
nevynímajúc samotné deti a mladých 
ľudí, silou spolupráce dosiahli najviac. 
Keďže boli zohľadnené potreby  
a názory jednotlivých aktérov, každý 
cítil kus vlastníctva a zodpovednosti 
za konečný výsledok a bol motivo-
vaný pracovať na svojich úlohách 
a pre dobro všetkých. Zároveň, 
vedomie spoločného diela, vzá-

jomná pomoc a podpora, vedomie 
prepojenosti a užitočnosti, taktiež 
pôsobili motivačne. Nie, nikdy nešlo 
o bezproblémový proces, avšak práve 
skutočnosť, že raz do spoločné- 
ho diela vložil viac energie, času  
a ďalších zdrojov jeden, inokedy 
druhý, pomohlo rozložiť sily a prekonať 
aj rozličné prekážky.

V Nadácii pre deti Slovenska stále  
mapujeme potreby detí a mladých 
ľudí. Aj počas projektu Samospráva 
rešpektujúca práva detí a mladých 
ľudí, ktorého súčasťou je táto príručka, 
sme sa stretávali s deťmi, mladými 
ľuďmi, rodičmi, učiteľmi, vychová-
vateľmi, aktívnymi občanmi, pred-
staviteľmi samosprávy a spoločne 
rozprávali o ich potrebách a hľadali 
možnosti, ako ich napĺňať. Pozitívne 
pre nás bolo počuť, že v samo-
správach a komunitách jestvujú  
aj dobré skúsenosti v tvorbe  
a realizácii politiky a opatrení  
zameraných na deti a mladých ľudí.  
Že už často nejde len o takzvané os-
trovy pozitívnej deviácie, ale o reálne 
príklady dobrej praxe, ktoré sa vžili, 
zosystematizovali, stali sa pevnou 
súčasťou života komunity, samosprávy 
a najmä života detí a mladých ľudí. 

Nadácia pre deti 
Slovenska

Každé dieťa musí mať človeka,  
ktorý ho miluje, pocit istoty, zázemie 
rodiny a priateľov, možnosť získavať 
zdravé sebavedomie, pozitívny vzor, 
príležitosť rozvíjať svoje schopnosti... 

Našim cieľom je iniciovať trvalé a pozi-
tívne zmeny v živote detí a mladých 
ľudí na Slovensku a vďaka tomu napo- 
máhať mnohostrannému rozvoju osob-
nosti diaťaťa a mladého človeka.  
Naše poslanie napĺňame priamou  
pomocou, inováciami systémov  
starostlivosti a spájaním organizácií 
a expertov, pôsobiacich v tejto oblasti,  
ale aj v komerčnej sfére, štátnej správe 
a samospráve. Pomáhame jednotliv- 
com i firmám realizovať ich predstavy 
o rôznych formách pomoci tam,  
kde je potrebná, spôsobom,  
ktorý je pre nich najvhodnejší. 

Vnímame ako veľký rozdiel, ak sa veci 
dejú „s deťmi“ a nie len „pre deti“ − 
vzniká vtedy nová kvalita práce  
aj výsledku. Tento prístup participácie 
a rešpektu integrujeme do všetkých 
našich aktivít. 

Naše myšlienky prenášame do praxe 
nasledovne: 

  Spravujeme grantové programy
  Organizujeme vlastné vzdelávacie 

aktivity
  Venujeme sa advokácii 
  Realizujeme firemnú filantropiu  

na mieru  

Hodina deťom 
Od roku 1999 realizujeme celoročnú 
verejnú finančnú zbierku na pomoc 
deťom a mladým ľuďom zo všetkých 
regiónov Slovenska. Počas 18 roč- 
níkov sme podporili 1 753 projektov 
v hodnote 5 278 589 EUR a mohli tak 
pomôcť 285 207 deťom a mladým  
ľuďom. Tento rok sa konal už 19. 
ročník zbierky, vďaka ktorému bude 
opäť možné pomôcť tým, ktorí to po-
trebujú.

Výnos je určený na podporu užitoč- 
ných a kvalitných projektov v 4 progra- 
mových oblastiach − Dieťa a jeho 
radosti, Dieťa a jeho starosti, Dieťa 
a jeho škola, Dieťa a jeho komunita. 

Hodinu deťom môžete podporiť:

  Darcovskou SMS v hodnote 4 €  
na číslo 800

  Platbou na účet zbierky:  
SK61 0900 0000 0002 2220 0200 

  Venovaním 2% z dane z príjmu 
fyzických a právnických osôb

Informácie o možnostiach spolupráce 
a o tom, ako podporiť naše aktivity, 
nájdete na internetových stránkach 
www.nds.sk a www.hodinadetom.sk. 
Radi s vami prekonzultujeme konkrét- 
ne možnosti spolupráce a podpory 
osobne na emailovej drese nds@nds.
sk alebo telefonicky na čísle  
02 5263 6471. 
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Pomôžeme vám 
meniť samosprávu
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nizáciám a aktívnym jednotlivcom me- 
niť ich okolie na také, ktoré je priateľ- 
ské k deťom a mladým ľuďom. Naše 
služby zahŕňajú konzultácie a pora-
denstvo, vzdelávanie, spoluprácu  
na prieskumných a analytických  
aktivitách, plánovanie preventívnych 
a intervenčných aktivít ako aj tvorbu 
verejnej politiky, akčných plánov  
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našej spolupráce. 
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Dostupné na: http://www.childfriendly-
communities.ca/ 

Unicef: Building Child Friendly Cities 
– A Framework for Action. Dostupné 
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Môžete nám napísať na nds@nds.sk 
alebo kontaktovať priamo pracovníkov 
programu: 

Aneta Chlebničanová,  
aneta@nds.sk 

Peter Lenčo,  
peter.lenco@nds.sk.

Viac informácií o programe Komunity 
priateľské deťom a mladým ľuďom 
nájdete na internetovej stránke  
www.codetipotrebuju.sk.
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