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Úvod 

Zámerom	 publikácie	 Zdroje	 pre	 inklúziu,	 rôznorodosť	 a	 rovnosť	 v	 práci	 s	 mládežou	 (RIDE)	
Námety	 pre	 prax	 je	 poskytnúť	 pracovníkom	 s	mládežou	 množstvo	 praktických	 podnetov,	 ktoré	 sú	
usporiadané	 do	 desiatich	 tematických	 podrobne	 vypracovaných	 metodík.	 Každé	 naplánované	
stretnutie	 začína	 prehľadom	 cieľov,	 cieľovej	 skupiny	 a	popisom	 potrebných	 pomôcok	 a	zdrojov.	
Nasleduje	 úvod	 do	 problematiky,	 relevantné	 štatistiky	 a	prehľad	 dát	 z	každej	 partnerskej	 krajiny.	
Jadrom	 metodík	 je	sada	 aktivít	 pre	 neformálny	 kontext	 výchovy	 a	vzdelávania	 spolu	 s	evalvačnými	
metódami.		

Plány	 jednotlivých	 stretnutí	 sa	 zaoberajú	 témami,	 ktorých	 pokrytie	 v	práci	 s	mládežou	 stále	 nie	 je	
dostatočné,	 zahŕňajúc	 aj	 náročné	 a	citlivé	 témy	 ako	 nenávistné	 prejavy	 na	 sociálnych	 sieťach,	
radikalizáciu	 a	extrémizmus.	 Ďalšie	 metodiky	 sa	 venujú	 mladým	 ľuďom	 žijúcim	 vo	 vidieckych	
oblastiach,	 posilňovaním	 sebaúcty	 mladých	 ľudí	 s	mentálnymi	 postihnutiami	 či	 projektovaním	
budúcnosti	 pre	 nezamestnaných	 mladých	 ľudí,	 teda	 takých,	 ktorí	 už	 neštudujú	 ale	 ešte	 sa	 im	 ani	
nepodarilo	usadiť	na	trhu	práce.	Aktivity	sú	vytvorené	tak,	aby	zvyšovali	povedomie	mladých	ľudí	aj	
o	témach,	 ako	 sú	 ekonomické	 rozdiely,	migrácia,	 nezamestnanosť	 a	postihnutia.	Ďalšia	 pozornosť	 sa	
venuje	aj	podpore	dialógu	medzi	náboženstvami	a	podpore	porozumenia	kultúrnej	rozmanitosti.	
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Základné pravidlá pre všetky stretnutia 

Dôležité	 je	 vytvoriť	 priateľskú	 a	neformálnu	 atmosféru,	 ktorá	 bude	 slúžiť	 ako	 pevný	 základ	 pre	
otvorené	 a	 „nenávisti	 zbavené"	 diskusie.	 Nasledujúce	 pravidlá	 týkajúce	 sa	 komunikácie	 musia	 byť	
dané	pred	začatím	stretnutia.	Je	potrebné	podporiť	účastníkov	diskusie,	aby	navrhli	a	demokraticky	sa	
dohodli	na	akomkoľvek	ďalšom	pravidle,	ktoré	sa	má	dodržiavať	počas	stretnutia.			

§ Účasť	je	úplne	dobrovoľná.	

§ Všetci	účastníci	sú	zapojení	do	skupinových	aktivít	a	diskusií.		

§ Účastníci	 majú	 právo	 povedať	 „Ďalej"	 v	 prípade,	 že	 sa	 necítia	 pripravení	 alebo	 dostatočne	

sebavedomí	zapojiť	sa	do	diskusie.	

§ Účastníci	 a	 pracovníci	 s	 mládežou	 budú	 viesť	 diskusiu	 v	skupine.	 Dôverné	 informácie	 budú	

zachované	za	podmienky,	že	nenastane	bezpečnostné	riziko.	

§ So	všetkými	účastníkmi	sa	bude	zaobchádzať	rovnako	a	s	rešpektom.	

§ Všetci	účastníci	budú	počúvať,	keď	ostatní	hovoria.	

§ Každý	má	právo	vyjadriť	svoje	myšlienky	bez	toho,	aby	bol	kritizovaný	a	prerušovaný.	

§ Účastníci	môžu	spochybniť	rôzne	pohľady,	postoje	a	myšlienky	ostatných.		

§ Účastníci	 sú	 nabádaní	 počúvať	 názory	 druhých,	 reagovať	 na	 ne	 a	 klásť	 otázky	 s	 cieľom	

zabezpečiť	súvislú	a	plodnú	diskusiu.	
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1 NÁBOŽENSTVÁ V DIALÓGU  

 

Tento	plán	stretnutia	spracovalo:	CESIE	(Európske	centrum	štúdií	a	iniciatív),	Taliansko	

1.1.1  STRUČNÝ OPIS PLÁNU STRETNUTIA  
Tento	plán	stretnutia	je	o	náboženstve	a	medzináboženskom	dialógu.		

Zahŕňa:	

§ úvod	o	hlavných	problémoch	v	nasledujúcich	témach:	náboženstvo,	viera	a	medzináboženský	
dialóg;		

§ niektoré	štatistické	údaje	vzťahujúce	sa	k	danej	téme	za	každú	krajinu;	
§ päť	 neformálnych	 aktivít,	 ktoré	 umožnia	 účastníkom	 lepšie	 analyzovať	 tento	 problém,	

spoznávať	 rôzne	 náboženstvá	 a	 viery,	 búrať	 stereotypy	 a	 rozvíjať	 kritické	myslenie	 o	 úlohe	
médií	v	spoločnosti.		

1.1.2  CIELE 
§ Objaviť	náboženstvo	druhých	a	prehĺbiť	svoje	vlastné.	
§ Pochopiť	rozdiely	medzi	vierou	a	náboženstvom.	
§ Podporiť	porozumenie	o	kultúrnej	rozmanitosti.	
§ Rozvíjať	schopnosti	kritického	myslenia.	

1.1.3  CIEĽOVÁ SKUPINA 
Všetci	mladí	 ľudia	 sú	vítaní.	 Je	však	vhodné	mať	skupinu	 tvorenú	účastníkmi,	ktorí	 vyznávajú	 rôzne	
náboženstvá	alebo	sú	bez	vierovyznania	s	cieľom	vytvoriť	bohatšiu	a	úspešnejšiu	diskusiu.		

Vekové	rozpätie	cieľovej	skupiny:	16	-	30	rokov.	

Veľkosť	cieľovej	skupiny:	min.	7,	max.	15	účastníkov.	

Trvanie:	120	minút.	

1.1.4  POMÔCKY  
§ flipcharty,	
§ samolepiace	lístky,	
§ popisovače,	
§ perá,	
§ vytlačené	obrázky,	
§ vopred	pripravené	poznámky,	
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§ Vopred	pripravené	články	a	noviny.	

Trvanie:	2	hodiny.	

 

1.2.1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY STRETNUTIA 
Medzináboženský	 dialóg	 (alebo	 dialóg	 medzi	 vierami)	 sa	 vzťahuje	 na	 kooperatívnu,	 konštruktívnu	
a	pozitívnu	 interakciu	 medzi	 ľuďmi	 rôznych	 náboženstiev	 alebo	 tradícií	 viery	 a/alebo	 duchovného	
alebo	humanistického	presvedčenia,	a	to	na	úrovni	jednotlivcov	a	inštitúcií.	Tým	sa	líši	od	synkretizmu	
či	 alternatívneho	 náboženstva.	 Medzináboženský	 neznamená	 zrieknutie	 sa	 náboženstva,	 alebo	
kombináciu	všetkých	náboženstiev	do	jedného,	ale	znamená	dialóg,	ktorý	často	zahŕňa	presadzovanie	
porozumenia	 medzi	 rôznymi	 náboženstvami	 alebo	 presvedčeniami	 zvyšovaním	 akceptácie	 druhých	
radšej	než	syntézu	nových	presvedčení.	

Počiatky	 formálneho	 medzináboženského	 dialógu	 v	 modernej	 dobe	 možno	 datovať	 do	 roku	 1893,	
kedy	vzniklo	Fórum	náboženstiev	sveta,	ktoré	spojilo	ľudí	rôznych	náboženstiev	z	východu	a	západu	
a	konalo	sa	ako	súčasť	svetového	veľtrhu	v	Chicagu	pod	názvom	Kolumbijská	výstava1.		

Pred	 hlbším	 ponorením	 sa	 do	 problematiky	 a	jednotlivých	 aktivít	 musíme	 upresniť	 rôzne	 nuansy	
významov	vyskytujúcich	sa	s	pojmami	náboženstvo	a	viera,	aj	keď	sa	tieto	pojmy	niekedy	zamieňajú:	

Náboženstvo	je	kultúrny	systém	správania	a	postupov,	svetových	názorov,	posvätných	textov,	svätých	
miest,	 etiky	 a	 spoločenských	 organizácií,	 ktorý	 spája	 ľudstvo	 s	 tým,	 čo	 antropológ	 Clifford	 Geertz	
nazval	 „poriadok	 existencie“	 (1993).	 Rozdielne	 náboženstvá	 môžu	 alebo	 nemusia	 obsahovať	 rôzne	
prvky	zaradené	ako	„božie	veci“,	„posvätné	veci“,	„viera“,	„nadprirodzená	bytosť	alebo	nadprirodzené	
bytosti“,	 alebo	 „určitý	 druh	 intimity	 a	 transcendencie“,	 ktoré	 budú	 poskytovať	 pravidlá	 a	 silu	 pre	
zvyšok	života.			

