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NAUČTE MLÁDEŽ JEJ ĽUDSKÉ PRÁVA POMOCOU
PÚTAVÝCH A EFEKTÍVNYCH NÁSTROJOV
Vysvetliť ľudské práva deťom bez zmysluplných nástrojov, ktoré budú skutočne komunikovať, môže byť
náročná úloha.
Náš program, ktorý je založený čisto na Všeobecnej deklarácii ľudských práv Organizácie spojených
národov, učí deti ich 30 práv pomocou jednoduchých a podmanivých pomôcok, ktoré k nim komunikujú.
Pedagógovia, čelní predstavitelia mládeže, obhajcovia ľudských práv a vládni úradníci, ktorí používajú
náš program, hovoria jednohlasne o tom, že tieto vzdelávacie zdroje sú neprekonateľné pri prinášaní
znalosti a povedomia o ľudských právach mládeži na celom svete.
Zistite viac.
1. Pozrite si DVD Mládež za ľudské práva, ktoré zahŕňa:
•

Predstavenie programu ľudských práv

•

Ocenený vzdelávací film Príbeh ľudských práv

•

Verejnoprávne oznamy „30 práv, 30 oznamov“

• Hudobné video o ľudských právach SPOLOČNE (UNITED), ktoré získalo množstvo
ocenení
2. Prečítajte si Čo sú ľudské práva? Ako doplnok k filmu, táto brožúra obsahuje
ilustrovanú verziu Všeobecnej deklarácie ľudských práv, vhodnú pre mladých ľudí.
3. Ak ste pedagóg alebo obhajca ľudských práv navštívte
youthforhumanrights.org a objednajte si naše vzdelávacie materiály alebo navštívte
youthforhumanrights.org/edu pre on-line učebný plán.
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Poznámka: Učebné osnovy programu Mládež za ľudské práva sú určené študentom
druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl. Zistite viac o našich
pomaturitných učebných osnovách na humanrights.com.
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Internetová stránka Mládež za ľudské práva poskytuje informácie o tomto programe,
o Všeobecnej deklarácii ľudských práv a akciách pre mladých ľudí, ktoré môžu podniknúť, aby
presadzovali ľudské práva. Návštevníci si tiež môžu pozrieť dokumentárny film Príbeh ľudských
práv a 30 verejnoprávnych oznamov, alebo podpísať petíciu na podporu vzdelávania, založenú
na Všeobecnej deklarácii. Vzdelávací program organizácie Mládež za ľudské práva je tiež
dostupný na stránke vo forme úplných digitálnych vyučovacích osnov pre učiteľov a obhajcov
ľudských práv, aby mohli viesť vyučovacie hodiny.
Choďte na: youthforhumanrights.org/edu.
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O PROGRAME

ZAVÁDZAME ĽUDSKÉ PRÁVA DO ŽIVOTA MLÁDEŽE
Najväčší mimovládny program osvety mládeže o ľudských právach

„Tieto materiály sú zostavené tak, že začínajú históriou ľudských práv.
Zistila som, že to je téma, o ktorej moji študenti nemali vôbec žiadne vedomosti.
Neuvedomovali si, že ľudské práva siahajú tisíce rokov do minulosti.“
Pedagogička, Univerzita Adelphi, New York, USA

Mládež za ľudské práva medzinárodne (Youth for Human Rights International – YHRI) je mládežnícka
zložka organizácie Spoločne za ľudské práva. Je to nezisková organizácia, oslobodená od daní
s hlavným sídlom v Los Angeles, ktorá združuje stovky klubov, skupín a pobočiek po celom svete.
Na to, aby mládeži umožnila porozumieť, čo sú ľudské práva a prečo sú dôležité, Mládež za ľudské
práva medzinárodne:

1. Vzdeláva prostredníctvom kompletných učebných osnov ľudských práv, obsahujúcich podrobné
plány prednášok, ktoré sú zdarma pre vyučujúcich, obhajcov ľudských práv, pracovníkov
s mládežou a mienkotvorcov komunity, aby im pomohli vyučovať ľudské práva na školách a pri
akejkoľvek skupinovej výučbe.

2. Usporadúva petičné akcie, požadujúce od vlády presadzovanie Všeobecnej deklarácie ľudských
práv a nariadenie pre výučbu ľudských práv na školách.

3. Zariaďuje vysielanie a premietanie filmov a verejnoprávnych oznamov propagujúcich ľudské práva
na televíznych staniciach a v obchodných centrách, v kinách, v prostriedkoch verejnej dopravy
a na mnohých iných miestach.

