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I.ÚVOD 

Vitajte v hre Vstúpte do Krajiny dôstojnosti! Je to hra pre mladých ľudí, 
pri ktorej sa budú v rámci výchovy k ľudským právam učiť o sociálnych 
právach. 

Výchova k ľudským právam  – znamená vzdelávacie programy a aktivity, 
ktoré sa sústreďujú na presadzovanie rovnosti v oblasti ľudskej dôstoj-
nosti – je jednou z hlavných tém, ktorými sa zaoberá sektor mládeže 
Rady Európy, najmä v rámci podpory Charty Rady Európy o výchove 
k demokratickému občianstvu a ľudským právam. Na základe metodi-
ky, ktorá zahrňuje výchovu k ľudským právam, prostredníctvom nich 
a k nim, predstavujú vzdelávacie aktivity v oblasti ľudských práv spôsob, 
akým sa zabezpečuje plné uplatňovanie ľudských práv a ľudskej dôstoj-
nosti mládeže a podporuje sa ich odhodlanie v tomto smere. V tomto 
kontexte znamená v rámci vzdelávacích programov v sektore mládeže 
významný pokrok Kompas – Príručka Rady Európy výchovy a vzdelávania 
mládeže k ľudským právam. 

Skutočná realita, pokiaľ ide o sociálne práva naprieč Európou, ukazuje, 
akými krehkými sa základy kultúry ľudských práv môžu stať a ako veľmi 
sú potrebné vzdelávacie programy na zdolávanie prekážok, ktorým mla-
dí ľudia čelia, ak chcú svoje sociálne ľudské práva v každodennom živote 
uplatňovať. V tejto súvislosti predstavuje hra Vstúpte do Krajiny dôs-
tojnosti! vzdelávací nástroj, prostredníctvom ktorého môžu mladí ľudia 
v rámci ľudských práv spoznávať sociálne práva a sociálne politiky. 

Hra Vstúpte do Krajiny dôstojnosti! je kartová hra, pri ktorej hráči ako 
poslanci parlamentu v pomyselnej krajine s názvom Krajina dôstojnosti 
majú rozhodovať o sociálnych politikách týkajúcich sa sociálnych práv 
v rámci plánu rozvoja na obdobie nasledujúcich piatich rokov. Prostred-
níctvom argumentácie a rozhodovacích procesov sa hráči učia o sociál-
nych právach a ich prepojeniach na sociálne politiky.
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Hra Vstúpte do Krajiny dôstojnosti! vznikla v rámci projektu Vstúpte! 
týkajúceho sa prístupu k sociálnym právam pre mladých ľudí zo znevý-
hodnených prostredí a pri príležitosti 50. výročia Európskej sociálnej 
charty. Projekt Vstúpte! bol vytvorený v sektore mládeže Rady Európy 
v reakcii na narastajúcu obavu spojenú s otázkami sociálnej súdržnosti 
a inklúzie mládeže. Projekt sa začal v roku 2009 a jeho cieľom je rozvoj 
práce s mládežou a reakcií v rámci mládežníckej politiky na vylúčenie, 
diskrimináciu a násilie, ktoré ovplyvňujú mládež v multikultúrnych zne-
výhodnených prostrediach.

Základom hry Vstúpte do Krajiny dôstojnosti! je pôvodná hra o so-
ciálnych právach, ktorú vytvorila Komunitná nadácia dobrovoľníkov 
v Turecku (Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) s názvom „Život je ťažký“ 
(„Hayat Zor…“) a s jej zmenami a povolením bola upravená. Túto 
verziu hry vytvoril v roku 2011 editorský tím, ktorý zostavil sektor 
mládeže Rady Európy. Hru otestovali mladí ľudia počas stretnutia 
mládeže Vstúpte! v septembri v roku 2011. Veríme, že táto hra bude 
dôležitým krokom pri spoznávaní sociálnych práv. 

Manuál slúži predovšetkým facilitátorom hry. Obsahuje inštrukcie k hre 
a návrhy, ako postupovať v jednotlivých krokoch hry. Nájdete v ňom aj 
kapitoly venované základným informáciám o sociálnych ľudských prá-
vach, sociálnej politike, výchove k ľudským právam a mládežníckej poli-
tike. Manuál takisto obsahuje aj odkazy na ďalšie vzdelávacie nástroje 
a materiály, ktoré vznikli v sektore mládeže Rady Európy. Veríme, že 
táto hra vám umožní dozvedieť sa viac o sociálnych právach!

Hru môže hrať každý. Nie sú potrebné žiadne špeciálne zručnosti 
či pokročilé vedomosti, len motivácia a záujem o ľudské práva, najmä 
o sociálne práva. Dá sa hrať v medzinárodných, národných aj miestnych 
skupinách. 

Dôležité je, ako bude hra facilitovaná. Facilitátor by mal mať aspoň mi-
nimálne skúsenosti s vedením vzdelávacích aktivít programov a pove-
domie o sociálnych právach ako súčasti ľudských práv. Facilitátor by mal 
mať čas na prípravu hry a vyhľadať pre skupinu potrebné informácie.

Hru je možné hrať v rôznych formálnych či neformálnych pedagogických 
prostrediach, ako súčasť vzdelávacieho kurzu, v školách, v skupinách ro-
vesníkov alebo v rámci akejkoľvek pedagogickej aktivity.
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II. OPIS HRY

Témy
Sociálne práva, občianstvo, sociálne politiky.

Zložitosť
Úroveň 3 (na stupnici od 1 – krátke a jednoduché aktivity až 4 – dlhé, 
zložité aktivity).

Veľkosť skupiny
Akýkoľvek počet hráčov. Hra sa hrá v skupine od 3 do 5 hráčov (hru 
je možné hrať aj vo viacerých skupinách od 3 do 5 hráčov; v takomto 
prípade potrebuje každá skupina samostatného facilitátora).

Čas
60 – 90 minút

Prehľad 

Je to kartová hra, kde má každý hráč úlohu poslanca parlamentu 
v pomyselnej krajine s názvom Krajina dôstojnosti. V tejto krajine 
poslanci parlamentu rozhodujú o národných politikách týkajúcich 
sa sociálnych práv v rámci plánu rozvoja na nasledujúcich päť rokov. 

Ciele
Ciele hry sú nasledovné:
• zvýšiť povedomie o nedeliteľnosti, vzájomnej previazanosti 
       a univerzálnosti ľudských práv,
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• zlepšiť vnímanie sociálnych práv a sociálnych politík 
 zo strany účastníkov,
• kriticky spoznávať realitu, politiky a pokrok v oblasti 
 ľudských práv, 
• uvažovať o úlohe mladých ľudí pri rozvoji sociálnych politík.  

Materiály a prospekty   
Pre každého účastníka: 
• 21 kariet

• Opis Krajiny dôstojnosti

Krajina dôstojnosti je krajina ružových mrakov. Je to parlamentná demokracia 

a vznikla v prvej polovici 20. storočia. Má 48 miliónov obyvateľov a živí sa 

najmä vývozom textilu. Jej úradným jazykom je„diglang“, ktorým hovorí 87 % 

obyvateľov. 29 % obyvateľov hovorí jazykom „humlang“. 16 % obyvateľov 

ľuďom na svete. Úmrtnosť detí je štyri na 1000 detí. Predpokladaná dĺžka 

života je 68 rokov. Úroveň gramotnosti je 88 %. 20 % obyvateľov je mladších 

nezamestnanosti 16 % a nezamestnanosť mladých ľudí dosahuje 30 %. 

V dôsledku rýchlych spoločenských zmien, globalizácie a procesov európskej 

integrácie čelí Krajina dôstojnosti problémom s udržaním hospodárskeho 

rastu a zachovaním systému sociálneho zabezpečenia. V snahe prekonať tieto 

problémy na báze čo najväčšej politickej dohody sa začal s organizáciami 

občianskej spoločnosti rozsiahly proces konzultácií. Výsledky jasne ukázali 

spoločné odhodlanie ochrániť sedem sociálnych práv, a prípadne ich ešte 

posilniť. Zdroje sú však obmedzené. V období nasledujúcich piatich rokov je 

siedmich sociálnych práv (vo väčšine prípadov to nie je tá najdrahšia). 

Parlamentný výbor pre sociálne veci pripravil karty s rôznymi možnými 

politikami a konečné rozhodnutie urobí parlament.  

Opis krajiny

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

PRÁVO NA PRÁCU
POSKYTOVANIE PORADENSTVA 

PRI VOĽBE ZAMESTNANIA, 
VZDELÁVANIA A PRACOVNEJ 

INTEGRÁCIE

Je to opatrenie v prospech 
zamestnanosti.

Nedá sa reagovať na také 
rôznorodé potreby a situácie.

CPRÁVO NA PRÁCU
POSKYTOVANIE PORADENSTVA 

PRI VOĽBE ZAMESTNANIA, 
VZDELÁVANIA A PRACOVNEJ 

INTEGRÁCIE

Je to opatrenie v prospech 
zamestnanosti.

Nedá sa reagovať na také 
rôznorodé potreby a situácie.

CU
vstúpte!

VYPLÁCANIE ISTÝCH DÁVOK 
V HOTOVOSTI, NAPRÍKLAD 
RODINNÝCH PRÍDAVKOV, 
BEZ OHĽADU NA ZDROJE 

Zabezpečí sa tým, že nikto nepre-
padne sitom a že nikto nebude 
vylúčený.

Nejde o efektívne využitie zdrojov; 
iba ľudia s nízkymi príjmami by mali 
dostať takéto výhody.

PRÁVO NA OCHRANU 
PRED CHUDOBOU A 

SOCIÁLNYM VYLÚ ENÍM

; 
ali

U

M

PRÁVO NA OCHRANU 
PRED CHUDOBOU A 

SOCIÁLNYM VYLÚ ENÍM
KOMPLEXNÝ SYSTÉM 
SOCIÁLNYCH VÝHOD 

PRE KAŽDÉHO / GARANTOVANÁ 
MINIMÁLNA MZDA PRE KAŽDÉHO

Všetci ľudia budú mať garantované 
minimálne prostriedky.

Drahé opatrenie; riziko zneužívania. 
Ľudí to môže odrádzať od hľadania 
si zamestnania.

U 
A 
ÍM

O

é 

ia
a 
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Lepšie využitie verejných zdrojov, 
pretože tí, ktorí môžu platiť, 
by mali.

Isté skupiny, ktoré nemajú nárok 
na bezplatnú starostlivosť, by si 
nemohli dovoliť nákladnú
alebo dlhodobú liečbu.

PLNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE 
ZADARMO IBA PRE TÝCH, KTORÍ 

SI HO NEMÔŽU ZAPLATIŤ

PRÁVO 
NA ZDRAVOTNÚ 
STAROSTLIVOS

PRÁVO 
NA ZDRAVOTNÚ 
STAROSTLIVOS

Ak nie ste zdravý, veľa toho 
nenarobíte.

Kde sú hranice štátnej zdravotnej 
starostlivosti? Zdravie je tiež 
zodpovednosťou 
jednotlivca.

VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÉ 
POISTENIE PRE KAŽDÉHO

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

vstúpte!
PRÁVO NA SOCIÁLNE 

ZABEZPE ENIE 
A POMOC

ROVNAKÉ ZAOBCHÁDZANIE S 
NAŠIMI OBČANMI A ZAHRANIČNÝMI 
PRACOVNÍKMI, POKIAĽ IDE O PRÁVA 

SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

Platia dane a odvody ako každý iný. 

Cudzinci sa môžu vrátiť do svojej 
krajiny a náklady sa môžu 
vymknúť spod kontroly.

NE

M
VA

ý.
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EXCELENTNOSŤ VO VYŠŠOM 
VZDELÁVANÍ V SPOLUPRÁCI

SO SÚKROMNÝM SEKTOROM

Špecializácia a prispôsobenie 
sa potrebám pracovného trhu.

Elitárske. Koho zaujíma excelentnosť? 
Potrebujeme bezplatné vyššie 
vzdelanie pre každého.

PRÁVO NA VZDELANIE

?

NIPRÁVO NA VZDELANIE
VŠEOBECNÝ PRÍSTUP 

K BEZPLATNÉMU ZÁKLADNÉMU 
A STREDNÉMU VZDELANIU

Odstránenie negramotnosti; 
vzdelanejšia spoločnosť.

Základné vzdelanie, OK! 
Ale stredné? 
Nepotrebuje ho každý!

N

U 
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MLÁDEŽ

PRÁVO NA 
ZDRUŽOVANIE SA

ODSTRAŇOVANIE PREKÁŽOK 
PRI ZAKLADANÍ ORGANIZÁCIÍ  

OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 
(počet členov, poplatky, vekové 

limity, zložité postupy atď.)

Aktívnejšia občianska spoločnosť
a posilňovanie demokracie.

Nedostatočná zodpovednosť
a oslabovanie štandardov občianskej 
spoločnosti.

SA

 

ke

PRÁVO NA 
ZDRUŽOVANIE SA

ODSTRAŇOVANIE PREKÁŽOK 
PRI ZAKLADANÍ ORGANIZÁCIÍ  

OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 
(počet členov, poplatky, vekové 

limity, zložité postupy atď.)

Aktívnejšia občianska spoločnosť
a posilňovanie demokracie.

Nedostatočná zodpovednosť
a oslabovanie štandardov občianskej 
spoločnosti.

S

é 

sk
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MVOO

SOCIÁLNE BÝVANIE
PRE KAŽDÉHO 

S NÍZKYM PRÍJMOM

Každý musí žiť v slušných 
a dôstojných podmienkach.

OK, dobrý nápad, ale z čoho to 
zaplatíte?

PRÁVO NA BÝVANIENPRÁVO NA BÝVANIE
PRÍSPEVOK NA BÝVANIE 

PRE MLADÝCH

Dobré pre ich osamostatnenie sa 
a nezávislosť.

Vlastníci bytov to využijú ako 
zámienku na zvýšenie nájomného.

PRÁVO NA BÝVAN
PRÍSPEVOK NA BÝVANIE 

PRE MLADÝCH

Dobré pre ich osamostatnenie sa 
a nezávislosť.

Vlastníci bytov to využijú ako 
zámienku na zvýšenie nájomného

vstúpte!
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Pre každého facilitátora: 
• Výsledková tabuľka
• Bodovanie kariet

Príprava facilitátora
Prečítajte si pokyny a oboznámte sa s kartami. Ak facilitátor vopred 
pozná práva a politické možnosti, môže mu to v procese pomôcť. 
Zoberte si hárok s výsledkovou tabuľou, papier a pero, aby ste si robili 
poznámky. Prečítajte si pokyny nižšie.

Pokyny krok za krokom

1. Vysvetlite, že v tejto aktivite ide o kartovú hru a ukážte karty hráčom 
(zatiaľ ich nerozdávajte). 

2. Začnite tým, že budete zaobchádzať s účastníkmi ako s poslancami 
parlamentu Krajiny dôstojnosti a privítajte ich. Vytvorte atmosféru, aby 
sa s rolami poslancov parlamentu zžili.

Poznámka: Text písaný kurzívou poskytuje nápady, ako môže
facilitátor predstaviť rôzne fázy, prípadne prispieť k lepšiemu
scenáru parlamentného rozhodovania.

Právo 

na bývanie

Právo na 

združovanie sa 

Právo 

na vzdelanie

Právo 

na sociálne 

zabezpečenie 

a pomoc 

Právo 

na zdravotnú 

starostlivosť

Právo 

na ochranu 

pred chudobou 

a sociálnym 

vylúčením 

Právo 

na prácu

Príspevok na bývanie pre mladých ľudí

Sociálne bývanie pre každého s nízkym príjmom

Primeraný prístrešok pre ľudí bez domova (v spolupráci s MVO) 

Odstraňovanie prekážok pri zakladaní organizácií občianskej spoločnosti 

(počet členov, poplatky, vekové limity, zložité postupy atď.) 

Monitorovanie organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zabezpečiť 

národnú bezpečnosť  

Finančná podpora pre mládežnícke MVO, ktorých práca prispieva 

k zlepšeniu sociálnych práv  

Všeobecný prístup k bezplatnému základnému a strednému vzdelaniu

Excelentnosť vo vyššom vzdelávaní v spolupráci so súkromným sektorom

Poskytovanie vzdelania v materinskom jazyku  

Rovnaké zaobchádzanie s našimi občanmi a zahraničnými pracovníkmi, 

pokiaľ i de o práva sociálneho zabezpečenia 

Dôchodok pre každého, kto dosiahol istý vek, bez ohľadu na záznamy 

v systéme o tom, koľko odviedol atď. 

Nižšie sociálne odvody pre mladých podnikateľov 

Všeobecné zdravotné poistenie pre každého 

Plné zdravotné poistenie zadarmo iba pre tých, ktorí si ho nemôžu zaplatiť  

Plné zdravotné poistenie pre každého, kto je zamestnaný

Komplexný systém sociálnych výhod pre každého / Garantovaná minimálna 

mzda pre každého 

Vyplácanie dávok na stravu a teplo pre ľudí s obmedzeným príjmom 

Vyplácanie istých dávok v hotovosti, napríklad rodinných prídavkov, 

bez ohľadu na zdroje  

Poskytovanie poradenstva pri voľbe zamestnania, vzdelávania 

a pracovnej integrácie 

Osobitné opatrenia (napr. nižšie dane, zavádzanie kvót) pre zamestnávanie 

konkrétnych skupín (napr. ľudia s postihnutím, dlhodobo nezamestnaní)

Rovnaká mzda za prácu rovnakej hodnoty, bez ohľadu na vek a pohlavie 

 SPOLU

1

3

2

3

1

2

3

1

2

2

3

1

3

1

2

3

1

2

3

1

2

Hráč 1    Hráč 2      Hráč 3      Hráč 4 Hráč  5 Skupina

Výsledková tabu ka
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3. Rozdajte účastníkom karty s opisom Krajiny dôstojnosti a počkajte, 
kým si ich každý účastník prečíta.

4. Hneď potom rozdajte karty so sociálnymi právami. Karty sú rozdelené 
do piatich skupín a zo zadnej strany sú farebne odlíšené. Každý hráč 
dostane sadu kariet, t. j. 21 kariet rovnakej farby zo zadnej strany.

„Vitajte v Krajine dôstojnosti! Vážení poslanci parlamentu, 
zišli sme sa tu – v Krajine dôstojnosti. Teraz vám predstavím 
posledné správy o stave krajiny, ktoré vypracoval parlamentný 
výbor pre sociálne veci.“ 

„Ako môžete vidieť, na obdobie nasledujúcich piatich rokov 
potrebujeme rad politík, ak ako krajina chceme napredovať. 
Každému z vás dám karty s rôznymi sociálnymi právami 
a politickými iniciatívami. Každý z vás dostane rovnakú sadu 
kariet. V tejto hre máme sedem skupín rôznych sociálnych 
práv. Situácia v Krajine dôstojnosti je zrejmá: jej zdroje 
nemusia stačiť na dosiahnutie každého cieľa. Treba mať 
na pamäti, že máte obmedzené zdroje a že ak prekročíte 
existujúce zdroje, nebudete môcť tvoriť postupy v každej 
politickej oblasti. Každá politická karta má hodnotu, o ktorej 
rozhodol parlamentný výbor pre sociálne veci. Máte 10 minút 
na to, aby ste vytvorili svoju vlastnú sériu politík –  najskôr 
individuálne. 
Cieľom je vytvoriť najlepšiu politickú sériu. Následne by ste 
mali prediskutovať vašu voľbu s inými poslancami a dosiahnuť 
spoločný politický základ.“

PRÁVO NA BÝVANIE

PRÍSPEVOK NA BÝVANIE 
PRE MLADÝCH

Dobré pre ich osamostatnenie sa 
a nezávislosť

Majitelia bytov to využijú ako 
zámienku na zvýšenie nájomného.

ÝVAAN

ÝVANIIE
CH

atneniee s

žijú akoo 
nájoomnné

PRÁVO NA 

ODSTRAŇOVANIE PREKÁŽOK 
PRI ZAKLADANÍ ORGANIZÁCIÍ 
OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 

(počet členov, poplatky, vekové 
limity, zložité postupy atď.)

Aktívnejšia občianska spoločnosť a 
posilňovanie demokracie.

Nedostatočná zodpovednosť a 
oslabovanie štandartov občianskej 
spoločnosti.

NA

REKÁŽO
ANIZÁC
ČNOST

ky, veko
py atď.)

oločnnos

nosť aa 
čiansskej

PRÁVO NA VZDELANIE
VŠEOBECNÝ PRÍSTUP 

K BEZPLATNÉMU ZÁKLADNÉMU 
A STREDNÉMU VZDELANIU

Odtránenie negramotnosti; 
vzdelanejšia spoločnosť.

Základné vzdelanie, OK!
Ale stredné?
Nepotrebuje ho každý! 

ELAA
P 

DNÉ
ANIU

; 

ROVNAKÉ ZAOBCHÁDZANIE 
S NAŠIMI OBČANMI 

A ZAHRANIČNÝMI PRACOVNÍKMI, 
POKIAĽ IDE O PRÁVA SOCIÁLNEHO 

ZABEZPEČENIA

Platia dane a odvody ako každý iný. 

Cudzinci sa môžu vrátiť do svojej 
krajiny a náklady sa môžu vymknúť 
spod kontroly

ZAAN
MI
OVNNÍ
IÁLN

kkažžž

o ssvooo
mmknnn

PRÁVO NA ZDRAVOTNÚ 

Ak nie ste zdravý, veľa toho 
nenarobíte.

Kde sú hranice štátnej zdravotnej 
starostlivosti? Zdravie je tiež 
zodpovednosťou jednotlivca.

VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÉ 
POISTENIE PRE KAŽDÉHO

OOT

tnneejj

É 
O

KOMPLEXNÝ SYSTÉM 
SOCIÁLNYCH VÝHOD 

PRE KAŽDÉHO / GARANTOVANÁ 
MINIMÁLNA MZDA PRE KAŽDÉHO

Všetci ľudia budú mať garantované 
minimálne prostriedky.

Drahé opatrenie; riziko 
zneužívania. Ľudí to môže odrádzať 
od hľadania si zamestnania.