Viera	je	dôvera	alebo	istota	v	človeka	alebo	vec;	alebo	dodržiavanie	povinnosti	lojality;	alebo	vernosť	
osobe,	 sľubu,	 či	 záväzku.	 Pojem	 „viera“	 sa	môže	 tiež	 vzťahovať	 na	 konkrétny	 systém	náboženského	
vierovyznania,	v	ktorom	sa	môže	viera	rovnať	dôvere	založenej	na	určitej	uvedomenej	miere	príkazu2.	

1.2.2  ÚDAJE A ŠTATISTIKA 
Celosvetová	 demografická	 štúdia	 uvádza	 2,2	 miliardy	 kresťanov	 (32	 %	 svetovej	 populácie),	 1,6	
miliardy	moslimov	(23	%),	1	miliardu	hinduistov	(15	%),	takmer	500	miliónov	budhistov	(7	%)	a	14	
miliónov	 židov	 (0,2	%)	 k	 roku	 2010.	 Okrem	 toho	 viac	 ako	 400	miliónov	 ľudí	 (6	%)	 vyznáva	 rôzne	
folklórne	alebo	 tradičné	náboženstvá,	 vrátane	afrických	 tradičných	náboženstiev,	 čínskych	 ľudových	
náboženstiev,	náboženstiev	amerických	Indiánov	a	austrálskych	domorodých	náboženstiev.	Odhaduje	
sa,	že	58	miliónov	ľudí	-	o	niečo	menej	ako	1	%	svetovej	populácie	-	patrí	k	iným	náboženstvám,	ako	sú		

																																								 																					
1	 Inter-religious	 Dialogue.	 (2014).	 New	 World	 Encyclopedia.	 [Accessed	 08-09-2017]	 Dostupné	 online		

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Inter-religious_Dialogue	
2	Faith.	In:	Wikipedia:	the	free	encyclopedia.	San	Francisco	(CA):	Wikimedia	Foundation,	2017	[Accessed	08-09-

2017].	Available	online:	https://en.wikipedia.org/wiki/Faith	
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napr.	bahájske,	džinizmus,	sikhizmus,	šintoizmus,		taoizmus,		Tenrikyo,	Wicca	a	zoroastrizmus,	a	to	sú	
len	niektoré	z	mnohých.3	
	
	

	

Obrázok	1	

1.2.2.1  TALIANSKO 

Akademická	debata	o	medzináboženskom	dialógu	je	veľmi	bohatá	v	Taliansku,	prevažne	kresťanskej	
krajine.	 Väčšina	 populácie	 je	 katolícka,	 ale	 objavuje	 sa	 	 stále	 väčší	 počet	 rôznych	 kresťanských,		
moslimských	 a	 hinduistických	 vierovyznaní.	 Mnohí	 z	 tých,	 ktorí	 patria	 k	 rôznym	 kresťanským	
cirkvám,	 veria	 v	 dôležitosť	 dialógu	 a	 stretnutia	 medzi	 ľuďmi.	 Každoročne	 dochádza	 k	 nárastu	
ekumenických	a	medzináboženských	aktivít.		

Taliansky	 zákon	 obsahuje	 ustanovenie,	 že	 jedna	 až	 dve	 hodiny	 týždenne	 sú	 vyhradené	 pre	 výučbu	
katolíckeho	 náboženstva	 vo	 všetkých	 verejných	 školách	 (v	 závislosti	 od	 typu	 školy).	 Hoci	 táto	

																																								 																					
3	The	Global	Religious	Landscape,	(2012).	Dostupné	online	[10-03-2017]			

http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/	



• 	 	

	
RIDE	(Resources	for	Inclusion,	Diversity	and	Equality)	▪		Zdroje	pre	inklúziu,	rôznorodosť	a	rovnosť	
Nové	zdroje	pre	prax	

	 	

	

	

15	

náboženská	 výchova	 je	 zákonom	 definovaná	 ako	 voliteľná,	 len	 zopár	 škôl	 poskytuje	 alternatívne	
aktivity	pre	tých	študentov,	ktorí	sa	rozhodnú	odhlásiť	z		katolíckej	náboženskej	výchovy.	V	roku	2013,	
88,9	 %	 študentov	 sa	 rozhodlo	 pre	 katolícku	 výchovu,	 čo	 znamená,	 že	 11,1	 %	 študentov	
pravdepodobne	patrí	do	rôznych	náboženstiev	alebo	je	bez	vyznania.	

Podľa	správy	Eurispes	(talianske	výskumné	centrum)4	z	roku	2016,	71,1	%	Talianov	sú	kresťania,	aj	
keď	 len	 25,4	 %	 sú	 praktizujúci	 veriaci.	 Náboženské	 menšiny	 tvoria	 2,0	 %	 z	 celkovej	 populácie.	
Najväčšia	skupina	sa	skladá	z	protestantských	kresťanov	(27	%),	nasledujú	Jehovovi	svedkovia	(25,7	
%),	moslimovia	(15	%),	pravoslávni	kresťania	(9,6	%),	budhisti	(9,1	%),	židia	(2,2	%)	a	hinduisti	(1,9	
%).5	

Niet	 pochýb,	 že	 Taliansko	 je	 multikultúrna	 krajina,	 a	 preto	 je	 dialóg	 dôležitý.	 Talianska	 ústava	
podporuje	 princíp	 náboženskej	 slobody	 v	 niekoľkých	 článkoch.	 Napríklad,	 tretí	 článok	 ústavy	
stanovuje,	 že	 všetci	 občania	 sú	 si	 rovní	 bez	 ohľadu	 na	 	 pohlavie,	 rasu,	 jazyk,	 náboženstvo,	 politické	
presvedčenie,	 osobné	 a	 sociálne	 podmienky.	 Hoci	 siedmy	 článok	 stanovuje	 odluku	 cirkvi	 od	 štátu,	
pripisuje	katolíckej	cirkvi	zvláštnu	zvrchovanosť	z	historických	dôvodov:	Vatikánsky	štát	sa	nachádza	
na	talianskom	území	a	katolícka	cirkev	je	všeobecne	hlboko	zakorenená	v	talianskej	spoločnosti.	Toto	
nie	je	priznané	iným	vyznaniam	a	je	to	anomália	v	demokratickom	štáte,	kde	by	sa	žiadne	konkrétne	
náboženstvo	nemalo	preukázateľne	považovať	za	zvrchované	nad	iným.6		

1.2.2.2  VE�KÁ BRITÁNIA  

Informácie	zo	sčítania	obyvateľstva	sú	najlepším	zdrojom	údajov	spojených	s	náboženstvom	a	vierou.		
Štatistiky	z	roku	2011	uvádzajú:	

§ Napriek	 klesajúcim	 počtom	 kresťanstvo	 zostáva	 najsilnejším	 náboženstvom	 v	 Anglicku	
a	Walese.	 Moslimovia	 sú	 ďalšou	 najväčšou	 náboženskou	 skupinou	 a	 ich	 počet	 narástol	
v	poslednom	 desaťročí.	 Medzitým	 podiel	 obyvateľov,	 ktorí	 uviedli,	 že	 nemajú	 žiadne	
náboženstvo,	dosiahol	štvrtinu	populácie.	

§ Kresťanstvo	 je	 najväčším	 náboženstvom	 s	 33,2	 miliónmi	 ľudí	 (59,3	 %	 populácie).	 Druhou	
najpočetnejšou	náboženskou	skupinou	sú	moslimovia	s	2,7	miliónmi	ľudí	(4,8	%	populácie).	

§ 14,1	miliónov	ľudí,	asi	štvrtina	obyvateľstva	v	Anglicku	a	Walese,	uvádza,	že	sú	bez	vyznania.	
§ Otázka	 náboženstva	 bola	 jediná	 dobrovoľná	 otázka	 týkajúca	 sa	 sčítania	 obyvateľstva	 v	 roku	

2011	a	7,2	%	ľudí	na	otázku	neodpovedalo.	
§ Medzi	rokmi	2001	a	2011	došlo	k	poklesu	počtu	ľudí,	ktorí	sa	identifikujú	ako	kresťania	(z	71,7	

%	na	59,3	%)	a	k	zvýšeniu	počtu	ľudí,	ktorí	uviedli,	že	sú	bez	vyznania	(z	14,8	%	na	25,1	%).	
Nastalo	zvýšenie	počtu	ľudí	v	ostatných	hlavných	kategóriách	náboženských	skupín,	s	najviac	
rastúcim	počtom	moslimov	(z	3,0	%	na	4,8	%).	

§ V	 roku	 2011	 bol	 Londýn	 považovaný	 za	 najrozmanitejší	 región	 s	 najvyšším	 podielom	 ľudí	
identifikujúcich	 sa	 ako	 moslimovia,	 budhisti,	 hinduisti	 a	 židia.	 Severovýchodný	

																																								 																					
4Rapporto	Italia	(2017).	EURIPES.	[Prístupné	01-07-2017]	Dostupné	online:	

http://www.eurispes.eu/content/eurispes-rapporto-italia-2016	
5	Pedrazzi,	N.	(2016)	L’Italia	e	le	religioni	nel	2016.	[Prístupné	10-03-2017]	Dostupné	online:		

http://riforma.it/it/articolo/2016/02/01/litalia-e-le-religioni-nel-2016.	
6	Scuderi,	M.	(2015).	Interfaith	dialogue	in	Italy:	a	school	project	suggestion.	[Prístupné	21-05-2017].	Dostupné	

online:		https://rpd.unibo.it/article/viewFile/4694/4186.	
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a	severozápadný	 región	 mal	 najvyšší	 podiel	 kresťanov	 a	 Wales	 mal	 najvyšší	 podiel	 ľudí	
uvádzajúcich,	že	sú	bez	vyznania.7	

§ Z	 ostatných	 hlavných	 náboženských	 skupín:	 817	 000	 ľudí	 sa	 cíti	 byť	 hinduistami	 (1,5	 %	
populácie);	423	000	ľudí	sú	sikhovia	(0,8	%);	263	000	ľudí	sú	židia	(0,5	%)	a	248	000	ľudí	sú	
budhisti	(0,4	%).	