4. Udržiava interaktívnu webovú stránku pre tých, ktorí sa zaujímajú o šírenie ľudských práv medzi
mládežou, aby mohli získať ďalšie informácie a objednať si vzdelávacie materiály.

5. Využíva všetky dostupné prostriedky, aby vyučovala ľudské práva, od konferencií a seminárov,
po hip-hop tance a nástenné maľby. YHRI inšpirovala rôznych jednotlivcov, aby pochodovali,
bežali maratóny, pretekali na autách, uskutočnili koncerty, zorganizovali petičné akcie
a usporiadali iné osvetové aktivity.

6. Usporadúva vzdelávacie svetové turné, aby povzbudila predstaviteľov vlád, vzdelávania a mládeže,
aby urobili vzdelávanie o ľudských právach svojou prioritou.

7. Usporadúva každoročnú schôdzu Mládeže za ľudské práva medzinárodne, kde mladí delegáti
z celého sveta prezentujú svoje iniciatívy, aby inšpirovali druhých vo veci ľudských práv.

8. Distribuuje vzdelávacie materiály o ľudských právach, zamerané na mládež.
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VZDELÁVACIE MATERIÁLY

Dokumentárny film Príbeh ľudských práv

Film Príbeh ľudských práv a jeho sprievodná
brožúra, uvádzajú historický vývin ľudských
práv počas posledných 2500 rokov, čo vyústilo
do jedinej charty ľudských práv − Všeobecnej
deklarácie ľudských práv, prijatej Organizáciou
spojených národov v roku 1948.

telly award
bronzová cena

balfest international
film festival award
hlavná cena

the aurora award
platinová cena

clearwater film festival award
najlepší dokument

the communicator award
cena za dokonalosť

DVD Príbeh ľudských práv
obsahuje dokumentárny film,
30 verejnoprávnych oznamov
a ocenené hudobné video
UNITED (SPOLOČNE).

Verejnoprávne oznamy

Všeobecne známe
ako „30 práv, 30
oznamov“, tieto ocenené
verejnoprávne oznamy
znázorňujú každý
z článkov Všeobecnej
deklarácie ľudských práv.
V priebehu jednej minúty
alebo menej sa môže
mládež naučiť jedno zo
svojich práv a všetky
z nich za menej než pol
hodiny.
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30 Práv - 30 oznamov

1. Všetci sa rodíme slobodní
a rovní

2. Nediskriminujte

11. Vždy sme nevinní, až kým
nám nie je dokázaná vina

26. Právo na vzdelanie

Mládež za ľudské práva
Vzdelávací balík
Vzdelávací balík je určený pre
vyučovanie na druhom stupni
základných škôl a stredných školách.
Poskytuje učiteľom všetko, čo potrebujú:
príručku s plánmi vyučovacích hodín,
audiovizuálne pomôcky ilustrujúce každé
z 30 ľudských práv, brožúry a plagáty.
Pre pedagógov bezplatne na
youthforhumanrights.org/educator

Vzdelávací balík obsahuje 24 výtlačkov
brožúry Čo sú ľudské práva? Táto brožúra
obsahuje ilustrovanú verziu Všeobecnej
deklarácie ľudských práv pre mládež
a stručnú históriu ľudských práv.

Balík obsahuje 30 plagátov, jeden
pre každé ľudské právo.
Príručka pre
vyučujúceho
obsahuje vyučovacie
plány pre všetky
hodiny, ktoré
podnecujú účasť
študentov v triede.

Vzdelávací program Mládež za ľudské
práva je tiež dostupný on-line vo
forme bezplatných študijných osnov
na youthforhumanrights.org/edu

youthforhumanrights.org

OSOBNÉ VÝHRY A VYHLÁSENIA

„[Tento program] dáva mládeži schopnosti, silu a vedomosti,
aby si pamätali, kto sú a aby si vo svojich srdciach pamätali,
že môžu byť slobodní.“
Pedagóg, USA

„Nepriateľstvo
medzi študentmi
pokleslo
a zvýšila sa ich
zodpovednosť.“
Učiteľ, USA

„Študenti sa
viac zaujímajú
o to, aby poznali
a rešpektovali práva
ostatných.“
Učiteľ, Belgicko