TÉMM 
HOOD 
NTOOVANÁ 

KAAŽDÉHO

nttoované 

ooddrádzať 

POSKYTOVANIE PORADENSTVA 
PRI VOĽBE ZAMESTNANIA, 

VZDELÁVANIA A PRACOVNEJ 
INTEGRÁCIE

Je to opatrenie v prospech 
zamestnanosti.

Nedá sa reagovať na také rôznorodé 
potreby a situácie.
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5. Vysvetlite, čo je na kartách. Každá farebná sada má sedem rôznych 
sociálnych práv. Pri každom sociálnom práve sú tri rôzne politické 
možnosti. Každý účastník má tak 21 kariet rovnakej farby na zadnej 
strane. 

Okrem toho, každá karta zahrňuje:

PRIMERANÝ PRÍSTREŠOK 

PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA

(V SPOLUPRÁCI S MVO)

Nebudú musieť byť na ulici, čo je 

proti ľudskej dôstojnosti
Je ťažké reagovať na individuálne 

potreby každého a niektorí môžu 

systém zneužívať.

PRÁVO NA BÝVANIESOCIÁLNE BÝVANIE
PRE KAŽDÉHO 

S NÍZKYM PRÍJMOM

Každý musí žiť v slušných 

a dôstojných podmienkach.OK, dobrý nápad, ale z čoho to 

zaplatíte? 

PRÁVO NA BÝVANIE

PRÁVO NA BÝVANIEPRÍSPEVOK NA BÝVANIE 

PRE MLADÝCH

Dobré pre ich osamostatnenie sa 

a nezávislosť

Majitelia bytov to využijú ako 

zámienku na zvýšenie nájomného.

PRÁ
PRÍS

Dobré prere e ich osa
a nezávisloossť

Majitelia bytov tto o vyu

zámienku na zvýšeýšenenie

SO
P

S NÍZ

Každý mususí í žiť v sť
a dôstojnýchch ph podm

OK, dobrý nápad, d, aale z

zaplatíte? 

PRÁV
PRIM
PRE (V SP

Nebudú mmuussieť byť
proti ľudskejj dôsto

Je ťažké reagovaťť nana i
ťť

potreby každého a nnnie

systém zneužívať.

PRÁV
vstúpte

!
vstúpte

!
vstúpte

!

Hráč 1

21 ružových kariet

Hráč 2

21 fialových kariet

Hráč 3

21 modrých kariet

Hráč 4

21 červených kariet

Hráč 5

21 zelených kariet

Facilitátor

vstúpte! vstúpte! vstúpte! vstúpte! vstúpte!

 PRÁVO NA OCHRANU 
PRED CHUDOBOU A 

KOMPLEXNÝ SYSTÉM 
SOCIÁLNYCH VÝHOD 

PRE KAŽDÉHO / GARANTOVANÁ 
MINIMÁLNA MZDA PRE KAŽDÉHO

Všetci ľudia budú mať garantované 
minimálne prostriedky.

Drahé opatrenie; riziko 
zneužívania. Ľudí to môže 
odrádzať od hľadania si 
zamestnania.

sociálne právo (napr. právo na prácu),

príslušné politiky (napr. rovnaká mzda 
za prácu rovnakej hodnoty bez ohľadu 
na vek a pohlavie) 

a dva argumenty, ktoré účastníci môžu 
pri svojom rozhodovaní využiť (argu-
ment „za“ je označený znamienkom 
plus (+); argument „proti“ je označený 
znamienkom mínus (-)).
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6. Hráčom vysvetlite jednotlivé kroky hry.

7. Hráči najskôr v prvom kroku vyberajú politické oblasti. 

8. Pristúpte k druhému kroku.  

Počas prvých dvoch krokov hry by mal facilitátor sledovať čas a zapisovať 
si poznámky, aby ich mohol využiť počas analýzy.  

Poznámka: Účastníci môžu vybrať aj menej než sedem kariet, no nie 
viac než sedem. Znamená to tiež, že istej politickej oblasti sa nebudú 
môcť venovať. Odporúčame však, aby ste im túto možnosť sami od seba 
nezmieňovali, pokiaľ sa na to sami nespýtajú.

CIEĽOM HRY JE, ABY SA HRÁČI DOHODLI NA PLÁNE ROZVOJA, KTORÝ 
ZAHŔŇA SEDEM POLITICKÝCH OBLASTÍ, NA OBDOBIE NASLEDUJÚCICH PIATICH 
ROKOV. V RÁMCI ROZHODOVANIA MUSIA BRAŤ DO ÚVAHY SKUTOČNOSŤ, 
ŽE ZDROJE KRAJINY SÚ OBMEDZENÉ A ŽE JE ICH POTREBNÉ ZOHĽADŇOVAŤ.

Prvý krok - Individuálna voľba 

V prvom kroku majú účastníci individuálne vybrať sedem kariet, 
o ktorých si myslia, že sú pre krajinu najlepšie. Majú na to 10 minút. 
Keď už všetci účastníci dokončili svoj individuálny výber, predstavia 
ostatným, ktoré politiky vybrali a svoje voľby zapíšu na výsledkovú 
tabuľu. 

Druhý krok - Skupinové rozhodovanie 
Ako skupina budú účastníci spoločne vyberať sedem kariet, 
o ktorých si myslia, že sú pre krajinu najlepšie. Na túto časť majú 
30 minút. 

„Vážení poslanci parlamentu, máte 30 minút na to, 
aby ste skupinovo rozhodli o každom sociálnom práve 
a príslušnej politike.“ 
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Facilitátor zapíše skupinové rozhodnutie do spodnej časti výsledkovej 
tabuľky. Každá politická možnosť je obodovaná od 1 do 3 bodov z pohľadu 
nákladov pre krajinu. Parlamentný výbor pre sociálne veci rozhodoval 
o bodoch najmä na základe ekonomických kritérií. Celkové zdroje Krajiny 
dôstojnosti predstavujú 14 bodov; znamená to, že politiky nemôžu stáť 
viac než 14, pretože krajina nemá dodatočné zdroje (účastníci nevedia o 
bodovacom systéme a celkových zdrojoch krajiny skôr, než sa hra skončí).

9. Oznámte hráčom výsledky ich politických rozhodnutí. 

10. Pristúpte k ďalšiemu kroku hry: analýza a vyhodnotenie.

Analýza
Analýzu začnite ihneď po skončení hry; tvorí jej neoddeliteľnú 
súčasť! Otázky a komentáre by sa mali odvíjať od dialógov počas hry 
a od situácie, ktorá na konci vznikla.

Účastníci si môžu pripomenúť, čo sa stalo počas hry, znova to opísať, aby 
ilustrovali nápady, napätia alebo zistenia (Čo sa stalo? Ako ste sa cítili?). 
Analýza by však nemala byť opakovaním diskusií, ktoré prebehli počas 
hry. Hra sa skončila a analýza slúži na „premostenie vedomostí a akcie“ 
s realitou. 
Fikciu hry môžeme explicitne oddeliť, môžeme napríklad povedať:
V tejto fáze skúmate spolu so skupinou ich zistenia a zobraté ponaučenia,

„Vážení poslanci parlamentu, môžete nám, prosím, predstaviť 
váš spoločný politický návrh, aby sme ho  v Krajine dôstojnosti 
mohli uzákoniť?“

„Vážení poslanci parlamentu, podľa údajov z parlamentného 
výboru pre sociálne veci k dispozícii máme najviac 14 bodov. 
Vaša spoločná politika dosiahla hodnotu… a vaše osobné 
voľby sú v hodnote…“

„Hra sa skončila; sme späť, tu a teraz.“
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prioritizujete ich, v súlade s cieľmi hry. Znamená to prehlbovať vnímanie 
ľudských práv, prepájať sociálne práva a politiky, venovať pozornosť 
podobnostiam s realitou účastníkov a skúmať možnosti na podniknutie 
krokov a na aktívnu obranu sociálnych práv.

Ak chcete analýzu uľahčiť, môžete sa oprieť o otázky nižšie. Uvádzame 
ich len ako indikatívne a v konečnom dôsledku bude na vás, aké otázky 
položíte, v závislosti od toho, čo sa dialo počas hry. V tejto fáze sa však 
osvedčili štyri skupiny otázok:

Časť 1: Sociálne práva – sociálne politiky
• Prečo ste si vybrali určitý spôsob realizovania sociálnych politík 

na presadzovanie rozličných sociálnych práv?
• Ktoré sociálne politiky a opatrenia sa vám vyberali najľahšie 

a ktoré najťažšie? Prečo? 
• Uvedomili ste si prepojenie a súdržnosť medzi rozličnými právami 

a realizovanými opatreniami v rámci sociálnych politík, keď ste si 
vybrali karty? 

• Ako by ste opísali prepojenie medzi sociálnymi právami a sociál-
nymi politikami?

Časť 2: Prepojenie s reálnym prostredím 

• Nachádzate nejakú podobnosť medzi Krajinou dôstojnosti 
a vaším reálnym prostredím (miestnym, národným alebo 
medzinárodným)? Čo nie je podobné s Krajinou dôstojnosti? 

• Nachádzate nejaké prepojenia medzi hrou a reálnym životom 
mladých ľudí? Čomu mladí ľudia čelia pri napĺňaní sociálnych 
práv? 

•   Ako sú/nie sú práva garantované vo vašej krajine? Ako sú/nie 
sú zviditeľňované vo vašej krajine? Kto je zodpovedný za ich 
zavádzanie a monitorovanie vo vašej krajine?

• Existujú u vás správy o stave ľudských práv alebo organizácie, 
s ktorými sa konzultuje zavádzanie opatrení v tejto oblasti?

• Ako sú vo vašej krajine opatrenia v oblasti sociálnych práv 
defi nované, zavádzané a vyhodnocované? Ktoré faktory 
a argumenty sú dôležité (napr. etické, sociálne, ekonomické, 
konkrétne záujmy)? 

• Aké prepojenie nachádzate medzi mládežníckou politikou 
a sociálnou politikou vo Vašom reálnom živote?
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Odporúčania pre facilitátorov 

• Hru je lepšie hrať s nepárnym počtom hráčov (3 alebo 5). Skráti sa 
tým čas potrebný na skupinové rozhodnutie pre každú politickú 
oblasť. Ak je počet hráčov párny, rozhodnutie môže trvať dlhšie, 
pretože nemusí nastať jasná väčšina. Tento problém môžete vyriešiť 
tak, že vyberiete jedného hráča a ten bude predsedom parlamentu 
a dáte mu/jej dva hlasy pri skupinovom rozhodovaní. Treba mať však 
na pamäti, že toto rozhodnutie môže vyvolať v rámci skupiny určité 
napätie.  

• Niektoré formulácie na kartách boli napísané zámerne 
nejednoznačne, s cieľom sústrediť diskusiu na prax sociálnych politík.

• Púšťanie sa do diskusií o presných formuláciách na kartách môže byť 
zavádzajúce. Je lepšie hovoriť o hlavných myšlienkach a politických 
voľbách, ktoré zodpovedajú sociálnym právam. 