§ 240	000	ľudí	(0,4	%)	sa	identifikovalo	s	náboženstvami,	ktoré	nespadajú	do	žiadnej	z	hlavných	
náboženských	kategórií.1	Najčastejšie	skupiny	boli	pohania	(57	000	ľudí)	a	spiritualisti	(39	000	
ľudí)	 Niektoré	 z	 ďalších	 vyššie	 uvedených	 skupín	 zahŕňali	 zmiešané	 náboženstvo	 s	 24	 000	
ľuďmi,	džinistov	s	20	000	ľuďmi	a	Ravidassia	náboženstvo	s	11	000	ľuďmi.	

§ Otázka	 náboženstva	 bola	 jediná	 dobrovoľná	 otázka	 týkajúca	 sa	 sčítania	 obyvateľstva	 v	 roku	
2011	a	7,2	%	ľudí	na	otázku	neodpovedalo.	

	
Obrázok	2	

Najvýznamnejšie	trendy	v	porovnaní	so	sčítaním	obyvateľstva	v	rokoch	2001	–	2011	boli:	

§ nárast	populácie	bez	vyznania	-	zo	14,8	%	obyvateľov	v	roku	2001	na	25,1	%	v	roku	2011	
§ pokles	populácie	hlásiacej	sa	ku	kresťanstvu	-	zo	71,7	%	v	roku	2001	na	59,3	%	v	roku	2011	
§ nárast	vo	všetkých	ostatných	hlavných	náboženstvách;	počet	moslimov	vzrástol	najviac,	a	to	z	

3,0	%	v	roku	2001	na	4,8	%	v	roku	2011.8	

	
																																								 																					
7	 Religion	 in	England	 and	Wales	 2011	 (2012).	Office	 for	National	 Statistics.	 [Prístupné	21-05-2017].	Dostupné	

online:	
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/religion/articles/religioninengla
ndandwales2011/2012-12-11	

8	Religion	 in	England	 and	Wales	 2011	 (2012).	Office	 for	National	 Statistics.	 [Prístupné	05-20-2017].	Dostupné	
online:	
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/religion/articles/religioninenglanda
ndwales2011/2012-12-11	
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Návštevnosť	bohoslužieb	anglikánskej	cirkvi	

Anglikánska	 cirkev,	 ktorá	 vydáva	 štatistiky	 návštevnosti	 bohoslužieb,	 zverejnila	 dnes	 údaje	 za	 rok	
2014,	 ktoré	 ukazujú,	 že	 len	 menej	 ako	 jeden	 milión	 ľudí	 navštevuje	 bohoslužby	 každý	
týždeň.	 	Prieskum	vykonaný	počas	štyroch	týždňov	v	októbri	2014	zistil,	že	980	000	ľudí	navštevuje	
kostol	 každý	 týždeň,	 z	 toho	 je	 830	 000	 dospelých	 a	 150	 000	 detí.	 Zo	 štatistík	 tiež	 vyplýva,	 že	 2,4	
milióna	 navštívilo	 vianočné	 bohoslužby	 anglikánskej	 cirkvi	 v	 roku	 2014	 a	 1,3	 milióna	 ľudí	 sa	
zúčastnilo	 bohoslužieb	 na	 Veľkú	 noc.	 Okrem	 toho	 2,2	 milióna	 ľudí	 sa	 zúčastnilo	 špeciálnych	
adventných	 bohoslužieb	 pre	 zhromaždenia	 a	 miestne	 komunity,	 zatiaľ	 čo	 2,6	 milióna	 sa	 zúčastnilo	
špeciálnych	 adventných	 bohoslužieb	 pre	 občianske	 organizácie	 a	 školy.	 Štatistiky	 tiež	 zdôrazňujú	
ďalšie	bohoslužby	vykonávané	anglikánskou	cirkvou	v	pravidelných	 intervaloch.	V	roku	2014	cirkev	
uskutočnila	 takmer	 1	 000	 svadieb,	 2	 000	 krstov	 a	 takmer	 3	 000	 pohrebov	 každý	 týždeň	 v	
roku.		 Anglikánska	 cirkev	 zaznamenala	 v	 roku	 2014	 asi	 12	 %	 novonarodených	 detí,	 ktoré	 boli	
pokrstené	alebo	im	bola	venovaná	ďakovná	bohoslužba,	a	pohreb	v	duchu	anglikánskej	cirkvi	sa	konal	
v	 31	 %	 úmrtí.	 Celkovo	 tieto	 údaje	 predstavujú	 pokračujúci	 trend,	 ktorý	 preukázal	 v	 poslednom	
desaťročí	pokles	návštevnosti	o	12	%	s	priemerným	poklesom	len	niečo	málo	cez	1	%	ročne.	9	

	
											Obrázok	3	

Zákon	o	rovnosti	z	roku	2010	ustanovuje	právne	predpisy	v	celej	Veľkej	Británii	s	cieľom	zabezpečiť,	
aby	ľudia	neboli	diskriminovaní.	 	 Jedna	z	konkrétnych	oblastí	uvedených	v	tomto	zákone	je,	že	nikto	

																																								 																					
9	Research	and	Statistics	Department	Archbishops’	Council	(2016).		Statistics	for	Mission	2014.	Archbishops’	

Council:	London.	[Prístupné	18-04-2017].		Dostupné	online:	
https://www.churchofengland.org/media/2432327/2014statisticsformission.pdf		
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by	 nemal	 byť	 diskriminovaný	 z	 dôvodu	 svojho	 „náboženského	 vyznania,	 viery	 či	 absencie	
náboženského	presvedčenia."	

Vo	 Veľkej	 Británii	 sú	 sloboda	 náboženstva	 a	 tolerancia	 vysoko	 uznávané,	 ale	 ešte	 stále	 je	 potrebné	
toho	 veľa	 urobiť.	 Existujú	 organizácie,	 ktoré	 sa	 snažia	 podporovať	medzináboženský	 dialóg,	 aby	 sa	
dalo	 v	 tejto	 práci	 pokračovať,	 napríklad	 Medzináboženská	 sieť	 (Interfaith	 Network):		
www.interfaith.org.uk	

1.2.2.3  CHORVÁTSKO 

Najrozšírenejšie	 vyznávané	 náboženstvo	 v	 Chorvátsku	 je	 kresťanstvo	 a	 veľká	 väčšina	 chorvátskeho	
obyvateľstva	 sa	 hlási	 k	 rímskokatolíckej	 cirkvi.	 Chorvátsko	 nemá	 žiadne	 oficiálne	 náboženstvo	
a	sloboda	 vierovyznania	 je	 právom	 deklarovaným	 v	 ústave	 Chorvátska,	 ktorá	 tiež	 definuje	 všetky	
náboženské	komunity	ako	navzájom	rovné	pred	zákonom	a	odlúčené	od	štátu.	

Podľa	 sčítania	 obyvateľstva	 z	 roku	 2011,	 86,28	%	 Chorvátov	 sú	 rímski	 katolíci,	 zatiaľ	 čo	 ortodoxní	
kresťania	 tvoria	 4,44	%	 populácie,	 moslimovia	 1,47	%,	 a	 protestanti	 0,34	%	 obyvateľstva.	 3,81	%	
Chorvátov	sú	ľudia	bez	vierovyznania	a	ateisti,	0,76	%	sú	agnostici	a	skeptici	a	2,17	%	sa	nevyjadrilo.	

V	 prieskume	 verejnej	 mienky	 realizovanom	 Gallupovým	 ústavom	 v	 roku	 2009,	 70	 %	 odpovedalo	
kladne	na	otázku	„Je	náboženstvo	dôležitou	súčasťou	vášho	každodenného	života?“.	Avšak	iba	17,3	%	
obyvateľov	navštevuje	bohoslužby	pravidelne.	

Náboženská	výchova	 je	 vo	veľkej	miere	organizovaná	vo	verejných	 základných	a	 stredných	 školách,	
najčastejšie	koordinovaná		katolíckou	cirkvou.	

1.2.2.4  SLOVENSKO 

Podobne	 ako	 v	 Chorvátsku,	 najrozšírenejšie	 vyznávané	 náboženstvo	 na	 Slovensku	 je	 kresťanstvo	
a	veľká	 väčšina	 obyvateľov	 Slovenska	 sa	 hlási	 k	 rímskokatolíckej	 cirkvi.	 Slovensko	 nemá	 žiadne	
oficiálne	 náboženstvo	 a	 sloboda	 vierovyznania	 je	 právo	definované	ústavou.	 Preambula	 ústavy	 však	
začína	slovami	„My,	národ	slovenský,	pamätajúc	na	politické	a	kultúrne	dedičstvo	svojich	predkov	a	na	
stáročné	 skúsenosti	 zo	 zápasov	 o	 národné	 bytie	 a	 vlastnú	 štátnosť,	 v	 zmysle	 cyrilo-metodského	
duchovného	 dedičstva	 a	 historického	 odkazu	 Veľkej	Moravy	 (...)	 uznášame	 sa	 (...)	 na	 tejto	 ústave...“	
atď.,	takže	duchovný	charakter	štátu	je	uvedený	v	základnom	zákone.	