„Tieto vyučovacie osnovy sú tou jedinou vecou, ktorú si moji študenti vyžadujú
a prosia o ňu. Videá sú primerané úrovni danej triedy a rozhodne vždy zaujmú
pozornosť mojich študentov. Všimol som si o koľko pozornejší sú moji študenti
ohľadom vzájomných pocitov a niektorí si úplne po prvýkrát začali byť vedomí
svojich vlastných práv, ktoré majú ako ľudské bytosti.“
Učiteľ, Arizona
„Poskytli ste úžasne zostavené materiály týkajúce sa predmetu, ktorý vo veľkej
miere vo vyučovacích osnovách stredných škôl chýba a to nie len na mojej škole,
ale v celej oblasti a taktiež štáte. Dobrá vec!“
Učiteľ na strednej škole, Kalifornia
„Z brožúr, videa, webovej stránky a plagátov Všeobecnej deklarácie ľudských
práv som mal skutočne radosť. Považujem ich za veľmi užitočné, pretože
študenti sa učia porozumieť a formulovať dôležité a veľmi reálne myšlienky skrz
skúmanie rôznych uhlov pohľadu do hĺbky, priamo na mojich hodinách. Materiály
organizácie Mládež za ľudské práva poskytujú mojim študentom možnosti, aby
nadobudli veľmi dôležité schopnosti počúvania, rozprávania a pozorovania, zatiaľ
čo skúmajú spoločenské problémy v súvislosti so štúdiom ľudských práv.“
Učiteľ, Idaho

„Milujem tento
materiál. V každej
škole existuje
niekto, kto tieto
informácie
potrebuje.“
Učiteľ, USA

„Prešli sme všetky lekcie. Študenti boli vo svojich reakciách vyspelí, preukázali
skutočný záujem, nemali predsudky, ale skôr sympatizovali, boli zvedaví a hĺbaví.“
Učiteľ na strednej škole, Severná Karolína
„Študenti sú oveľa zanietenejší zapojiť sa do školských aktivít. Sú si viac vedomí
svojich vlastných práv a faktu, že v boji za tieto práva majú svoju hodnotu.
Preukazujú viac spolucítenia v uisťovaní sa o tom, že ostatným budú tiež
poskytnuté ich ľudské práva.“
Učiteľ na strednej škole, Kanada
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„Od rodičov som
sa dozvedel, že ich
deti doma vyučovali
lekcie ľudských
práv.“
Učiteľ, Kanada

„Dizajn a kvalita
týchto materiálov
na mňa zapôsobili.“
Učiteľ, USA

„Lekcie sú dôkladné
a tvorivé.“
Učiteľ, Kanada

„Študenti prácu
s týmto predmetom
zbožňovali
a majú teraz
viac povedomia
o porušovaní
ľudských práv.“
Učiteľ, Portugalsko

„Toto DVD je výnimočné, pretože vyvoláva množstvo diskusie. My naše otázky
zozbierame a pripneme ich na našu nástenku otázok. Potom robíme prieskumy,
meníme svoje odpovede a pridáme viac otázok. Mnohí študenti začali používať
slová ako ‚hlasovanie‘ a ‚demokracia‘. Je to skvelé.“
Učiteľ na základnej škole, Kanada
„Keď sme dostali vaše materiály, zorganizovali sme štyri oboznamovacie
sedenia s mládežou v našom kraji a vykonali tak osvetu u približne 1000
mládežníkov. Výsledkom nášho oboznamovacieho sedenia bolo, že predstúpilo
sedem mládežníckych skupín, ktoré sa zaviazali k spolupráci pri riešení rôznych
problémov spojených s ľudskými právami.“
Prezident organizácie pre ľudské práva, India
„Je to nový prístup k téme, ktorá je naozaj schopná zasiahnuť a zapôsobiť na
mysle mladých ľudí. Napriek faktu, že žijú v demokratickej krajine, ešte stále
nie sú všetky ľudské práva vždy považované za niečo, na čo ste automaticky
oprávnený a práca s týmto materiálom pomohla tento fakt úplne objasniť.“
Učiteľ na strednej škole, Portugalsko
„Videá boli skvelé. Zaujali pozornosť študentov a spôsobili, že porozumeli
významu a dôležitosti tejto práce. Študenti naozaj vložili snahu do toho, čo robili.
Rozhodli sa študovať Martina Luthera Kinga, Nelsona Mandelu, Červený kríž
a iné veci.“
Učiteľ, Švédsko
„Program mi poskytol zmysluplné nástroje na oslovenie mojich študentov
humanistickým spôsobom. Skutočne sa začali cítiť zodpovednejšími za ich
každodenné činy. Na začiatku som si myslel, že to bude tak trochu nebezpečné,
oboznámiť ich s ich právami. Avšak, oni začali meniť svoj postoj k životu tak, že
začali rešpektovať práva iných.“
Učiteľ angličtiny, Kolumbia
„Čo by som povedal ostatným učiteľom o tomto programe? Tento program je
veľmi zaujímavý, nie je časovo náročný a je praktický. Spája kľúčové koncepty,
teórie a analytické metódy v oblasti ľudských práv. Pomohol študentom rozvinúť
ich uvážlivé premýšľanie ohľadom ľudských práv a tak umožnil, aby sa ľudské
práva stali v našej komunite realitou.“
Učiteľ, Tanzánia
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KONAJTE