• Facilitátor musí byť pripravený zvládnuť situácie, keď si účastníci 
môžu myslieť, že ľudské práva a tvorba politík sa nezlučujú, 
pretože zdroje sú obmedzené – napríklad na úplnú realizáciu 
ľudských práv. Je dôležité mať na pamäti, že ak chceme dosiahnuť 
plné požívanie a uznanie všetkých ľudských práv, je k tomu často 
potrebné dlhodobé politické jednanie. To, že politiky nie je možné 

Časť 4: O hre 

• Sú situácie opísané v hre férové?
• Ak si spomeniete na situácie a argumenty v hre, boli v súlade 

s vašimi očakávaniami? 
•   Našli ste v hre niečo nové?
• Čo ste sa v hre naučili?
• Je táto hra realistická?

Časť 3: Konať v oblasti sociálnych práv 

•   Čo by sa malo spraviť v oblasti sociálnych práv a sociálnych 
opatrení?

• Čo môžu robiť mladí ľudia? 
• Vidíte nejaké možnosti ovplyvňovanie vývoja sociálnych politík 

vo vašom reálnom prostredí (napr. pri zvyšovaní povedomia 
o nich, lobovaní pre legislatívne opatrenia, participácii v ich 
zavádzaní a hodnotení)?

• Aké kroky sú pri uskutočnení (vašich návrhov) nevyhnutné?
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implementovať všetky naraz, neznamená, že niektoré práva sú menej 
nescudziteľné. Ak sa majú ľudské práva dodržiavať, politiky musia 

zohľadňovať situáciu v oblasti ľudských práv v danom kontexte 
a riešiť porušovania ľudských práv a nedostatky v tomto smere. 
Každý proces tvorby politiky sa zakladá na vízii lepšej spoločnosti; 
preto účastníci by prostredníctvom hry  mali pochopiť, že ľudské 
práva (v tomto konkrétnom prípade sociálne práva) vytvárajú rámec 
pre lepšiu spoločnosť, kde je možné ľudskú dôstojnosť chrániť 
a podporovať.

Návrhy na ďalšie aktivity po ukončení hry
• Ako facilitátor hry ste osoba, ktorá môže sprevádzať účastníkov pri 

rozhodnutiach o aktivitách a činnostiach, ktoré budú nadväzovať na 
obsah hry. Hráči by mali rozhodovať o ďalších krokoch, ktoré chcú 
podniknúť, spoločne. Úlohou facilitátora je podporiť hráčov v týchto 
aktivitách a poskytnúť im dôležité informácie a sprevádzanie, ak je to 
potrebné. Je veľmi dôležité, aby si hráči uvedomovali všetky dôsledky 
a riziká súvisiace s týmito aktivitami, vďaka čomu ich dokážu presne 
plánovať.

• Po skončení hry môžu hráči cítiť motiváciu začať pracovať na sociálnych 
právach. Môžete im navrhnúť, aby vypracovali plán menších krokov, 
napríklad akcie na zvýšenie povedomia, ďalší výskum o stave v oblasti 
sociálnych práv na miestnej alebo národnej úrovni, alebo stretnutia 
a diskusie s organizáciami občianskej spoločnosti alebo politickými 
stranami. Takisto sa môžu informovať u členov parlamentu (poslancov 
NR SR), ktorí sú zodpovední za sociálne politiky!

• Môžete zvážiť vzdelávanie ďalších mladých ľudí alebo rôznych 
organizácií v oblasti sociálnych práv. Je veľmi dôležité, aby každý 
mal potrebné vedomosti a nástroje, ktorými môže zdôvodňovať 
a zviditeľňovať sociálne ľudské práva! 

• Môžete začať obhajovať zmeny vo vládnych opatreniach a zákonoch 
tak, aby sa dosahovali žiadané ľudskoprávne štandardy.

• Mohli by ste uskutočňovať prieskum mechanizmov toho, ako je 
občianska spoločnosť pozývaná a zapájaná do procesov vytvárania 
opatrení v oblasti sociálnych práv a ako môže ovplyvňovať tieto 
procesy. Na to, aby sa prieskum podaril, bude nevyhnutné sieťovať 
aj iné organizácie.

• Niekedy je nevyhnutné priame zapojenie sa, ak chceme zlepšiť 
situáciu ľudí, ktorých práva sa nedodržiavajú. Môžete zvážiť zapojenie 
mladých ľudí do priamych akcií, napr. dobrovoľnícka práca v komunite 
pre tých, ktorí pomoc potrebujú, či rovesnícke intervencie atď. 
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• Ak chcete naďalej pracovať s mládežou v oblasti výchovy 
k ľudským právam, k dispozícii je viac než 60 aktivít v publikácii 
Kompas – Príručka výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským 
právam, ktorú vydala Rada Európy; dostupná je tu:
www.coe.int/compass

• Viac informácií o Európskej sociálnej charte a rozhodnutiach 
Európskeho výboru pre sociálne práva sa nachádza na: 
www.coe.int/socialcharter 

Vaša spätná väzba je dôležitá a pomáha nám zlepšovať 
hru. Prosím, vyplňte ako facilitátor hodnotenie hry, 
ktoré nájdete online na: www.coe.int/enter
Na danej webovej stránke môžete aj poskytnúť viac 
informácií o kontexte, v ktorom bola hra použitá, 
a aktivitách týkajúcich sa sociálnych práv, ktoré vaša 
skupina organizuje.
Svoju spätnú väzbu nám môžete odoslať na adresu: 
youth@coe.int
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III. Všeobecné informácie 
o sociálnych právach

Čo sú sociálne ľudské práva?
Právo je oprávnený nárok. Mám právo na tovar v nákupnom košíku, 
ak som zaň zaplatil. Občania majú právo voliť prezidenta, ak im to 
ústava ich krajiny zaručuje, a dieťa má právo na to, aby ho zobrali 
do zoo, ak mu to rodičia sľúbili. Sú to všetko veci, ktoré človek očakáva 
vzhľadom na prísľub, ktorý urobila druhá strana.

Ľudské práva sú však v porovnaní s oprávnenými nárokmi vyššie práva. 
Nezávisia od prísľubu alebo záruky urobenej druhou stranou. Právo na 
život človeka nezávisí od prísľubu niekoho iného, že ho alebo ju nezabije: 
ich život možno, no ich právo na život nie. Ich právo na život je viazané 
iba na jednu vec: skutočnosť, že sú ľudia. 

Akceptovanie ľudských práv znamená, že každý je oprávnený uplatňovať 
tieto nároky: pretože som ľudská bytosť, mám tieto práva bez ohľadu 
na to, čo hovoríš alebo robíš ty. Ľudské práva prináležia všetkým ľudským 
bytostiam.

Nárok na ľudské právo je napokon morálnym nárokom a zakladá sa 
na morálnych hodnotách. Moje právo na život v skutočnosti znamená, 
že nikto ma nemôže jednoducho života zbaviť, pretože by to bolo 
nesprávne. Nie je k tomu potrebné žiadne zdôvodnenie. Každý čitateľ 
s týmto pravdepodobne súhlasí, pretože všetci pripúšťame, že isté aspekty 
nášho života, nášho bytia, musia byť nedotknuteľné a že nikto druhý ich 
nesmie narušiť, pretože sú podstatné pre naše bytie, pre to, kým sme 
a čím sme; sú zásadné pre našu ľudskosť a ľudskú dôstojnosť. Bez ľudských 
práv nie je možné využiť naplno náš potenciál. Práva človeka platia pre 
všetky ľudské bytosti na planéte. Ak sa ich dovolávam ja, môžu sa ich 
dovolávať aj všetci ostatní.
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Sociálne práva spolu s občianskymi, politickými, hospodárskymi 
a kultúrnymi právami sú ľudskými právami. Prináležia každej ľudskej 
bytosti bez ohľadu na bydlisko, národnosť, vierovyznanie, pohlavie, 
pôvod, farbu pleti, jazyk, sexuálnu orientáciu alebo inú charakteristiku. 
Často sa na nich odkazuje ako na súčasť druhej generácie ľudských práv 
spolu s hospodárskymi a kultúrnymi právami. Sociálne práva, podobne ako 
všetky iné ľudské práva, majú základ vo Všeobecnej deklarácii ľudských 
práv (napríklad právo na rovnosť, právo na sociálne zabezpečenie, právo 
na vzdelanie atď.). Konkrétnejšie sú opísané v Medzinárodnom pakte 
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR), 
ktorý prijala Organizácia Spojených národov v roku 1966 
a ktorý vstúpil do platnosti v roku 1976, a ktorý ratifi kovalo 160 strán 
(údaj aktualizovaný k júlu 2011). Plnenie tohto paktu sleduje Výbor OSN 
pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva. 

Sociálnymi právami sa na európskej úrovni zaoberajú dva dohovory 
Rady Európy: Európska sociálna charta a zrevidovaná Európska 
sociálna charta. Dopĺňajú Európsky dohovor o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd, ktorý takisto obsahuje ustanovenia o sociálnych 
ľudských právach. 

Sociálne ľudské práva sa zaoberajú tým, ako ľudia spolu žijú a pracujú, ako 
aj základnými potrebami pre život. Sú založené na myšlienkach rovnosti 
a zabezpečeného prístupu k základnými sociálnym a hospodárskym 
tovarom, službám a príležitostiam.
 

• Sociálne práva sú tie práva, bez ktorých nie je možné sa plnohodnotne 
zapojiť do života spoločnosti. Zahŕňajú prinajmenšom právo 
na vzdelanie a právo založiť si rodinu a zabezpečiť jej potreby, 
no aj mnohé práva, ktoré sa často vnímajú ako „občianske práva“: 
napríklad právo na voľný čas, zdravotnú starostlivosť, súkromie 
a nediskrimináciu.

• Hospodárske práva zvyčajne zahŕňajú právo na prácu, primeranú 
životnú úroveň, bývanie a právo na dôchodkové zabezpečenie pre 
seniorov alebo ľudí s postihnutím. Hospodárske práva odrážajú 
skutočnosť, že ľudská dôstojnosť si vyžaduje istú minimálnu úroveň 
hmotného zabezpečenia, ako aj skutočnosť, že strata zmysluplného 
zamestnania alebo slušného bývania môže byť ponižujúca.

• Kultúrne práva sa týkajú kultúrneho života spoločenstva. Patria 
do nich právo sa slobodne zúčastňovať na kultúrnom živote 
spoločenstva, a prípadne právo na vzdelanie. Avšak mnohé iné práva, 
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ktoré sa ofi ciálne neklasifi kujú ako „kultúrne“, sú pre menšinové 
spoločenstvá v rámci spoločnosti zásadné pre ich osobitnú kultúru: 
napríklad právo na nediskrimináciu a rovnosť pred zákonom.  

Sú sociálne práva menej dôležité 
ako ostatné ľudské práva? 

Všetky ľudské práva sú rovnako dôležité; preto sa sociálne práva musia 
považovať za neoddeliteľnú súčasť ľudských práv, podobne ako iné ľudské 
práva. Ešte donedávna sa však v istých politických kontextoch sociálne 
a hospodárske práva len ťažko prijímali ako rovnocenné s občianskymi 
a politickými právami. Aj keď sa, napríklad, pre bežného občana môže 
zdať zrejmé, že také veci ako minimálna životná úroveň, bývanie 
či primerané pracovné podmienky sú rovnako dôležité pre ľudskú 
dôstojnosť, politici neboli len tak pripravení toto uznať. Zdôvodnenia, 
prečo práva druhej generácie sú inej triedy, sú dvojaké: 

Prvým často uvádzaným tvrdením bolo, že sociálne a hospodárske 
práva nie sú ani realistické, ani realizovateľné, prinajmenšom v krátkom 
časovom horizonte, a že je ich možné zaručiť len postupne. Viaceré 
nezávislé štúdie ukázali, že na svete sú dostatočné zdroje a dostatočné 
znalosti na zabezpečenie toho, že pri spoločne vynaloženom úsilí budú 
naplnené potreby každého človeka.