Podľa	sčítania	obyvateľstva	na	Slovensku	v	roku	2011	deklaruje	76	%	obyvateľov,	že		sú	veriaci,	13,5	
%	populácie	je	bez	vierovyznania	a	takmer	11	%	populácie	neuviedlo	svoju	príslušnosť	k	akejkoľvek	
cirkvi	alebo	náboženskej	spoločnosti.	

62	%	 Slovákov	 sú	 rímski	 katolíci,	 protestanti	 evanjelickej	 cirkvi	 augsburského	 vyznania	 tvoria	 6	%	
populácie,	 príslušníci	 gréckokatolíckej	 cirkvi	 4	%,	 protestanti	 reformovanej	 kresťanskej	 cirkvi	 2	%,	
príslušníci	pravoslávnej	cirkvi	1	%	populácie.	Iné	cirkvi	a	náboženské	spoločnosti	sú	zastúpené	nižším	
počtom	veriacich	ako	0,5	%.		
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13,5	%	Slovákov	je	bez	vyznania	a	ateisti	a	11	%	populácie	sa	neprihlásilo	k		príslušnosti	k	akejkoľvek	
cirkvi	alebo	náboženskej	spoločnosti.10	

Náboženská	výchova	v	školách	 je	organizovaná	ako	povinne	voliteľný	predmet,	alternáciou	 je	etická	
výchova.	

1.2.2.5  TURECKO 

Podľa	výskumnej	správy	vydanej	tureckým	Riaditeľstvom	pre	náboženské	záležitosti	v	roku	2014	sú	v	
Turecku	ľudia	zo	všetkých	typov	náboženstiev.		

Moslimovia	 Vyznávači	iných	náboženstiev	alebo	neveriaci	
99,2	%	 0,4	%	

	

Pri	pohľade	na	celoštátne	čísla,	miera	tých,	ktorí	uvádzajú,	že	sú	veľmi	nábožensky	založení	je	19,4	%,	
zatiaľ	čo	miera	tých,	ktorí	uvádzajú,	že	sú	nábožensky	založení	je	68,1	%,	tých,	ktorí	uvádzajú,	že	nie	sú	
ani	 veriaci	 ani	 neveriaci	 je	 10,2	 %,	 tých,	 ktorí	 uvádzajú,	 že	 nie	 sú	 nábožensky	 založení	 je	 1	 %	
a	nakoniec	tých,	ktorí	uvádzajú,	že	nie	sú	vôbec	nábožensky	založení	je	0,3	%.	

 

1.3.1  ÚVODNÁ AKTIVITA 

A) VIERA A NÁBOŽENSTVO  
§ skúmanie	pojmov	„viera“	a	„náboženstvo“.	

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Umiestnite	dva	flipcharty	na	stenu	alebo	stôl.	
2. Napíšte	 slovo	 „viera"	 do	 stredu	 jedného	 flipchartu	 a	 slovo	 „náboženstvo"	 do	 stredu	 druhého	

flipchartu.		
3. Povzbuďte	mladých	 ľudí,	 aby	 napísali	 na	 samolepiaci	 lístok,	 aký	 je	 podľa	 nich	 význam	 každého	

slova	a	prilepte	to	na	flipchart.		
4. Poskytnite	 im	jasné	vymedzenie	oboch	pojmov;	môžete	na	to	použiť	úvodné	 informácie	uvedené	

v	predošlých	kapitolách.	

Trvanie:	10	minút.	

	

																																								 																					
10	 Registrované	 cirkvi	 a	 náboženské	 spoločnosti	 v	 SR	 Apoštolská	 cirkev	 na	 Slovensku.	 Ministerstvo	 kultúry	

Slovenskej	 republiky.	 [Prístupné	 18-04-2017].	 Dostupné	 online:	 http://www.mksr.sk/posobnost-
ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-/registrovane-cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-
f9.htmllang="en-us"	
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1.3.2  HLAVNÉ AKTIVITY 

A) SYMBOLY A VÝZNAMY  
Cieľ:	Spoznať	význam	niektorých	hlavných	náboženských	symbolov.	

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Predložte	skupine	náboženské	obrazy	a	symboly	(napr.	obrázky	uvedené	nižšie)	a	zaveste	 ich	na	
stenu.	Napríklad:	

	 	 	

2. Požiadajte	mladých	ľudí,	aby		vyhľadali,	ktorý	obrázok	patrí	ku	ktorému	náboženstvu	a	pokúste	sa	
vysvetliť	ich	jednotlivé	významy.	

3. Poskytnite	účastníkom	vysvetlenie	pre	každý	obrázok	(pre	vyššie	uvedené	symboly	môžete	použiť	
nasledovné	vysvetlenie11):		

	

JUDAIZMUS	

„Magen	David"	(Dávidova	hviezda,	Dávidov	štít)	je	tradične	používaný	symbol	židovského	náboženstva	
-	judaizmu.	Podľa	najbežnejšej	interpretácie	sa	vzťahuje	na	Hospodina,	ktorý	„ochraňoval"	biblického	
kráľa	Dávida.	Avšak	ide	o	starý	symbol	a	je	možné	nájsť	mnoho	výkladov	jeho	významu.		

Ďalším	 spoločným	 symbolom	 je	 menora,	 sedemramenný	 svietnik,	 ktorý	 sa	 používal	 v	 starom	
židovskom	chráme	po	zjavení	Boha.	Ešte	stále	ho	môžeme	nájsť	v	každej	synagóge.	

	

KRESŤANSTVO	

Krucifix	symbolizuje	Ježišovu	smrť	na	kríži	za	hriechy	ľudstva	a	jeho	zmŕtvychvstanie	na	tretí	deň.	

																																								 																					
11	Living_Faiths_Together	(2008).	Tool	kit	on	inter-religious	dialogue	in	youth	work	[Accessed	20-04-2017]	
Available	online:	http://www.academia.edu/210418/Living_Faiths_Together._Tool_kit_on_inter-
religious_dialogue_in_the_youth_work	
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Avšak	prvý	 tajný	symbol	bola	 ryba,	 Ichthys	 (z	gréčtiny),	 čo	 je	 skratka	pre	 Iesous	Christos	Theo	Yios	
Soter	-	Ježiš	Kristus,	Syn	Boží	a	Spasiteľ.	

	

ISLAM	

Aj	napriek	tomu,	že	islam	nemá	oficiálny	symbol	alebo	farbu,	symbol	hviezdy	s	polmesiacom,	rovnako	
ako	 zelená	 farba,	 sú	 zvyčajne	 spojené	 s	 islamom.	 V	 mnohých	 krajinách	 s	 moslimskou	 väčšinou	
obyvateľstva	použitie	polmesiaca	a	hviezdy	sa	pravdepodobne	datuje	do	symbolizmu	Osmanskej	ríše.		

Judaizmus,	kresťanstvo	a	islam	majú	spoločný	základ:	sú	známe	ako	abrahámovské	náboženstvá,	lebo	
všetky	 uznávajú	 Abraháma	 za	 svojho	 otca	 zakladateľa.	 Všetky	 uznávajú	 tradíciu,	 že	 sa	 Boh	 zjavil	
patriarchovi	Abrahámovi.	Všetky	 sú	monoteistické	a	prijímajú	Boha	ako	nadprirodzeného	 stvoriteľa	
a	zdroj	morálneho	zákona.	Ich	náboženské	texty	majú	mnoho	rovnakých	obrázkov,	histórií	a	miest,	aj	
keď	ich		často	prezentujú	odlišnými	úlohami,	pohľadmi	a	významami.		

Trvanie:	20	minút.	

	

B) Búranie stereotypov  

Cieľ:	Na	základe	porovnania	citácií	z	náboženských	a	nepridružených	textov	porozumieť	odlišnostiam	
a	spoločným	črtám	v	základných	etických	princípoch	medzi	jednotlivými	kultúrami.	

Poskytnite	účastníkom	výroky	vyňaté	z	náboženských	textov	alebo	vety	prednesené	ľuďmi,	ktorí	nie	
sú	nábožensky	založení,	ktoré	ponúkajú	spoločné	črty	alebo	zjavné	rozdiely.		

Napríklad:	

Výroky	spojené	s	jedinečnosťou	Boha:	

§ „Neboj	 sa,	 veď	 som	s	 tebou	 ja;	 neobzeraj	 sa	 v	 strachu,	 lebo	 ja	 som	 tvoj	Boh.“	 –	Biblia,	 Izaiáš	
41:10	(judaizmus);	

§ „A	hľa,	 ja	som	s	vami	po	všetky	dni	až	do	skončenia	sveta.“	–	Biblia,	Evanjelium	podľa	28:20	
(kresťanstvo);	

§ „Boh	je	bližšie	k	tebe	než	tvoja	krčná	žila.“	–	Korán	50:16	(islam);	
§ „Jeden	Boh	je	skrytý	vo	všetkých	živých	veciach.“	–	Upanišáda	(hinduizmus).	

Výroky	 spojené	 s	 morálnym	 učením	 ako	 napr.	 Nevyslovíš	 krivé	 svedectvo	 proti	 svojmu	
blížnemu,	Nepokradneš,	Nezosmilníš,		Nepožiadaš	nič,	čo	patrí	tvojmu	blížnemu,	Nezabiješ.	