AKO INŠPIROVAŤ
ZÁSTANCOV ĽUDSKÝCH PRÁV

Zaveďte 30 ľudských práv do života prostredníctvom učebných osnov Mládež
za ľudské práva. Sú dostupné tak v tlačenom, ako aj digitálnom formáte, aby
vyhoveli každému učebnému prostrediu. Sú bezplatné pre všetkých pedagógov,
všetky skupiny zaoberajúce sa ľudskými právami a ochrancov ľudských práv.
VYTLAČENÉ UČEBNÉ OSNOVY
organizácie Mládež za ľudské práva obsahujú:
• P
 ríručku pre vyučujúceho s plánmi vyučovacích
hodín, ktoré sú jednoduché na použitie
• D
 okumentárny film Príbeh ľudských práv
a 30 verejnoprávnych oznamov
• 2
 4 výtlačkov brožúry Čo sú ľudské práva?
pre študentov
• 3
 0 plagátov, ilustrujúcich každé
z ľudských práv, na vystavenie v triede
Objednajte si na: youthforhumanrights.org/
educator

DIGITÁLNE UČEBNÉ OSNOVY
Virtuálna učebňa zahŕňa:
• P
 ripravené plány vyučovacích hodín
• P
 útavé audiovizuálne prezentácie
• A
 plikáciu pre iPad® a iPhone®
Stiahnite si aplikáciu na youthforhumanrights.org/app
alebo choďte na youthforhumanrights.org/edu.
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JEDNODUCHÉ KROKY, KTORÉ MÔŽE PODNIKNÚŤ KTOKOĽVEK, ABY PROPAGOVAL ĽUDSKÉ PRÁVA:
1 Povedzte ľuďom o youthforhumanrights.org.
2 Ukážte Príbeh ľudských práv, verejnoprávne oznamy a video UNITED (SPOLOČNE) svojim
priateľom a kolegom.
3 Nabádajte miestne televízne stanice k vysielaniu verejnoprávnych oznamov
a dokumentárneho filmu.
4 Podpíšte on-line petíciu na podporu Všeobecnej deklarácie ľudských práv na
youthforhumanrights.org.
5 Povzbudzujte mládež, priateľov a spolupracovníkov, aby ju podpísali tiež.
6 Zorganizujte podujatie alebo projekt, ktorý zvýši povedomie o ľudských právach, ktorý bude
v rámci vašich možností a ktorý dokážete ľahko zrealizovať.
Mohla by to byť petičná kampaň, pochod za ľudské práva, tanečná súťaž alebo súťaž slohových prác.

7 Založte vo svojej komunite miestnu pobočku organizácie Mládež za ľudské práva.
Zistite, ako začať na youthforhumanrights.org/takeaction.
Tým, že sa zapojíte, môžete prispieť k širokosiahlemu hnutiu za ľudské práva. Získajte uspokojenie
z toho, že uvidíte ako sa povedomie o ľudských právach rozširuje po tom, ako vami vykonané akcie
vytvoria vo vašej komunite toleranciu a mier.

8 Ak pracujete s dospelými, kontaktujte organizáciu Spoločne za ľudské práva.
Organizácia Mládež za ľudské práva medzinárodne združuje hlavne mládež a mladých dospelých, zatiaľ
čo organizácia Spoločne za ľudské práva (UHR), poskytuje vzdelávacie materiály pre širšiu perspektívu,
vrátane dokumentov ľudských práv inšpirovaných Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, ktorá bola
spísaná Organizáciou spojených národov. Na to, aby ste zistili viac o vzdelávacom programe Zavedenie
ľudských práv do života, ktorý je vhodný pre pomaturitnú inštruktáž a inštruktáž dospelých, obráťte sa
na humanrights.com.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ
navštívte: youthforhumanrights.org
alebo pošlite e-mail na: info@youthforhumanrights.org
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