Druhým argumentom bolo, že medzi prvou a druhou generáciou práv 
je základný teoretický rozdiel, t. j. že pri prvom type práv sa vyžaduje 
jedine to, aby sa vlády zdržali istého konania (tzv. „negatívne práva“), 
zatiaľ čo pri druhom type práv sa vyžaduje pozitívny zásah zo strany vlád 
(sú to „pozitívne práva“). Podľa tohto argumentu je nereálne očakávať, 
že vlády podniknú pozitívne kroky, prinajmenšom v krátkom čase. 
V tomto zmysle nemôže vzniknúť právo, ak neexistuje záväzok.

Tento myšlienkový sled má však dve základné mylné vnímania. 

Po prvé, občianske a politické práva nie sú v žiadnom prípade čisto 
negatívne. Ak chce, napríklad, vláda, zaručiť zákaz mučenia, nestačí, 
že jej štátni zamestnanci nebudú ľudí mučiť! Na zaručenie skutočnej 
slobody v tomto zmysle je potrebný komplikovaný systém zavedených 
kontrol: okrem iného napríklad právne mechanizmy, sloboda informácií
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a prístup do väzníc. To isté platí aj v prípade zaručenia hlasovacieho 
práva a všetkých iných občianskych a politických práv. Inými slovami, 
tieto práva si vyžadujú pozitívne kroky, teda nielen to, že sa štát zdrží 
negatívneho konania.

Po druhé, sociálne a hospodárske práva, podobne ako občianske 
a politické práva, si takisto vyžadujú, aby sa štát zdržal istého konania: 
napríklad udelenia dlhých daňových prázdnin podnikom či podpory 
rozvoja tých regiónov, ktoré sú už pomerne dosť zvýhodňované, alebo 
zavádzania colných sadzieb, ktoré znevýhodňujú rozvojové krajiny 
a podobne.

Sociálne práva sú veľmi previazané s myšlienkou ľudskej dôstojnosti 
a túto dôstojnosť nemožno rozobrať na súčiastky. Rôzne skupiny práv sú 
preto vzájomne užšie prepojené oveľa viac, než to naznačuje ich názov. 
Hospodárske práva majú prienik s politickými právami, občianske práva 
je často ťažké odlíšiť od sociálnych práv. Ako, napríklad, môže občan 
uplatňovať svoju slobodu bez toho, aby mal prácu, minimálne prostriedky 
na život či slušné bývanie? Označenia rôznych „práv“ sú užitočné pri 
vytváraní širšieho náhľadu, no môžu byť aj veľmi zavádzajúce. Za rôznych 
okolností môže skoro každé právo spadať do hociktorej kategórie.

Sociálne právo v praxi
Kto má zodpovednosť za realizovanie sociálnych ľudských práv 
v každodennom živote? Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá: 
vlády. Napokon, v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi predpismi 
sú vlády zodpovedné za realizovanie všetkých ľudských práv. Mali by 
garantovať ľudské práva na národnej úrovni a zabezpečovať vhodné 
mechanizmy na zabránenie ich akéhokoľvek porušovania. Občianska 
spoločnosť, súkromný sektor, národné ľudskoprávne inštitúcie 
a medzinárodné organizácie môžu konať v prospech zviditeľňovania 
sociálnych ľudských práv. Podobne, každý z nás sa môže podieľať na ich 
ochrane a propagácii.

Sociálne práva sú zvyčajne zakotvené aj v domácej legislatíve, niektoré 
ústavy dokonca uznávajú sociálne práva ako plne vymáhateľné 
práva1. Veľká väčšina štátov ratifi kovala medzinárodné dohovory 

1 Vymáhateľné práva znamenajú, že ide o súčasť právnej štruktúry a je možné, aby sa
jednotlivec alebo skupina domáhala ich dodržiavania pred súdom, ktorý rozhoduje o tom, 
či toto právo možno vymáhať a akým spôsobom môže dôjsť k náprave ich plnenia. 
http://www.cpa.ie
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o sociálnych právach a začlenila ich do národnej a lokálnej legislatívy 
a opatrení. To platí aj o štátoch, ktoré ratifi kovali Medzinárodný pakt 
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. V medzinárodných 
dohovoroch sú defi nované povinnosti štátov voči sociálnych právam 
nasledovne:

• rešpektovať, teda zdržať sa zasahovania do výkonu práva,
• chrániť, teda zabrániť iným zasahovať do využívania práva,
• plniť, teda prijať primerané opatrenia na zabezpečenie realizovania 

práva.

Napríklad, vo vzťahu k právu na prácu majú štáty nasledujúce povinnosti:

• rešpektovať: štát nesmie umožniť nútenú prácu alebo odmietnuť 
poskytnúť pracovné príležitosti politickým oponentom,

• chrániť: štát musí zabezpečiť pre zamestnávateľov vo verejnom 
aj súkromnom sektore také podmienky, ktoré zabraňujú diskriminácii,

• plniť: štát musí zviditeľňovať právo na prácu napríklad primeranými 
edukačnými a osvetovými programami s cieľom zvýšiť informovanosť 
verejnosti.

Dominantnou črtou dodržiavania štátnych záväzkov v kontexte 
Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach je koncept „progresívnej realizácie“. To znamená, že štát 
musí zaviesť primerané a časovo ohraničené opatrenia smerom 
k plnej realizácii týchto práv a využiť maximum dostupných zdrojov. 
Bez ohľadu na dostupné zdroje, štát by mal primerane zabezpečiť to, 
aby mal každý prístup k minimálnej úrovni práv (v Dohovore je toto 
minimum označované ako minimálne základné záväzky). Okrem toho 
záväzky spojené so sociálnymi právami poukazujú aj na fakt, že štáty by 
nemali pripustiť zhoršenie existujúcej ochrany ekonomických, sociálnych 
a kultúrnych práv, pokiaľ neexistujú významné dôvody pre retrogresívne 
opatrenia.
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Uveďme niekoľko príkladov opatrení, ktoré môžu orgány štátu 
uskutočňovať na podporu realizácie sociálnych práv2:

(a) Legislatíva (zákonodarná moc) je nevyhnutná a dôležitá pri ratifi kácii 
medzinárodných zmlúv a dohovorov. Vďaka nej sa zavádzajú právne akty, 
ktoré zabezpečujú zhodu medzi národnými zákonmi a medzinárodnými 
normami v oblasti sociálnych práv. Okrem toho sa v rámci legislatívnych 
procesov rozhoduje o štátnom rozpočte, čo je dôležité pri zabezpečovaní 
maxima dostupných zdrojov na plnenie týchto práv. Mnoho parlamentov 
má komisie ľudských práv zložené z členov rôznych politických strán, 
ktoré sú miestom, kde sa spoločne pracuje na zlepšovaní dodržiavania 
ľudských práv.

(b) Exekutíva (výkonná moc) dopĺňa prácu legislatívy a jej úlohou je 
zabezpečiť, aby boli právne akty podporované primeranými opatreniami 
a vládnymi programami a dohliada na prípravu a správne využívanie 
zdrojov zo štátneho rozpočtu. Verejná správa môže uľahčiť koordináciu 
rôznych sektorov v rámci vlády, ale aj s inými partnermi (občianskou 
spoločnosťou, súkromným sektorom a rozvojovými partnermi). Miestne 
samosprávy sú tiež zodpovedné za dodržiavanie všetkých ľudských 
práv, najmä vtedy, ak je v štáte poskytovanie základných služieb (ako 
vzdelávanie, zdravotná starostlivosť) decentralizované. 

(c) Justícia (súdna moc) zabezpečuje dodržiavanie ľudských práv zo strany 
štátu a jednotlivcov a uskutočňuje nápravu, ak sú práva porušované. 
Takisto má dôležitú úlohu pri preskúmavaní právnych obsahov sociálnych 
práv vo špecifi ckých národných kontextoch.

Národné ľudskoprávne inštitúcie, ako napr. ombudsmani, národné 
komisie ľudských práv, pracujú na zvyšovaní povedomia o ľudských 
právach a ich monitorovaní, keďže riešia sťažnosti v prípadoch ich 
porušovania, realizujú vyšetrovanie, monitorujú zavádzanie významných 
medzinárodných zmlúv týkajúcich sa ľudských práv, pôsobia ako poradný 
orgán vo vzťahu k vláde práve v oblasti aplikovania medzinárodných 
zmlúv v národných podmienkach, odporúčajú zmeny opatrení 
a poskytujú vzdelávanie v oblasti ľudských práv. 

Občianska spoločnosť zohráva kľúčovú úlohu pri práci s jednotlivcami 
a skupinami pri propagovaní ich ľudských práv (aj cestou vzdelávania 
v oblasti ľudských práv) a upozorňuje vládu na to, že má zodpovednosť 
za dodržiavanie týchto práv. Úloha občianskej spoločnosti je aj 
v šírení informovanosti, obhajovaní opatrení v oblasti ľudských práv, 

2 Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva, FAQ v oblasti ekonomických, sociálnych 
a kultúrnych práv, zoznam č. 33, 2008.
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poskytovaní humanitárnej pomoci atď. Ak napr. hovoríme o sociálnych 
právach konkrétne vo vzťahu k pracovným podmienkam, kľúčovú úlohu 
v obhajovaní a vymáhaní týchto práv majú odbory.

Médiá vytvárajú priestor pre verejnú diskusiu o ľudských právach, šírenie 
informácií a zvyšovanie povedomia o ľudských právach.

Súkromný podnikateľský sektor, národný aj medzinárodný, zohráva 
dôležitú úlohu v ochrane ľudských práv priamo aj nepriamo. Štát 
je však stále zodpovedný za to, že organizácie a podnikateľské subjekty 
budú rešpektovať ľudskoprávne normy a štandardy pri zabezpečovaní 
tovarov a služieb.

Sociálne práva a sociálne politiky
Najviac používaným vysvetlením termínu “politika” je:
•  princíp alebo základný prístup k tomu, ako sa robia rozhodnutia 

a dosahuje ich úspešnosť.
•  všeobecné výstupy,
•  systém všeobecného rozhodovania, v ktorom sa prehodnocujú 

rozhodnutia a dôležité otázky,
•  vedomý proces rozhodovania a smerovanie, ktoré je výsledkom 

vzájomných vzťahov medzi rozhodnutiami.

Vytváranie politík zahŕňa dynamické procesy, v ktorých 
zainteresované strany diskutujú o problémoch, defi nujú možnosti, 
robia rozhodnutia a implementujú možné riešenia. Uvedený proces 
by mal vychádzať z existujúcich obáv a potrieb voličov v sociálnej 
oblasti. Často je tento proces poznačený kľúčovými možnosťami 
a voľbami a okrem fi nančných, pragmatických a volebných stanovísk 
ovplyvnený aj ideologickými alebo politickými názormi.