§ „Ja	 som	Pán,	 tvoj	 Boh,	 ktorý	 ťa	 vyviedol	 z	 egyptskej	 krajiny,	 z	 domu	 otroctva.	Nebudeš	mať	
iných	bohov	okrem	mňa.	Neurobíš	si	modlu	ani	nijakú	podobu	[…].	
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§ Nevezmeš	meno	Pána,	svojho	Boha,	nadarmo	[…].	 	Pamätaj,	že	máš	svätiť	sviatočné	dni.	Šesť	
dní	budeš	pracovať	a	robiť	každú	svoju	prácu,	ale	siedmy	deň	je	sobota,	(to	jest	odpočinok)	pre	
Pána,	 tvojho	 Boha;	 […]	 Cti	 otca	 svojho	 i	 matku	 svoju	 […]“	 –	 Desatoro	 Božích	 prikázaní	
(judaizmus	a	kresťanstvo)	

§ „Tí,	ktorí	sú	odovzdaní	Alahovi,	v	moci	ktorého	je	milosť,	sú	tí,	ktorí	chodia	na	zemi	v	tichosti	a	
pokore	a	ak	by	sa	im	prihovorili	neznalí,	povedia:	Mier.	[…]	A	ktorí	nevzývajú	popri	Bohu	iného	
boha	 a	 nezabíjajú	 dušu,	 ktorú	Boh	 zakázal	 zabíjať,	 jedine	 ak	 v	 práve	 a	 ktorí	 sa	 nedopúšťajú	
mimomanželského	pohlavného	styku.	Kto	by	tak	robil,	bude	potrestaný.		[…]“.	Korán	25:63-75	
(verše	63,	68	a	72).		

§ „Je	zakázané	zabiť;	preto	všetci	vrahovia	sú	potrestaní	pokiaľ	nezabíjajú	vo	veľkom	počte	a	za	
zvukov	trúbok.“	(Voltaire);	

§ „Považujem	za	statočného	 toho,	kto	prekonáva	svoje	 túžby,	než	 toho,	kto	zvíťazí	nad	svojimi	
nepriateľmi,	pretože	najťažšie	víťazstvo	je	to	nad	sebou	samým.“	(Aristoteles)	

Výroky	spojené	s	násilím	

§ „Postavte	 popravisko	 jeho	 synom	pre	 vinu	 ich	 otcov,	 aby	 nepovstali	 a	 nepodmanili	 si	 zem	 a	
nezaplnili	ju	mestami.“	(Biblia,	Izaiáš	14:21,	–	judaizmus	a	kresťanstvo);	

§ „I	bojujte	proti	nim,	aby	ste	v	skúške	neprepadli	a	aby	bolo	tým	skutočným	náboženstvom	to,	v	
ktorom	sa	uctieva	len	Boh.“	(Korán	2:193);		

§ „Ak	sa	medzi	sebou	pobijú	dvaja	muži,	a	ak	žena	jedného	z	nich	chce	vyslobodiť	svojho	muža	z	
ruky	toho,	ktorý	ho	bije,	vystrie	ruku	a	chytí	ho	za	prirodzenie;	bez	milosti	 jej	odsekni	ruku.“	
(Deuteronómium	25:11-12,	Judaizmus	a	kresťanstvo);	

§ 	A	tie	ženy,	ktorých	spurnosti	sa	obávate	[…]	udrite;	ak	by	vás	poslúchli,	tak	nehľadajte	dôvod,	
prečo	im	ublížiť.“	(Korán,		Sura	4:34).	

Výroky	o	láske	

§ Toto	je	moje	prikázanie:	Aby	ste	sa	milovali	navzájom	tak,	ako	som	ja		miloval	vás.	Nikto	nemá	
väčšej	lásky	ako	ten,	čo	svoj	život	kladie	za	svojich	priateľov....Toto	je	moje	prikázanie:	Aby	ste	
sa	milovali	navzájom.		(Biblia,	Evanjelium	podľa	Jána	15:12-13,	17,	kresťanstvo);	

§ Ľudia!	 My	 sme	 vás	 stvorili	 z	 jedinca	 mužského	 pohlavia	 a	 jedinca	 ženského	 pohlavia		
a	 učinili	 sme	 vás	 národmi	 a	 kmeňmi,	 aby	 ste	 sa	 spoznávali	 (a	 nie	 pohŕdali	 jeden	 druhým).		
Najvznešenejší	z	vás	u	Boha	je	ten	najbohabojnejší.	(Korán,	49:13);	

§ Najlepší	spôsob,	ako	nájsť	sám	seba,	je	obetovať	sa	pre	druhých.	(Mahatma	Gandhi);	
§ Láska	je	jediná	sila	schopná	zmeniť	nepriateľa	na	priateľa.	(Martin	Luther	King,	Jr.).	

	

1. Rozdeľte	účastníkov	do	malých	skupín	po	3-4,	dajte	každej	skupine	vytlačený	text	a	nechajte	 ich	
diskutovať	v	malých	skupinkách,	z	ktorého	náboženstva	text	pochádza.		

2. Každá	skupina	potom	predloží	svoje	rozhodnutie	o	pôvode	textu	pre	všetkých	účastníkov.	Ostatní	
účastníci	sú	vyzvaní,	aby	vyjadrili	svoj	názor.		

3. Vyhraďte	10	minút	na	otvorenú	diskusiu.	

Prípadné	otázky,	ktoré	by	sa	dali	použiť:	

§ Prekvapil	vás	pôvod	textu?	
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§ Našli	ste	niečo,	čo	ste	nečakali?	
§ Našli	ste	niečo,	čo	ste	už	vedeli?	
§ Vzbudila	táto	aktivita	vašu	zvedavosť?		
§ Už	ste	sa	niekedy	stretli	s	nejakou	podobnou	diskusiou?	V	akej	súvislosti?		
§ Zistili	 ste	 nejakú	myšlienku/presvedčenie,	 ktorou/-ým	 sa	 chcete	 riadiť	 vo	 svojom	 vlastnom	

živote?		

Trvanie:	30	minút.	

C) Význam médií pri vytváraní stereotypov  

Cieľ	aktivity	

§ Zvýšiť	 povedomie	 účastníkov	 o	 zavádzajúcich,	 tendenčných	 a	 stereotypných	 nadpisoch	
a	v	článkoch	novinách,	on-line	spravodajstve,	bulvári,	atď.		

§ Povzbudiť	kritický	úsudok	a	reflexiu	účastníkov	na	základe	informácií	poskytnutých	novinami,	
§ Analyzovať	 jazyk	 médií	 o	 náboženstvách	 a	 význam	 médií	 pri	 vytváraní	 stereotypov	

a	islamofóbii.		

Opis	jednotlivých	krokov	

1.	 Vysvetlite,	čo	je	xenofóbia;	spomeňte	islamofóbiu,	antisemitizmus	a	iné	nenávistné	postoje	
k	náboženstvám.		

(Islamofóbia	=	odpor	alebo	predsudky	proti	islamu	alebo	moslimom,	a	to	najmä	ako	politickej	
sile	-	Oxford	Dictionary)	

2.	 Vysvetlite,	čo	je	to	mediálny	mýtus.	

„Mediálny	mýtus“	 sa	 vytvorí,	 keď	 sú	 skupiny	 skreslene	 predstavené	 extrémnym	 pôsobením	
zopár	členov	v	danej	skupine.	Toto	extrémne	počínanie	dominuje	médiám.	

3.	 Rozdeľte	účastníkov	do	skupín	a	dajte	 im	články	a	noviny,	kde	sa	v	 tlači	píše	o	moslimoch	či	
iných	náboženstvách,	napríklad	židoch.	

4.	 Požiadajte	mladých	 ľudí,	 aby	 určili	 prídavné	mená	 a	 slová	 používané	 na	 opis	moslima,	 žida,	
kresťana	 alebo	 príslušníka	 akéhokoľvek	 iného	 náboženstva,	 a	 vyzvite	 ich,	 aby	 sa	 podelili	 o	
svoje	zistenia.		

Poznámkač:	O	článkoch,	čo	si	vybrať?	

§ Články	 zobrazujúce	 texty	 alebo	 len	 titulky,	 ktoré	 používajú	 zavádzajúci	 a	 ostro	 definovaný	
jazyk,	napríklad:	

§ „Teror	 v	 Španielsku:	 Ozbrojená	 osoba	 kričiac	 Allah	 Akbar	 spustila	 paľbu	 v	 supermarkete”,	
Daily	Express;	

§ „VIANOCE	SÚ	ZAKÁZANÉ,	URÁŽAJÚ	MOSLIMOV“,	DAILY	EXPRESS	2.11.2005		
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§ Moderný	antisemitizmus:	„...	je	chyba	židov,	že	si	myslia,	že	riadia	svet	a	globalizáciu.“	(Michael	
Kozak,	 neskôr	 tajomník	 Úradu	 pre	 demokraciu,	 ľudské	 práva	 a	 prácu	 Ministerstva	
zahraničných	vecí	USA	)12	

	

	

				Obrázok	4	

§ Porovnania	medzi	článkami	hovoriacich	o	Araboch/moslimoch,	židoch	a	iných	náboženstvách,	
ktoré	 zdôrazňujú	 ako	 je	 náboženská	 príslušnosť	 často	 špecifická	 na	 základe	 štátnej	
príslušnosti;	

§ Články	opisujúce	niektoré	správy,	u	ktorých	môžete	dokázať	ich	skutočnú	verziu,	napríklad:	

„VYPADNI	Z	MÔJHO	AUTOBUSU,	MUSÍM	SA	POMODLIŤ.“	The	Sun,	28.3.2008		

Denník	 The	 Sun	 tvrdil,	 že	 vodič	 nariadil	 ľuďom	 vystúpiť	 z	 autobusu,	 aby	 sa	 mohol	 pomodliť.	 	 V	
skutočnosti	bolo	nariadené	vodičovi	autobusu	zastaviť	autobus	a	povedať	cestujúcim,	aby	si	nastúpili	
do	 autobusu	 za	 ním	 z	 dôvodu	 dodržania	 intervalov,	 keďže	 jeho	 autobus	 mal	 meškanie.	 Bolo	 mu	
povedané,	aby	nedovolil	 cestujúcim	nastúpiť	do	 jeho	autobusu	a	keďže	mal	10-minútovú	prestávku,	
mohol	robiť	to,	čo	chcel.		

5.	 Nech	každá	skupina	poskytne	ostatným	svoje	zistenia.	
6.	 Začnite	diskutovať	s	 celou	skupinou	a	 snažte	 sa	zistiť,	 či	 sa	v	 článkoch	príliš	 často	vyskytujú	

pojmy	 opakujúce	 sa	 v	 rovnakom	 negatívnom	 zmysle,	 či	 sú	 použité	 zavádzajúce	 alebo	 silné	
slová	slúžiace	na	vytváranie	zaujatosti	v	titulkoch	a	samotných	článkoch.		 	 	 	

Počas	diskusie	môžete	usmerniť	účastníkov,	aby	uvažovali	o	týchto	aspektoch:	

§ Sú	v	použitom	jazyku	článkov	a	titulkov	formy	nadmerného	zovšeobecňovania?	

																																								 																					
12	Global	Anti-Semitism	Report	(2005).	U.S.	Department	of	State.	Zverejnené	5.	 januára	2005.	[Prístupné	01-07-

2017].	Dostupné	online:	https://en.wikipedia.org/wiki/File:New_Statesman_cover_January_14,_2002.jpg	



• 	 	

	
RIDE	(Resources	for	Inclusion,	Diversity	and	Equality)	▪		Zdroje	pre	inklúziu,	rôznorodosť	a	rovnosť	
Nové	zdroje	pre	prax	

	 	

	

	

25	

§ Aký	 pocit	 vyvoláva	 článok	 v	 čitateľovi?	 (pozitívne,	 negatívne	 pocity,	 strach,	 nenávisť,	
odcudzenie,	atď.)	

§ Môžu	účastníci	 identifikovať	ľudí	opísaných	v	článku	s	 ich	priateľmi	či	známymi,	ktorí	patria	
do	rovnakého	náboženstva/kultúry?	

§ Čo	sledujú	médiá	voľbou	takéhoto	jazyka?	
§ Aká	iná	voľba	jazyka	mohla	byť	použitá?	
§ Uvádza	sa	bežne	v	správach	náboženstvo	zlodeja	alebo	vraha	pôvodom	z	Európy?		

7.	 Uveďte	 štatistické	 údaje	 o	 jazyku	 používanom	 na	 označovanie	 moslimov	 a	 islamu	 vo	 vašej	
krajine	a	v	partnerských	krajinách.	Napríklad:	

§ V	Taliansku:	 obzvlášť	 po	 11.	 septembri	 2001	 sa	 zvýšilo	 všeobecné	 používanie	 nasledujúcich	
pojmov,	 keď	 sa	 hovorí	 o	moslimoch:	 „džihádista",	 „mudžahíd",	 „fundamentalista",	 „ilegálny",	
„občan	extra-komunity",	„kamikadze"	(hoci	toto	 japonské	slovo	pôvodne	nesúvisí	s	 islamom),	
„zahraničný	bojovník".13		

8.	 Zrekapitulujte	 tému	 zopakovaním	 bodov,	 ktoré	 naznačili,	 ako	 kriticky	 analyzovať	 článok	 a	 jeho	
titulky.		

9.	Na	ukončenie	diskusie	pozitívnym	spôsobom	môže	pracovník	s	mládežou	požiadať	účastníkov,	aby	
premýšľali	o	troch	titulkoch	novinového	článku	opisujúcich	stretnutie.	Jeden	z	titulkov	by	mal	byť	
negatívny,	druhý	pozitívny	a	tretí	realistický.		

	

Trvanie:	40	minút.	

 

1. Pripravte	3	samolepiace	lístky	na	jedného	účastníka	a	dajte	na	stenu	flipchart.	
2. Vyzvite	ich,	aby	napísali	na	každý	lístok	jedno	slovo	alebo	vetu	o:	

§ jednej	novej	veci,	ktorú	zistili	počas	tohto	stretnutia;	
§ jednej	negatívnej	veci,	ktorú	zistili;	
§ jednej	pozitívnej	veci,	ktorú	zistili.	

3. Vyzvite	ich,	aby	prišli	do	stredu	a	zavesili	lístočky	na	flipchart	a	pri	tom	nahlas	čítali	obsah	lístočka,	
o	ktorom	budú	diskutovať	so	skupinou.		

4. Na	 záver	 požiadajte	 každého	 účastníka,	 aby	 označil	 jedno	 presvedčenie	 alebo	 zásadu	 svojho	
náboženstva	alebo	viery,	ktoré	najviac	miluje.		

Trvanie:	10	minút.	

	

	

																																								 																					
13	Cartadiroma.org	(2016).	[Prístupné	10-04-2017]	Dostupné	online:	

http://www.cartadiroma.org/editoriale/islam-lessico-italiani/	
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1.5.1  TIPY PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU 
Je	vhodné,	aby	pracovník	s	mládežou	pracoval	so	skupinou	s	najviac	15	účastníkmi.	Pokiaľ	je	to	možné,	
členovia	 skupiny	 by	 mali	 patriť	 do	 rôznych	 náboženstiev,	 viery	 alebo	 byť	 nezaradení,	 aby	 bolo	
stretnutie	produktívnejšie.			

1.5.2  NÁVRHY NA NADVÄZUJÚCE AKTIVITY 
Bolo	by	dobré	navštíviť	s	celou	skupinou	nejaké	miesto	konania	bohoslužby,	a	dokonca	aj	hovoriť	so	
zodpovednou	osobou	(kňaz,	imám,	rabín,	atď.).	Týmto	spôsobom	budú	môcť	účastníci	lepšie	pochopiť	
iné	zvyky	a	lepšie	spoznať	náboženstvo	druhých.	

1.5.3  ĎALŠIE INFORMÁCIE A ODPORÚČANÉ ZDROJE 
§ Living_Faiths_Together	-	TOOL	KIT	ON	INTER-RELIGIOUS	DIALOGUE	IN	YOUTH	WORK	–	2008.	Získané	

z:	http://www.academia.edu/210418/Living_Faiths_Together._Tool_kit_on_inter-
religious_dialogue_in_the_youth_work.	

§ Islamophobia	-	Show	Racism	the	Red	Card.	Získané	z:	
http://www.srtrc.org/uploaded/ISLAMOPHOBIA%20ED%20PACK%20FINAL%20PDF.pdf	

	
	
Ďalší	možný	symbol	na	diskusiu:	svastika14	

	

	Obrázok	5	

Svastika	 ( 	 alebo	卍)	 je	 prastarý	 náboženský	 symbol	 používaný	 na	 indickom	 subkontinente,	 vo	
Východnej	Ázii	a	Juhovýchodnej	Ázii.	Vyskytuje	sa	v	archeologických	pozostatkoch	civilizácie	povodia	
Indusu	a	Mezopotámie,	rovnako	ako	v	ranej	byzantskej	a	kresťanskej	umeleckej	tvorbe.	

	

	

	
																																								 																					
14	Svastika.	In:	Wikipedia:	the	free	encyclopedia.	San	Francisco	(CA):	Wikimedia	Foundation,	2017	[Prístupné	20-

07-2017].	Dostupné	online:	https://en.wikipedia.org/wiki/Swastika	
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Svastika	v	hinduizme		

V	hinduizme	 je	 svastika	 považovaná	 za	 výnimočne	 svätý	 a	 pozitívny	 symbol,	 a	 preto	 je	 veľmi	 často	
používaná	 pri	 všetkých	 možných	 príležitostiach.	 Je	 možné	 ju	 vidieť	 na	 stenách	 hinduistických	
chrámov,	oltároch,	oblečení	a	šperkoch.	Sbastik	(bengálsky	„svastika“)	je	tiež	bežné	bengálske	meno.	

Svastika	v	budhizme		

V	 budhizme	 je	 svastika	 mnohoznačný	 symbol.	 Reprezentuje	 dharmu,	 univerzálnu	 harmóniu	 a	
rovnováhu	 protikladov.	 Ľavotočivá	 svastika	 tiež	 označuje	 lásku	 a	 milosrdenstvo,	 pravotočivá	 silu	 a	
inteligenciu.	

Svastika	v	kresťanstve	a	judaizme		

V	 kresťanstve	 sa	 svastika	 používala	 len	 v	 minulosti,	 a	 to	 skôr	 okrajovo.	 V	 dobe	 prenasledovania	
kresťanov	 v	 Rímskej	 ríši	 sa	 svastika	 niekedy	 používala	 ako	 zástupný	 symbol	 namiesto	
prenasledovaného	latinského	či	gréckeho	kríža	(podobne	sa	však	používali	aj	iné	symboly	–	napr.	znak	
kotvy).	

Neskôr	sa	svastika	používala	ako	symbol	víťazstva	Krista	nad	smrťou	–	takto	je	použitá	v	niektorých	
románskych	a	gotických	kostoloch.	

Svastika	ako	symbol	nacizmu	

V	 západnej	 kultúre	 je	 dnes	 svastika	 známa	 hlavne	 ako	 symbol	 nacizmu.	 Použitie	 svastiky	 ako	
nacistického	symbolu	vychádzalo	z	teórie,	že	svastika	bola	obecný	symbol	údajnej	árijskej	rasy.		

V	 dôsledku	 zneužitia	 svastiky	 ako	 nacistického	 symbolu,	 väčšina	 západných	 používateľov	 prestala	
tento	 symbol	 používať	 počas	 tridsiatych	 rokov	 20.	 storočia.	 Používanie	 svastiky	 bolo	 verejnosťou	
vnímané	ako	prejav	sympatií	k	Hitlerovmu	režimu.		Po	vypuknutí	vojny	v	Európe	mnohé	štáty	bojujúce	
proti	 silám	 Osi	 Berlín-Rím-Tokio	 	 zakázali	 verejné	 nosenie	 svastiky.	 Dnes	 je	 v	 západnej	 kultúre	
svastika	tabuizovaná	a	jej	používanie	je	v	mnohých	krajinách	trestné.	

Ďalšie	možné	náboženstvá	na	diskusiu	

§ indické	náboženstvá	
§ hinduizmus	
§ budhizmus	
§ džinizmus	
§ sikhizmus	

§ náboženstvá	Východnej	Ázie	
§ taoizmus	
§ šintoizmus	
§ konfucionizmus	

§ kresťanské	vierovyznania		
§ katolícke	
§ ortodoxné	
§ protestantské	

§ islamské	vierovyznania	
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§ Sunna	
§ Ší´a	
§ sufizmus	
§ Iné	vierovyznania	a	moslimovia	bez	vyznania	

Diskutované	 náboženstvá	 môžu	 byť	 zvolené	 v	 závislosti	 od	 špecifík	 konkrétnej	 krajiny	 alebo	
náboženského	zázemia	účastníkov	stretnutia.		
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2 (NE)ZAMESTNANOSŤ A MIGRÁCIA 

Pochopenie	okolností	a	boj	proti	stereotypom	

 

Tento	plán	stretnutia	spracovalo:	CESIE	(Európske	centrum	štúdií	a	iniciatív),	Taliansko	

2.1.1  STRUČNÝ OPIS PLÁNU STRETNUTIA 
Stretnutie	sa	zameriava	na	nezamestnanosť	a	migráciu,	vzťah	medzi	nimi	a	súvisiace	stereotypy.		

Stretnutie	 je	 zamerané	 na	 nezamestnanosť	 ako	 príčinu	 a	 dôsledok	 migrácie.	 Tieto	 aktivity	 sú	
navrhnuté	 na	 búranie	 stereotypov	 vzťahujúcich	 sa	 k	 diskutovanej	 problematike	 a	 na	 vytvorenie	
väčšieho	 povedomia	 v	 sociologickom	 kontexte.	 Navrhované	 aktivity	 zahŕňajú	 úvod,	 zoznamovanie,	
diskusiu	a	rolové	aktivity	a	záverečné	vyhodnotenie.	

2.1.2  CIELE 
§ Pochopiť	pozadie	a	druhy	migrácie.		
§ Rozvíjať	povedomie	o	rôznych	uhloch	pohľadu.		
§ Bojovať	proti	stereotypom	o	nezamestnaných,	migrantoch	a	s	tým	súvisiacich	problémoch.		
§ Rozvíjať	schopnosti	kritického	myslenia.	
§ Posilňovať	schopnosť	empatie.		

2.1.3  CIEĽOVÁ SKUPINA 
Stretnutie	 je	 zamerané	 na	 mladých	 ľudí.	 Je	 však	 vhodné	 vytvoriť	 heterogénnu	 skupinu	 účastníkov	
v	súčasnosti	 nezamestnaných,	 ktorí	 zažili	 nezamestnanosť	 alebo	prácu	 za	neistých	podmienok,	 osôb	
s	medzinárodným	 zázemím	 (prisťahovalci	 z	 prvej	 alebo	druhej	 generácie,	 zahraniční	 študenti,	 atď.),	
alebo	ľudí,	ktorí	sa	presťahovali	z	dôvodu	profesijných	záujmov	do	inej	krajiny.	

Vekové	rozpätie	cieľovej	skupiny:	Mladí	ľudia	vo	veku	16	-	25	rokov.	

Veľkosť	cieľovej	skupiny:	Optimálna	veľkosť	skupiny	je	6	-	10	účastníkov.		Odporúča	sa	párny	počet,	
keďže	jedna	z	hlavných	aktivít	je	určená	pre	páry.		

Trvanie:	100	minút	

2.1.4  POMÔCKY 
§ samolepiace	papieriky,	
§ prázdne	papiere,	
§ perá,	ceruzky,	popisovače,	
§ veľká	tabuľa/dva	flipcharty,	
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§ vytlačené	otázky	na	diskusiu,	
§ vytlačené	základné	pravidlá.	

 

2.2.1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY STRETNUTIA 
Témou	stretnutia	je	nezamestnanosť	a	migrácia	s	nasledujúcim	stručným	opisom	hlavných	pojmov.		

Nezamestnanosť	

Nezamestnanosť	 je	 definovaná	 ako	 situácia,	 keď	 niekto	 v	 produktívnom	veku	 nie	 je	 schopný	 získať	
prácu,	ale	chce	pracovať	na	plný	úväzok.15	Podiel	nezamestnaných	ľudí	v	krajine	sa	meria	pomocou	
miery	 nezamestnanosti:	 indikuje	 výskyt	 nezamestnanosti	 ako	 percento	 nezamestnaných	 osôb	
z	celkového	počtu	aktuálne	zamestnaných	ľudí.	

Migrácia	

Všeobecne	povedané,	migrácia	 ľudí	 je	pohyb	osôb	z	 jedného	miesta	na	druhé	so	zámerom	usadiť	sa	
natrvalo	 v	 novej	 lokalite.	 Tento	 pohyb	 môže	 byť	 na	 dlhé	 vzdialenosti	 (medzinárodné,	
medzikontinentálne,	globálne	migrácie),	ale	aj	v	rámci	jedného	štátu	(napr.	z	vidieka	do	mesta).	To	má	
za	následok	rôzne	typy	migrácie,	ktoré	rozlišujú	nedobrovoľnú,	ekonomickú,	sezónnu,	dlhodobú	alebo	
krátkodobú	migráciu,	atď.		

Na	základe	smeru	pohybu	rozlišujeme	emigráciu	a	imigráciu.		

Emigrácia	(vysťahovalectvo)	je	akt	opustenia	rodnej	krajiny	s	úmyslom	usadiť	sa	niekde	inde.	

Imigrácia	(prisťahovalectvo)	opisuje	pohyb	ľudí	do	jednej	krajiny	z	inej.	Oba	procesy	sú	akty	migrácie	
cez	štátne	hranice.16	

Príčiny	migrácie	sa	väčšinou	vysvetľujú	radom	push	a	pull	faktorov.17	

§  Push	faktory	(faktory	tlaku)	sú	nepriaznivé	prvky,	ktoré	motivujú	alebo	nútia	ľudí	opustiť	svoje	
územie:	
§ nedostatok	pracovných	miest,	
§ málo	príležitostí,	
§ nízka	životná	úroveň,	
§ politická	diskriminácia,	
§ strach	z	mučenia	a	zlého	zaobchádzania,	
§ nemožnosť	praktizovať	náboženstvo,	
§ strata	majetku,	
§ prírodné	katastrofy	(vrátane	klimatických	zmien).	
	

																																								 																					
15	Pettinger	,	T.	(2017).	Definition	of	Unemployment.	Economics.	[Prístupné	10-04-2017].	Dostupné	online:	

http://www.economicshelp.org/blog/2247/unemployment/definition-of-unemployment/	
16	Böcker,	Anita	(1998),	Regulation	of	Migration:	International	Experiences,	Het	Spinhuis,	ISBN	90-5589-095-2	
17	Everett	S.	Lee	(1966).	A	Theory	of	Migration.	University	of	Pennsylvania:	p.	47–57.	JSTOR	2060063.	
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§  Pull	 faktory	 (stimulačné	 faktory)	 sú	 priaznivé	 veci,	 ktoré	 priťahujú	 ľudí,	 aby	 prišli	 do	 určitej	
oblasti:	
§ možnosti	na	získanie	zamestnania,	
§ vyššia	životná	úroveň,	
§ spokojnosť,	
§ vzdelanie,	
§ bezpečnosť,	
§ rodinné	väzby,	
§ a	mnoho	ďalších.	

	
Ako	 už	 bolo	 spomenuté	 vyššie,	 jedným	 z	 hlavných	 dôvodov	 pre	 migráciu	 je	 obava	 o	 prácu.	
Predovšetkým	je	tu	príležitosť	získania	zamestnania	(pull	faktor),	alebo	naopak,	len	málo	pracovných	
príležitostí	 (push	 faktor).	 Stav	 na	 trhu	 práce	 je	 považovaný	 za	 jeden	 z	 hlavných	 faktorov	 tzv.	
ekonomickej	migrácie.	Ekonomický	migrant	je	definovaný	ako	niekto,	kto	emigruje	z	jednej	krajiny	do	
druhej,	 aby	 sa	 usiloval	 o	 zlepšenie	 životnej	 úrovne,	 pretože	 životné	 podmienky	 alebo	 pracovné	
príležitosti	 v	 krajine	 migranta	 nie	 sú	 dobré.	 Pojem	 ekonomický	 migrant	 by	 sa	 nemal	 zamieňať	
s	pojmom	 utečenec.	 Ekonomickí	 migranti	 opúšťajú	 svoju	 krajinu	 kvôli	 zlým	 ekonomickým	
podmienkam,	nie	kvôli	strachu	z	prenasledovania	na	základe	rasy,	náboženstva	alebo	národnosti.	

2.2.2  ÚDAJE A ŠTATISTIKA 
Miera	nezamestnanosti	 sa	 v	 jednotlivých	krajinách	 líši,	 rovnako	ako	v	 rámci	národov	a	má	vplyv	na	
migráciu.	Vysoká	miera	nezamestnanosti	môže	spôsobiť	zvýšenú	emigráciu	(push	faktor)	a	na	druhej	
strane	 nízka	 nezamestnanosť	 a	 dobré	 pracovné	 príležitosti	 môžu	 zvýšiť	 atraktivitu	 územia	 pre	
potenciálnych	 prisťahovalcov	 (pull	 faktor).	 Avšak	 toto	 je	 len	 úzke	 a	 kvalitatívne	 hľadisko	 k	 širokej	
a	komplexnej	problematike	migrácie	a	nezamestnanosti.		

Miera	 nezamestnanosti	 v	 Európskej	 únii	 bola	 ovplyvnená	 ekonomickou	 recesiou	 v	 rokoch	 2009	 až	
2013	a	jej	hodnota	sa	zvyšovala.	V	posledných	rokoch	sú	pozorované	mierne	zlepšenia;	ale	situácia	na	
trhu	práce	a	nezamestnanosti	sa	líši	v	jednotlivých	členských	krajinách.		

V	 posledných	 5	 rokoch	 bola	 miera	 nezamestnanosti	 v	 Taliansku	 vyššia	 ako	 priemer	 28	 členských	
krajín	EÚ.	Najzraniteľnejšie	skupiny	na	talianskom	trhu	práce	sú	mladí	ľudia	pod	30	a	osoby	nad	50	
rokov	veku.	

GEO/ROK	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

Európska	únia	(28	krajín)	 7,2	 7,0	 9,0	 9,6	 9,7	 10,5	 10,9	 10,2	 9,4	 8,5	

Taliansko	 6,1	 6,7	 7,7	 8,4	 8,4	 10,7	 12,1	 12,7	 11,9	 :	

Veľká	Británia	 5,3	 5,6	 7,6	 7,8	 8,1	 7,9	 7,6	 6,1	 5,3	 :	

Chorvátsko	 9,9	 8,6	 9,2	 11,7	 13,7	 16	 17,3	 17,3	 16,3	 12,8	

Slovensko	 11,2	 9,6	 12,1	 14,5	 13,7	 14	 14,2	 13,2	 11,5	 9,7	

Turecko	 9,1	 10	 13	 11,1	 9,1	 8,4	 9	 9,9	 10,3	 	

Miera	nezamestnanosti,	percento	aktívnej	populácie18	
	

																																								 																					
18	Databáza	EUROSTAT.	Dostupné	online	[10-04-2017]	na	http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database		
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Mladí	 ľudia	 na	 celom	 svete	 majú	 tendenciu	 hľadať	 v	 zahraničí	 lepšie	 vzdelávanie	 a	 pracovné	
príležitosti,	 aby	 tak	čelili	perspektíve	nezamestnanosti.	Medzi	mladými	 ľuďmi	 je	ochota	 sťahovať	 sa	
najvyššia	v	subsaharskej	Afrike,	Latinskej	Amerike	a	Karibiku,	tesne	nasledovaná	východnou	Európou	
(37	%).19	

Ako	 ukazuje	 ad	 hoc	 modul	 Eurostatu,	 migranti	 predstavujú	 ďalšiu	 problematickú	 skupinu	 na	 trhu	
práce,	pretože	ich	miera	nezamestnanosti	je	vyššia	v	porovnaní	s	domácou	pracovnou	silou.			

GEO/MGSTATUS	 Spolu	 Domáci	v	domácom	
prostredí	

Domáci	v	zmiešanom	prostredí	a	
zahraničnom	prostredí	(druhá	
generácia	prisťahovalcov)	

Narodení	v	zahraničí	
(prvá	generácia	
prisťahovalcov)	

Taliansko	 12,4	 11,8	 18,6	 15,6	

Veľká	Británia	 6,3	 5,9	 7,7	 7,2	

Chorvátsko	 16,7	 15,1	 25,5	 21,9	

Slovensko	 13,2	 13,3	 10,2	 :	

Turecko	 :	 :	 :	 :	

Miera	nezamestnanosti		podľa	stavu	migrácie	(%),	2014	20		

Medzinárodný	 stav	 migrantov	 za	 posledných	 niekoľko	 desaťročí	 výrazne	 rástol;	 preto	 sa	 téma	
migrantov	na	trhu	práce	stala	ešte	významnejšou.					

Krajina	 Medzinárodný	stav	migrantov	v	polovici	roka	(obe	pohlavia)	

	 1990	 1995	 2000	 2005	 2010	 2015	

SVET	 152	563	212	 160	801	752	 172	703	309	 191	269	100	 221	714	243	 243	700	236	

Rozvinuté	krajiny	 82	378	628	 92	306	854	 103	375	363	 117	181	109	 132	560	325	 140	481	955	

Rozvojové	krajiny	 70	184	584	 68	494	898	 69	327	946	 74	087	991	 89	153	918	 103	218	281	

Medzinárodný	stav	migrantov	v	polovici	roka,	1990-201521	

Je	 to	 pálčivý	problém	aj	 v	Taliansku,	 pretože	 krajina	patrí	 k	 najväčším	prijímajúcim	krajinám	počas	
nedávnej	migračnej	krízy.		

V	 januári	 2016	 bolo	 v	 Taliansku	 5	 026	 153	 cudzincov	 zdržiavajúcich	 sa	 v	 krajine	 (9	 %	 populácie	
krajiny)	a	ich	počet	rastie	v	posledných	10	rokoch.22	Migranti	pochádzajú	predovšetkým	z	Rumunska,	
Albánska	 a	 Maroka.	 Taliansko	 je	 jedna	 z	 hlavných	 cieľových	 krajín	 migrantov	 a	 utečencov	
prichádzajúcich	 z	 Afriky	 cez	 Stredozemné	more;	 Agentúra	OSN	 pre	 utečencov	 registrovala	 153	 842	

																																								 																					
19	Reports.	International	Labour	Organisation.	[Prístupné	18-03-2017].	Dostupné	online:	

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/publ/documents/publication/wcms_513739.pdf	

20Database.	EUROSTAT.	[Prístupné	10-04-2017].	Dostupné	online:	
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database	

21	International	migrant	stock	2015.	United	Nations.	[Prístupné	10-04-2017].	Dostupné	online:	
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml	

22	Demo.	Istat.	[2017-03-18].	Dostupné	online:	http://demo.istat.it/str2015/index.html	
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príchodov	po	mori	v	 roku	2015.	Avšak	menej	ako	polovica	prichádzajúcich	 ľudí	požiada	v	Taliansku	
o	azyl.23	

Taliansko	je	nie	len	prijímacia	krajina,	mnoho	Talianov	sa	sťahuje	do	iných	krajín	sveta,	rovnako	ako	
do	 iných	 regiónov	 v	 rámci	 Talianska	 (obvykle	 z	 južných	 oblastí	 na	 sever),	 väčšinou	 v	 dôsledku	
profesijnej	a	osobnej	motivácie.	Vonkajšia	emigrácia	z	Talianska	v	roku	2015	predstavovala	2	900	924	
osôb,	 čo	 znamená,	 že	 takmer	 5	 %	 všetkých	 občanov	 Talianska	 žije	 mimo	 rodnej	 krajiny,	 väčšinou	
v	Nemecku	(414	476),	USA	(376	130)	a	vo	Francúzsku	(367	593).24	

2.2.2.1  VE�KÁ BRITÁNIA  

Vo	 Veľkej	 Británii	 klesla	 miera	 nezamestnanosti	 u	 osôb	 starších	 ako	 16	 rokov	 (sezónne	 upravené	
údaje)	z	hodnoty	8,4	%	v	roku	2011	na	4,7	%	v	roku	2016.		Avšak	v	roku	2015	bola	pravdepodobnosť	
nezamestnanosti	u	mladých	ľudí	vo	veku	16-24	rokov	trikrát	vyššia	ako	u	zvyšku	populácie.	 	V	roku	
2015	bola	miera	nezamestnanosti	mladých	ľudí	14,4	%25,	i	keď	v	roku	2017	klesla	na	12,3	%.	

Najnovšie	údaje	 z	Veľkej	Británie	 sú	nasledujúce	 (Net	migration	=	 rozdiel	medzi	počtom	 imigrantov	
a	emigrantov).		

	

Obrázok	6	

Čistá	 migrácia	 je	 273	 000	 a	 imigrácia	 je	 596	 000.	 	 V	 rámci	 časovej	 osi	 sú	 údaje	 prezentované	
v	tabuľke	ukazujúcej	dlhodobú	medzinárodnú	migráciu	vo	Veľkej	Británii	v	rokoch	2006	až	2016:	

																																								 																					
23	Statistics	Italy.	AIDA:	Asylum	Information	Database.	[Prístupné	19-06-2017].	Dostupné	online:	

http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/statistics	
24	International	migrant	stock	2015.	United	Nations	.	[Prístupné	19-06-2017].	Dostupné	online:	

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml	

25	Boffey,	D.	(2015).	Miera	nezamestnanosti	mladých	ľudí	je	najhoršia	za	posledných	20	rokov	v	porovnaní	s	jej	
celkovou	hodnotou.	The	Guardian.	[Prístupné	21-05-2017]	Dostupné	online:	
https://www.theguardian.com/society/2015/feb/22/youth-unemployment-jobless-figure	
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											Obrázok	7	

Pokiaľ	ide	o	osoby,	ktoré	prichádzajú	do	Veľkej	Británie,	bol	zaznamenaný	trvalý	nárast	osôb	z	EