
	

Výzva	na	poskytovanie	expertných	služieb	v	téme	Human	Rights	Education	

	

"Youth	for	Human	Rights!",	je	networkingovým	projektom	8	národných	agentúr	programu	Erasmus+	
pre	 oblasť	mládeže.	 Estónska	 národná	 agentúra	Archimedes	 Foundation	 je	 zodpovedná	 za	 celkovú	
koordináciu	 projektu.	 Nemecká	 národná	 agentúra	 JUGEND	 für	 Europa	 v	 rámci	 tohto	 projektu	
koordinuje	skupinu	expertov	na	Human	Rights	Education	v	oblasti	mládeže.	

Ďalšími	partnermi	sú	Agence	du	service	Civique	(Francúzsko),	Interkulturelles	Zentrum	(Rakúsko),	
JINT	 –	 International	 Youth	 Work	 Coordination	 Agency	 (Flámska	 časť	 Belgicka),	 Agency	 for	
International	 Programmes	 for	 Youth	 (Lotyšsko),	 Agency	 for	 Mobility	 and	 EU	 Programmes	
(Chorvátsko)	and	IUVENTA	–	Slovenský	inštitút	mládeže.	
	
V	 súčasnosti	 hľadáme	 odborníkov	 do	 projektu	 "Youth	 for	 Human	 Rights!",	 ktorý	 presadzuje	
začlenenie	Human	Rights	Education	do	práce	s	mládežou.		
	
Všeobecný	cieľ	projektu	súvisí	s	predchádzaním	násilnej	radikalizácii,	podporovaním	demokratických	
hodnôt	 a	 základných	 práv,	 interkultúrnym	porozumením	 a	 aktívnym	občianstvom	prostredníctvom	
Human	Rights	Education.		
	
Špecifické	 ciele	 sú	 zlepšiť	 proces	 nadobudnutia	 sociálnych	 a	 občianskych	 kompetencií;	 podporovať		
poznanie,	 porozumenie	 a	 osvojenie	 demokratických	 hodnôt	 a	 základných	 práv.	
Ďalej	 podporiť	 školiteľov	 a	 pracovníkov	 s	 mládežou	 pri	 riešení	 konfliktov	 a	 zlepšiť	 kvalitu	 aktivít	
neformálneho	vzdelávania,	práce	s	mládežou	a	dobrovoľníctva.	
	
Medzi	očakávané	výsledky	projektu	patria:	
	

• Získanie	prehľadu	o	aktéroch,	konceptoch,	vzdelávacích	zdrojoch	a	potrebách,	prístupoch	k	
odbornej	príprave	školiteľov,	pracovníkov	s	mládežou	a	študentov	príbuzných	odborov,	ako	
aj	 zamestnancov	 NA	 programu	 Erasmus+	 v	 Human	 Rights	 Education	 v	 oblasti	 mládeže	 na	
európskej	a	národnej	úrovni.	

• Koncepty	 a	 učebné	 osnovy	 pre	 odbornú	 prípravu	 školiteľov,	 pracovníkov	 s	 mládežou	
a	zamestnancov	NA	programu	Erasmus+	v	oblasti	Human	Rights	Education	budú	rozvíjané	a	
testované,	 ďalej	 prispôsobované	 a	 implementované.	 Na	 tento	 účel	 sú	 potrebné	 odborné	
analýzy	 a	 odporúčania	 na	 prispôsobenie	 a/alebo	 rozvoj	 HRE	 vzdelávacích	 nástrojov	 a	
materiálov	vhodných	pre	oblasť	mládeže.	

• Skúsení	 školitelia,	 pracovníci	 s	 mládežou	 a	 zamestnanci	 NA	 programu	 Erasmus+	 	 budú	
vyškolení	 v	oblasti	 Human	Rights	 Education.	 Vytvorená	 bude	 ucelená	 stratégia	 na	 podporu	
vzdelávania	v	oblasti	ľudských	práv	prostredníctvom	práce	s	mládežou	a	programu	Erasmus+		
na	miestnej,	regionálnej,	národnej	a	nadnárodnej	úrovni.	

• Sprístupnené	 budú	 ľahko	 dostupné	 online	 informácie	 o	 Human	 Rights	 Education,	 príklady	
dobrej	 praxe	 a	vzdelávacie	 nástroje.	 Taktiež	 budú	 publikované	 odporúčania	 pre	 národnú	
a	nadnárodnú	úroveň	mládežníckej	politiky.		

	
	
Skupina	expertov	
	
Výzva	na	expertov	je	zameraná	na	vytvorenie	nadnárodnej	skupiny	odborníkov	v	počte	15-20,	ktorej	
úlohou	 je	 podporiť	 projekt	 pri	 vytváraní	 vzdelávacích	 konceptov,	 modulov	 a	 školiaceho	 plánu	 v	
európskom	aj	národnom	kontexte.		



Očakávaným	 výstupom	 je	 vypracovanie	 nasledujúcich	 vzdelávacích	 formátov,	 ako	 aj	 súvisiacich	
nástrojov	a	zdrojov,	založených	na	vstupoch	poskytnutých	skupine	expertov	z	národnej	úrovne:		
	

• vzdelávanie	školiteľov,		
• vzdelávanie	pracovníkov	s	mládežou,	
• vzdelávanie	pracovníkov	NA	programu	Erasmus+,	
• vzdelávacie	zdroje	a	nástroje.		

	
Pracovný	harmonogram	skupiny	expertov	
	
Rozsah:	tri	stretnutia	trvajúce	tri	dni,	vrátane	dní	na	cestovanie.	
	
Prvé	stretnutie	sa	uskutoční	23.10.	-	25.10.2017	v	Lotyšsku	(Riga),	druhé	v	januári	2018	vo	Francúzsku	
(Paríž)	a	tretie	v	marci	2018	v	Lotyšsku	(Riga).	
	
Na	 každom	 z	týchto	 troch	 zasadnutí	 odborníkov	 budú	 prezentované	 a	 diskutované	 pracovné	
dokumenty	a	ďalší	materiál.	Odborníci	 budú	vyzvaní,	 aby	pripravili	 konkrétne	vstupy	na	 stretnutia,	
reportovali	 pridelené	 témy	 a	 aktívne	 prispievali	 k	 programu.	 Plánuje	 sa	 vytvorenie	 podskupín	 s	
cieľom	zefektívniť	činnosť	a	zlepšiť	pracovné	podmienky.	Vybraní	školitelia	zo	skupiny	expertov	budú	
v	 druhom	 kroku	 vyzvaní,	 aby	 pokračovali	 v	 príprave	 učebných	 osnov	 pre	 plánované	 vzdelávacie	
aktivity.	
	
Predpokladané	zloženie	skupiny	expertov	je	nasledovné:	

• zástupcovia	(európskych)	organizácií	a	sietí	v	oblasti	ľudských	práv,	
• odborníci	 na	 vzdelávanie,	 ako	 napríklad	 školitelia	 v	 oblasti	 ľudských	 práv,	 pedagógovia	 a	

odborníci,	ktorí	pôsobia	v	oblasti	formálneho	a	neformálneho	vzdelávania	mládeže,	
• zástupcovia	mládežníckych	organizácií	a	pracovníkov	s	mládežou,	
• výskumní	 pracovníci	 s	 odbornými	 znalosťami	 v	 oblasti	 ľudských	 práv	 a	vo	 vzdelávaní	 k	

dodržiavaniu	ľudských	práv,	
• expert	 na	 ľudské	 práva	 Rady	 Európy	 a	zástupca	 Partnerstva	 medzi	 EÚ	 a	 Radou	 Európy	

zameraného	na	mládež,	
• zástupcovia	národných	agentúr	Erasmus+	a	centier	SALTO.	

	
	
S	 cieľom	 zvýšiť	 kvalitu,	 udržateľnosť	 a	 relevantnosť	 výstupov	 skupiny	 odborníkov,	 odporúča	 sa	
prepojenie	na	príslušné	iniciatívy	a	infraštruktúry	európskej	práce	s	mládežou,	ako	napr.	Training	and	
Cooperation	 Activities	 /	 European	 Training	 Strategy	 národných	 agentúr	 Erasmus+	 a	 Podporných	
centier	 SALTO;	 program	 vzdelávania	 Odboru	 mládeže	 Rady	 Európy,	 vrátane	 aktivít	 mládežníckych	
centier	 v	Budapešti	 a	 Štrasburgu;	 rôznorodé	 vzdelávacie	 prístupy	 v	práci	 s	mládežou	 na	 európskej	
a	národnej	úrovni,	vrátane	aktivít	mládežníckych	organizácií	a	aktivistov	za	ľudské	práva.		
	
Odmena	
	
Vybraní	 odborníci	 budú	 kompenzovaní	 vo	 výške	 290€	 za	 plný	 deň	 účasti	 na	 troch	 zasadnutiach	
skupiny	expertov,	za	prípravu	dokumentov	a	vstupov	do	projektu.	
	
Výberové	kritéria	
	
Od	uchádzačov	sa	očakáva	preukázanie	zázemia	v	oblasti	 ľudských	práv,	 so	špecifickým	zameraním	
na	Human	Rights	 Education.	Hodnotený	bude	 aj	 potenciál	 každého	experta,	 jeho	osobitná	úloha	 a	
prínos	do	skupiny	expertov.	



Ďalšími	výberovými	kritériami	sú:	
• skúsenosti	s	tvorbou	a	implementáciou	vzdelávania	v	oblasti	ľudských	práv,	
• znalosť	politických	dimenzií	v	oblasti	ľudských	práv,	
• schopnosť	formulovať	zrozumiteľné	a	využiteľné	návrhy,	
• schopnosť	navrhnúť	školiace	koncepty,	moduly	a	odporúčania,	
• schopnosť	pripraviť	a	prezentovať	politické	dokumenty,	
• schopnosť	zdieľať	skúsenosti	a	odborné	znalosti.	

	
Podanie	žiadosti	
	
Svoju	 žiadosť	 odošlite	 najneskôr	 do	 11.06.2017	Národnej	 agentúre	 JUGEND	 für	 Europa	 Spolkovej	
republiky	 Nemecko	 prostredníctvom	 online	 formulára,	 dostupného	 na	 stránke	
http://onlineform.salto-youth.net/1546.		
	
Na	 získanie	 prístupu	 budete	 potrebovať	 používateľský	 účet	 MySALTO.	 Cez	 https://www.salto-
youth.net/	sa	môžete	sa	jednoducho	zaregistrovať.	
	
O	výsledkoch	výberu	budú	všetci	žiadatelia	vyrozumení	do	23.06.2017.	
	
Doplňujúce	informácie	poskytujú:	
	
Verena	Droste	(projektová	koordinátorka),	e-mail:	droste@jfemail.de		
Hanjo	Schild,	e-mail:	hanjo.schild@inbas.com	
	
	