Rozhodnutia aktérov pri tvorbe politík sú ovplyvnené viacerými 
faktormi, medzi nimi: predpokladanou racionálnosťou rozhodnutí 
a účinnosťou politických prístupov pri prekonávaní problémov; 
dlhodobými benefi tmi danej politiky; ekonomickými nákladmi; 
hodnotami aktérov podieľajúcich sa na tvorbe politík; organizačnou 
kultúrou daného politického subjektu; nepredvídateľnosťou 
politického, sociálneho a hospodárskeho prostredia ako takého; 
konzistenciou novozavádzaných politík s už existujúcimi politikami.
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Verejné autority sú zodpovedné za vytvorenie rámca sociálnej politiky 
tak, aby sa realizovali sociálne práva vo vzťahu ku všetkým. Sociálne 
politiky zvyčajne zahŕňajú nasledujúce oblasti:
• programy sociálneho zabezpečenia a zdaňovania, ktoré zaisťujú 

zabezpečenie príjmov, opätovnú distribúciu príjmov a zmiernenie 
chudoby,

• sociálne služby spojené so zdravotnou starostlivosťou, vzdelávaním, 
bývaním a zlepšovaním kvality života,

• regulácie spojené s trhom práce, ktorých úlohou je ochraňovať 
najmä sociálne práva spojené so zamestnanosťou a výkonom práce.

Verejné autority takisto zabezpečujú najefektívnejšie využívanie 
dostupných zdrojov tak, aby:
• dosiahli výsledky a ciele sociálnych politík,
• zaistili primerané postupy, vďaka ktorým ľudia môžu naplniť svoje 

sociálne práva,
• zaistili efektívne spôsoby rozvoja, manažovania a distribúcie služieb,
• zabezpečili efektívnu komunikáciu a presadzovanie politík a benefi -

tov, služieb a postupov.

Z pohľadu ľudských práv môžeme identifi kovať niekoľko faktorov, ktoré 
ohrozujú realizovanie sociálnych práv prostredníctvom sociálnych politík, 
ako i faktory, ktoré napomáhajú úspechu danej sociálnej politiky3:

Faktory ohrozujúce realizáciu sociálnych práv prostredníctvom sociál-
nych politík

a.  Práva nie sú jasne zahrnuté a poskytované v rámci sociálnych   
 politík.
b. Zákonné ustanovenia spojené s realizáciou práva nie sú 
 primerané alebo úplné.
c. Neprimerané monitorovanie a presadzovanie opatrení v rámci 
 sociálnych politík.
d. Náročný manažment a postupy a oneskorená implementácia
 politík. 
e.  Chýbajú primerané a dostupné informácie o politikách.
f.  Existencia psychologických alebo sociálno-kultúrnych prekážok,
 napr. stigmatizovanie určitých skupín.
g. Prekážky v dôsledku nedostatočnej pozornosti venovanej 
 zraniteľným skupinám a regiónom. 

3 Upravené podľa “Access to social rights in Europe”, správa pripravená Mary Daly, 
Queen´s University, Belfast, 2002. Rada Európy. 
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Faktory podporujúce realizáciu sociálnych práv prostredníctvom 
sociálnych politík

a. Sociálne služby sú pre žiadateľov dostupné bez väčších
 problémov.
b. V procesoch podporujúcich rozvoj politík participujú držitelia
 práv.
c. Dobrá kvalita sociálnych politík.
d. Prepojenie služieb a benefi tov, teda existujú prepojenia
  medzi rozličnými oblasťami sociálnych politík a ich implementácia 
 je dobre koordinovaná.
e. Rozvoj a ustanovenia v rámci politík sú založené na partnerstve 
 a inklúzii všetkých relevantných sociálnych strán.
f. Politiky sú transparentné a je možné ich revidovať.
g. Politiky sú založené na princípe rovnosti.
h. Stále monitorovanie a preverovanie implementácie politík.

Mimoriadne dôležitou je otázka kvality v oblasti sociálnych politík, ktoré 
by sa mali zamerať na dosahovanie:

• primeranosti, t. j. ponúknutie čo najvyššej úrovne minimálneho 
štandardu, ktorý by mal byť k dispozícii čo najväčšej časti populácie, 
ktorá ho potrebuje,

• prístupnosti, t. j. opatrenia zabezpečujúce prístup k sociálnym právam 
by mali byť čo najmenej zložité, mali by existovať jasné postupy pre 
oprávnené osoby a jednoduchá plná implementácia opatrení,

• dostupnosti, t. j. prioritou politík by malo byť zabezpečenie 
schopnosti jednotlivcov a domácností nakupovať tovary a služby 
a celkové náklady na zabezpečenie pre komunity.

 

Prístupy tvorenia politík vychádzajúce 
z ľudských práv
Prístup vychádzajúci z ľudských práv aplikuje štandardy, princípy 
a metódy ľudských práv s cieľom odstraňovať právnu, sociálnu, 
ekonomickú a politickú nespravodlivosť. Hlavným záujmom je dlhodobá 
zmena, na ktorej sa podieľajú všetci relevantní aktéri a uprednostňujú 
sa udržateľné riešenia pred krátkodobými. Je zrejmé, že najdôležitejšiu 
úlohu zohrávajú ľudské práva. Princípy, ktoré sú dominantné v prístupe 
vychádzajúcom z ľudských práv sú: univerzálnosť, nezrušiteľnosť, 
nescudziteľnosť, nedeliteľnosť a vzájomná závislosť ľudských práv, 
participácia, rovnosť a nediskriminácia, zodpovednosť. 
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Výhody, ktoré plynú z prijatia prístupu založeného na ľudských právach 
pri vytváraní politík, by sme mohli zhrnúť nasledovne4:

Komplexná analýza existujúcich problematických otázok
Politické rozhodnutia sú často založené len na limitovanom počte 
indikátorov. Ľudskoprávny prístup zohľadňuje aj otázky rovnosti, 
nediskriminácie, spravodlivosti, zodpovednosť atď.

Udržateľná zmena
Ľudskoprávny prístup tvorí jasné a udržateľné politiky zohľadňujúc 
pôvod a zdroje porušovania ľudských práv, ochraňujúc jednotlivcov, 
ktorých sa najviac dotýka porušovanie ľudských práv, a spolupracujúc s 
oboma skupinami, t. j. tými, ktorí politiky vytvárajú, ale aj tými, ktorých 
sa ich uplatňovanie dotýka. 

Jednoznačný a legitímny rámec
Ľudskoprávny rámec defi nuje naše základné práva a slobody pomocou 
právne záväzného medzinárodného práva. Právne opatrenia poskytujú 
konzistentné, legitímne a nemenné referenčné hodnoty, podľa ktorých 
možno hodnotiť verejnú politiku.

Autoritatívna báza pre politiky
Ľudské práva sú založené na všeobecnej zhode na tom, že každá osoba 
má právo žiť svoj život v dôstojnosti a na ich pozadí nachádzame 
medzinárodné hnutia medzivládnych a mimovládnych organizácií, 
aktivistov a bežných ľudí usilujúcich sa o zmenu. 

Väčšia zodpovednosť
Ľudskoprávny rámec je založený na myšlienke, že vlády majú voči 
jednotlivcom povinnosť rešpektovať, chrániť a napĺňať ich ľudské práva 
a že sú voči svojim občanom zodpovedné za výsledky svojej politiky 
a konania. 

Vytváranie lepšieho sveta pre všetkých
Cieľom ľudskoprávneho prístupu je zabezpečiť prostredie, v ktorom 
každý žije v dôstojnosti, slobode, spravodlivosti, rovnosti a mieri.

4 Jacob Kirkemann Boesen and Tomas Martin. Applying a Rights-based Approach. An 
inspirational guide for civil society. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights 
(DIHR), 2007. 
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Čo je Európska sociálna charta?
Európska sociálna charta je zmluva Rady Európy5, ktorou sa 
zaručujú sociálne a hospodárske ľudské práva. Existuje spolu s inými 
medzinárodnými dokumentmi na ochranu a podporu sociálnych 
práv, ako napríklad Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych 
a kultúrnych právach, ktorý prijala Organizácia Spojených národov. Zatiaľ 
čo Európsky dohovor o ľudských právach zaručuje občianske a politické 
práva, Európska sociálna charta zaručuje hospodárske a sociálne práva 
občanov jej zmluvných strán.

Sociálnu chartu prijala v roku 1961 Rada Európy. Doplnili ju tri protokoly, 
a to v roku 1988, 1991 a 1995. Charta a jej protokol z roku 1988 zaručujú 
rad práv, ktoré je možné rozdeliť do dvoch skupín: 
• pracovné podmienky vrátane zákazu nútenej práce, nediskriminácie 

v pracovnom prostredí, práva na odbory, zákazu detskej práce u detí 
mladších ako 15 rokov a ochrany pracovníkov vo veku od 15 do 18 
rokov, rovnakého zaobchádzania s migrujúcimi pracovníkmi atď.;

• sociálna súdržnosť, čo zahŕňa právo na ochranu zdravia, sociálne 
zabezpečenie, lekársku pomoc, právo starších osôb na sociálnu 
ochranu.

Charta má zavedený kontrolný mechanizmus za základe predloženia 
národných správ zmluvných strán (protokol z roku 1991), ako aj inštitút 
kolektívnej sťažnosti (protokol z roku 1995), ktorý okrem iného 
umožňuje odborovým organizáciám a mimovládnym organizáciám 
predložiť kolektívne požiadavky.
Zrevidovaná sociálna charta bola prijatá v roku 1996. Platnosť nadobudla 
1. júla 1999 a postupne nahradí chartu z roku 1961. Zrevidovaná sociálna 
charta nijako neznižuje štandardy stanovené v prvej sociálnej charte.
Cieľom revízie bolo zlepšiť účinnosť Európskej sociálnej charty a 
najmä fungovanie jej dozorných mechanizmov. Jej revízia zohľadnila 
pokroky dosiahnuté v oblasti sociálnych a hospodárskych práv tak, ako 
sa odrazili v iných medzinárodných nástrojoch a právnych predpisoch 
členských štátov Rady Európy, ako aj sociálne problémy, ktoré iné platné 
medzinárodné nástroje neriešili. 
Okrem toho, všetky úpravy sa mali vypracovať tak, aby zohľadňovali 
potrebu rovnakého zaobchádzania mužov a žien. Zrevidovaná Európska 
sociálna charta napríklad zohľadňuje úspechy dosiahnuté v oblasti 
sociálneho práva a sociálne politiky od roku 1961, kedy bola charta 

5 Zmluva je ofi ciálnou medzinárodnou dohodou, že ju štáty po jej ratifi kácii budú 
rešpektovať.
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vypracovaná. Zrevidovaná charta je komplexná medzinárodná zmluva, 
ktorá združuje všetky práva garantované v charte a dodatkovom 
protokole z roku 1988 spolu s úpravami týchto práv a novými právami. 
Dokument bol vypracovaný tak, aby bol autonómny, no s tými 
dozornými mechanizmami, ako má charta. Nie je v rozpore s chartou, ale 
má ju časom nahradiť. Ak štát prijme ustanovenia v zrevidovanej charte, 
zodpovedajúce ustanovenia pôvodnej charty a jej protokolu sa prestanú 
na daný štát vzťahovať6.

Ktoré sociálne práva zaručuje 
Európska sociálna charta?  
Charta zaručuje práva a slobody, ktoré sa týkajú osôb v ich každodennom 
živote. 

Základné práva vymedzené v charte sú tieto: 

1. Bývanie:

• prístup k primeranému a dostupnému bývaniu,
• znižovanie počtu osôb bez prístrešia; politika bývania zameraná
 na všetky znevýhodnené skupiny,
• postupy na obmedzenie núteného vysťahovania, 
• rovnaký prístup cudzincov k sociálnemu bývaniu a príspevkom
 na bývanie, 
• výstavba bývania a príspevky na bývanie súvisiace 
 s potrebamirodiny.

2. Zdravie: 
• dostupné, efektívne zariadenia zdravotnej starostlivosti pre 
 celú populáciu, 
• politika na predchádzanie vzniku chorôb vrátane zabezpečenia
 zdravého prostredia, 
• odstraňovanie nebezpečenstiev pri práci s cieľom zaistiť, 
 aby zdravie a ochrana pri práci boli upravené v zákone 
 a garantované v praxi, 
• ochrana materstva.

6 Podrobnejšie vysvetlenie revízie Európskej sociálnej charty (dokument „Explanatory 
report“) je na stránke http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/Html/163.htm
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3. Vzdelanie:
• bezplatné základné a stredné vzdelanie,
• bezplatné a efektívne služby spojené s odbornou prípravou,
• prístup k úvodnej odbornej príprave (všeobecné a stredné 
 odborné vzdelanie), vysokoškolskému a vyššiemu nevysoko
 školskému vzdelaniu, odbornej príprave vrátane ďalšieho 
 vzdelávania, 
• osobitné opatrenia pre zahraničných rezidentov, 
• inklúzia detí s postihnutím v školách,
• prístup k vzdelaniu a odbornej príprave pre osoby 
 s postihnutím.

4. Zamestnanie:
• Sloboda pracovať:

 • zákaz nútenej práce,
 •  zákaz zamestnávať deti mladšie ako 15 rokov,

• osobitné pracovné podmienky pre pracovníkov vo veku
 od 15 do 18 rokov,
• právo človeka zarábať si na živobytie prácou, pre ktorú
 sa slobodne rozhodne.

• Spravodlivé pracovné podmienky:

•  hospodárska a sociálna politika určená na zaistenie plnej
 zamestnanosti,
•  prístup k zamestnaniu pre osoby so zdravotným postihnutím,
•  spravodlivé pracovné podmienky čo sa týka odmeny za prácu 
 a pracovného času, 
• ochrana v prípade výpovede zo zamestnania,
•  ochrana pred sexuálnym a psychickým obťažovaním.

• Kolektívne práva:
 
• sloboda vytvárať odbory a zamestnanecké organizácie
 na podporu hospodárskych a sociálnych záujmov;
 individuálna sloboda sa rozhodnúť, či do nich vstúpiť 
 alebo nie,
• podpora vzájomnej konzultácie, kolektívneho vyjednávania,
 zmierovacieho konania a dobrovoľného rozhodcovského
 konania,
• právo na štrajk.
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5. Právna a sociálna ochrana: 
• zaobchádzanie s mladistvými páchateľmi trestných činov,
• ochrana pred zlým zaobchádzaním a zneužívaním, 
• zákaz akejkoľvek formy využívania (sexuálnej alebo inej),
• právna ochrana rodiny (rovnosť medzi manželmi navzájom 
 a vo vzťahu k deťom; ochrana detí v prípade, že sa rodina
 rozpadne),
• právo na sociálne zabezpečenie, sociálny blahobyt a sociálne
 služby,
• právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením,
• starostlivosť o deti,
• osobitné opatrenia spojené so starostlivosťou o staršie osoby.

6. Pohyb osôb
• právo na spojenie rodiny, 
• právo štátneho príslušníka opustiť krajinu, 
• procedurálna ochrana v prípade vyhostenia,
• zjednodušenie imigračných formalít.

7. Nediskriminácia
• právo ženy a muža na rovnaké zaobchádzanie a rovnaké
 príležitosti v zamestnaní, 
• záruky pre všetkých štátnych príslušníkov a cudzincov zákonne sa
 zdržujúcich na území a pracujúcich, že všetky práva uvedené 
 v charte sa uplatňujú, a to bez ohľadu na rasu, pohlavie, vek,
 farbu pleti, jazyk, vierovyznanie, názory, štátny pôvod, sociálny
 pôvod, zdravotný stav alebo príslušnosť k národnostnej menšine,
• zákaz diskriminácie na základe rodinných povinností a účasť 
 na živote komunity. 
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Sociálne práva a tvorba politiky v oblasti mládeže
Sociálne práva sú nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie 
demokracie a udržateľného rozvoja. Rozdelené a nerovné spoločnosti sú 
nielenže nespravodlivé, ale z dlhodobého hľadiska nemôžu ani zaručiť 
stabilitu.

Čoraz viac sa uznáva, že vlády sa musia zameriavať nielen na to, 
aby fungovala ekonomika, ale aj na to, aby fungovala spoločnosť; 
ekonomický rozvoj bez sociálneho rozvoja skôr či neskôr vyústi do 
vážnych problémov.

Pre Radu Európy je sociálna súdržnosť „jednou z najdôležitejších potrieb 
širšej Európy a ... nevyhnutným doplnkom podpory ľudských práv 
a dôstojnosti“.7 Silno sa opiera o ľudské práva (kodifi kované v Európskom 
dohovore o ľudských právach a v revidovanej Európskej sociálnej charte), 
ako aj o prijatie spoločnej zodpovednosti za blahobyt všetkých členov 
spoločnosti, najmä tých, ktorým hrozí riziko chudoby a vylúčenia. 

V súčasnosti sú mnohí mladí prakticky vylúčení z prínosov sociálneho 
a hospodárskeho pokroku.

Z tohto dôvodu Rada Európy podporuje vypracovanie politických 
usmernení k prístupu k sociálnym právam, najmä k prístupu k vzdelaniu, 
prístupu k sociálnej ochrane, prístupu k bývaniu, pretože toto všetko 
ovplyvňuje najmä mladých ľudí.

V súlade s týmto sa politika Rady Európy v oblasti mládeže zameriava 
na „... poskytovanie mladým ľuďom, t. j. dievčatám a chlapcom, mladým 
ženám a mužom, rovnakých príležitostí a skúseností, ktoré im umožnia 
rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie, aby boli plne zainteresovaní 
do všetkých aspektov spoločnosti“8.

Rada Európy venuje osobitnú pozornosť konkrétnym situáciám a výzvam, 
ktoré ovplyvňujú najmä mladých ľudí, ktorí majú menej možností a ktorí 
čelia väčším prekážkami v účasti a uplatňovaní svojich sociálnych práv.
 
Mechanizmy na podporu politík pre sociálnu inklúziu a integráciu 
mladých ľudí, ktoré zaviedla Rada Európy, zahŕňajú školiace programy 
pre pracovníkov s mládežou, odporúčania pre politiku v oblasti mládeže 
a usmernenia pre sociálnu inklúziu, vzdelávacie zdroje pre účasť 

7 Rada Európy, Druhý summit predsedov vlád štátov, Štrasburg, 10. – 11. október 1997, 
Záverečná deklarácia a Akčný plán
8 Rezolúcia Výboru ministrov č. CM/Res (2008)23 o politike v oblasti mládeže Rady Európy
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a podporu zo strany Európskej nadácie pre mládež9 pre pilotné 
projekty, ktoré realizujú mladí ľudia. Súčasťou tohto úsilia je aj uznanie 
a podpora práce s mládežou a neformálne vzdelávanie v Európe. 
Ako účinný prístup sa pri práci s mládežou osvedčilo neformálne 
vzdelávanie, a to najmä vzhľadom na svoj rozmer sústredený 
na učiaceho sa, ako aj skutočnosť, že sa zameriava na mladých ľudí  mimo 
ofi ciálnych učebných osnov. Aj keď uznanie neformálneho vzdelávania 
je stále problémom, pracovníkom s mládežou umožňuje riešiť dennú 
realitu mladých ľudí a rozvíjať ich zručnosti, postoje a vedomosti na 
základe ich vlastných skúseností. Neformálne vzdelávanie má blízko 
k tomu, čo sa v niektorých krajinách označuje ako „éducation populaire“, 
teda populárne vzdelávanie, ktorého cieľom je, aby každý mal prístup 
k štúdiu a vzdelávaniu a aby sa brali do úvahy individuálne potreby 
osoby.

Osobitná pozornosť v politických programoch Rady Európy v oblasti 
mládeže sa venuje výchove k ľudským právam, čo sa vníma ako proces, 
v rámci ktorého je úloha mladých ľudí, mládežníckych organizácií 
a politiky v oblasti mládeže kľúčová na dosahovanie kultúry ľudských 
práv s dôrazom na:

• zabezpečenie, že mladí ľudia naplno uplatňujú ľudské práva 
 a ľudskú dôstojnosť, a na podporu ich odhodlania v tomto
 smere,
• podporu aktívnej účasti mladých ľudí v demokratických procesoch
 a štruktúrach, 
• podporu rovnakých príležitostí na zapojenie všetkých mladých
  ľudí do všetkých aspektov ich každodenného života,
• účinnú implementáciu rodovej rovnosti a prevenciu všetkých foriem
 násilia na základe rodu,
• podporu pri zvyšovaní povedomia a aktivitách u mladých ľudí
  v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja,
• uľahčenie prístupu k informáciám a poradenským službám pre
  všetkých mladých ľudí.

Výchova k ľudským právam by sa mala sústrediť na:

• „výchovu k ľudským právam, vedomosti o ľudských právach, čo
 to ľudské práva sú a ako sú zabezpečované alebo chránené;
• výchovu prostredníctvom ľudských práv, prijatie, že kontext 
 a spôsob, akým sa k ľudských právam vzdeláva a ako sa o nich
  hovorí, musí byť konzistentný s hodnotami (napr. účasť, sloboda
 myslenia a vyjadrovania atď.) a že pri výchove k ľudským právam
 je proces vzdelávania rovnako dôležitý ako vzdelávanie samotné
 a je vlastne súčasťou vzdelávania;

 9 www.eyf.coe.int/fej/
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• výchovu pre ľudské práva, a to rozvíjaním zručností, postojov 
 a hodnôt učiacich sa, aby vedeli uplatňovať hodnoty ľudských
 práv v živote, podnikať kroky, sami alebo s inými, na podporu 
 a obranu ľudských práv“.10

Do práce v sektore mládeže v súvislosti s výchovou k ľudským právam boli 
zahrnuté manuály Kompas a Kompasito o výchove a vzdelávaní mladých 
ľudí a detí k ľudským právam, ako aj školiace kurzy pre multiplikátorov 
a pedagógov a podpora projektov v oblasti mládeže na túto tému.

Výbor ministrov Rady Európy prijal v roku 2010 v rámci odporúčania 
CM/Rec(2010)7 Chartu o výchove k demokratickému občianstvu 
a ľudským právam. Charta vyzýva členské štáty, aby rozvíjali výchovu 
k ľudským právam a demokratickému občianstvu ako súčasť učebných 
osnov pre formálne vzdelávanie a odborné vzdelávanie a výcvik. 
Charta okrem toho uznáva podstatnú úlohu mládežníckych organizácií 
pri podpore výchovy k ľudským právam. V charte sa stanovujú ciele 
a zásady pre výchovu k ľudským právam a odporúčajú sa kroky v oblasti 
monitorovania, hodnotenia a výskumu.

Dôležitým krokom pri zaradení otázky sociálnych ľudských práv 
do politiky Rady Európy v oblasti mládeže bol projekt Vstúpte! 
(Enter!) týkajúci sa prístupu k sociálnym právam pre mladých ľudí 
zo znevýhodnených prostredí (2009 – 2011). Projekt Vstúpte! sa 
zameriaval na tvorbu politických reakcií na vylúčenie, diskrimináciu 
a násilie, ktoré ovplyvňujú mladých v multikultúrnych znevýhodnených 
prostrediach.

Projekt zohľadňoval:

• úlohu neformálneho vzdelávania a práce s mládežou pri podpore 
 nezávislosti mladých ľudí, 
• sociálnu inklúziu a sociálnu súdržnosť ako dôležité rozmery
 udržateľných demokratických spoločností, 
• občianstvo, účasť a pôsobenie mladých ľudí v záležitostiach, 
 ktoré sa ich týkajú,
• rozmer medzikultúrnej výchovy k rôznorodosti 
 založený na vnímaní všeobecných ľudských právach 
 (Každý iný – Všetci rovní).

Metodika a prístupy projektu Vstúpte! sa usilujú o alternatívne spôsoby 
zmýšľania a realizácie práce s mládežou, počnúc zaangažovaním 
samotných mladých ľudí, opierajúc sa o  kompetentné akcie pracovníkov 
s mládežou a mládežníckych organizácií a snažiac sa o strednodobý 

10 Kompas – Príručka výchovy a vzdelávania mládeže k ľudských právam, Rada Európy, 2011



38

Vstúpte do Krajiny dôstojnosti! 
Hra pre vzdelávanie mladých ľudí k sociálnym právam prostredníctvom výchovy k ľudským právam

a dlhodobý vplyv prostredníctvom politík v oblasti mládeže na miestnej 
i národnej úrovni. Zameraním sa na sociálne ľudské práva a prístup 
mladých ľudí k nim, si projekt Vstúpte! osvojil prístup na báze ľudských 
práv k sociálnemu vylúčeniu, diskriminácii a násiliu. Popri iných aktivitách 
zahŕňal projekt Vstúpte! dlhodobé výcvikové kurzy, v rámci ktorých 
sa vyškolili a podporili pracovníci a lídri v oblasti mládeže pôsobiaci 
v znevýhodnených prostrediach, ktorí pracujú s mladými, ktorí zápasia 
s ťažkosťami pri uplatňovaní svojich sociálnych ľudských práv. Počas 
kurzu účastníci vytvorili s mladými ľuďmi konkrétne projekty, a to 
na základe aktívnej participácie, interkultúrneho vzdelávania a výchovy 
k ľudským právam, ako aj riešenia konkrétnych problémov v ich 
prístupe k sociálnym právam. Tieto projekty vytvorili praktický základ 
pre vzdelávanie o tom, ako podporovať ľudské práva mladých ľudí 
a ako najlepšie využiť výskum v oblasti mládeže pre následné kroky na 
poli politiky v oblasti mládeže.

Vybrané príklady dosiahnutého pokroku pri 
implementácii sociálnych práv v rámci Európskej 
sociálnej charty 
Albánsko:
Rozhodnutie rady ministrov č. 762 z novembra 2003 zaväzuje všetky 
podniky s viac ako 15 zamestnancami, aby mali závodného lekára.

Rakúsko:
Deti tureckých rezidentov zákonne zamestnaní na trhu práce majú teraz 
výnimku, ktorá im umožňuje pracovať kdekoľvek v Rakúsku, pokiaľ žijú 
v krajine päť rokov (podľa podmienok Asociačnej dohody medzi 
Tureckom a EÚ a rozhodnutia, ktoré prijala  Asociačná rada v roku 1998). 

Belgicko:
Zavedenia práva dieťaťa byť vypočuté v procese osvojenia v zásade 
od 12 rokov (článok 931 súdneho poriadku, zmenený v roku 2003). 

Bulharsko:
Trestné stíhanie domáceho násilia a možnosť prijať obmedzujúce príkazy 
voči páchateľom (zákon z 29. marca o ochrane pred domácim násilím, 
SG č. 27/2005). 
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Chorvátsko:
Rozhodnutie vlády stiahnuť z národných učebných osnov učebnicu 
biológie, ktorá mala obsahovať diskriminačné výroky súvisiace 
so sexuálnou a reprodukčnou zdravotnou výchovou (Interights/
Chorvátsko, kolektívna sťažnosť č. 45/2007M a uznesenie Výboru 
ministrov Res (2009)7).

Cyprus:
Zákon č. 127(I)/2002 zaručuje, že s osobami s postihnutím má 
zamestnávateľ zaobchádzať ako s inými zamestnancami, pokiaľ ide 
o uchádzanie sa o zamestnanie, nábor, kariérny postup, výpoveď, 
odmeňovanie, vzdelávanie a iné podmienky týkajúce sa zamestnania. 
Novelou zákona z roku 2004 sa zakazuje akákoľvek priama alebo 
nepriama diskriminácia.

Dánsko:
Zákon o deťoch č. 460/2001  zaviedol nové pravidlá pre otcovstvo a zrušil 
rozdiel medzi deťmi, ktoré sa narodili mimo manželstva a manželskými 
deťmi.

Fínsko:
Čas, počas ktorého deti staršie než 14 rokov, ktoré majú povinnú školskú 
dochádzku, môžu pracovať, sa stanovil na polovicu počtu dní prázdnin. 
Deti staršie ako 15 rokov je možné zamestnať na mimoriadnu prácu 
len vtedy, ak pre takúto prácu nie je k dispozícii žiadny dospelý. Ak sa 
doba oddychu mladého pracovníka znížila vzhľadom na mimoriadnu 
prácu, musí sa mu čo najskôr, najneskôr do troch týždňov, poskytnúť 
porovnateľná doba oddychu (zákon č. 998/1993 zmenený v roku 1999).

Grécko:
V roku 2008 bol zriadený Národný sociálny kohézny fond (zákon č. 
3631/2008) s cieľom podporovať najzraniteľnejšie, chudobou ohrozené 
skupiny, a to prostredníctvom cielenej fi nančnej podpory.

Írsko:
Právomoc ministra vnútra vydať príkaz na vyhostenie sa obmedzila 
tak, že musí zohľadňovať vek, rodinný stav, vyhliadky na zamestnanie 
a dĺžku pobytu dotyčnej osoby (Imigračný zákon z roku 1999).
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Lotyšsko:
Zákon na podporu nezamestnaných a uchádzačov o zamestnanie, ktorý 
nadobudol platnosť 1. júla 2002, stanovuje celý rad aktívnych opatrení, 
ktoré môžu nezamestnaní využiť.

Luxembursko:
Matky na materskej dovolenke nemôžu dostať výpoveď zo zamestnania 
a žena, ktorá bola nezákonne prepustená z práce, môže teraz požiadať, 
aby jej výpoveď bola zrušená a jej pracovné miesto zachované (zákon zo 
7. júla 1998).

Holandsko:
Nový zákon o fi nancovaní štúdia prijatý v roku 2000 zaručuje 
všetkým štátnym príslušníkom a príslušníkom zmluvných strán charty 
a zrevidovanej charty, ktoré nie sú členmi EÚ, rovnaké zaobchádzanie, 
pokiaľ ide o fi nančnú pomoc.

Nórsko:
Boli prijaté rôzne praktické opatrenia na pomoc cudzincom pri 
hľadaní ubytovania, ako napríklad kvóty na vyhradené ubytovanie 
z bytového fondu pre utečencov a migrantov, podpora výskumu o živote 
v multikultúrnom prostredí, a šírenie informácií o právnych predpisoch 
upravujúcich rovnaké zaobchádzanie v otázke prístupu k bývaniu. 
Článok 19 §4 – právo na rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o prístup 
k bývaniu. 

Poľsko:
Zákon z roku 2004 o podpore zamestnania a pracovných agentúr 
umožňuje každému prístup k poradenstvu v otázke voľby zamestnania 
bez ohľadu na národnosť. Štátni príslušníci iných zmluvných európskych 
strán Európskej sociálnej charty majú teda nárok na rovnaké 
zaobchádzanie.

Portugalsko:
Podľa zákona č. 32/2002 dostanú všetky osoby, ktoré sa ocitli v stave 
naliehavej núdze, konkrétnu mimoriadnu pomoc (bývanie, potraviny 
a nepeňažné výhody).
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Turecko:
Od zrušenia článku 3/ II A zákona č. 506 o sociálnom zabezpečení sú iní 
štátni príslušníci s pracovným povolením v Turecku automaticky poistení 
proti dlhodobým rizikám vrátane poistenia proti nezamestnanosti. 
Žiadosť o dávku v nezamestnanosti už nie je podmienená existenciou 
bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd.

Spojené kráľovstvo:
Prebehla komplexná revízia politiky ubytovania pre kočovných Rómov. 
Potreby ubytovania sa riešia na základe informovaného a strategického 
prístupu, a v rámci plánovacieho systému sa vyčlenili plochy na tieto 
potreby. Dostupné sú štátne fi nančné zdroje pre miesta prenajímané 
na sociálne účely, pričom sa posilnilo právo užívania tých, ktorí na týchto 
miestach pobývajú.
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Vitajte v hre Vstúpte do Krajiny dôstojnosti! Hráči v tejto hre sa stanú poslancami 
v parlamente imaginárnej Krajiny dôstojnosti a budú rozhodovať o sociálnych politikách a ich 
opatreniach v oblasti sociálnych práv prípravou rozvojového plánu na ďalších päť rokov. 
Pomocou argumentácie a procesov rozhodovania sa hráči naučia viac o sociálnych právach 
a ich prepojeniach so sociálnymi politikami.  

Hra Vstúpte do Krajiny dôstojnosti! vznikla v rámci  štruktúry Enter! (Vstúpte!), projektu 
zameraného na oblas  dostupnosti sociálnych práv mladým u om a pripomínajúceho si 
50. výro ie Európskej sociálnej charty. Projekt Enter! vytvorila sekcia mládeže Rady Európy ako 
reakciu na rastúce obavy v oblasti sociálnej kohézie a inklúzie mladých udí. Projekt iniciovaný 
v roku 2009 sa snaží o rozvoj práce s mládežou, reflektuje reakcie mládežníckej politiky 
k exklúzii, diskriminácii a porušovania udských práv dotýkajúcich sa mladých udí a podporuje 
prístup k sociálnym právam pre všetkých mladých udí.

Rada Európy má 46 členských štátov, ktoré virtuálne pokrývajú celý európsky kontinent. Snaží 
sa o rozvoj základných demokratických a právnych princípov založených na Európskom 
dohovore o ľudských právach a s ním spojených textov zameraných na ochranu jednotlivcov.

www.coe.int/youth 
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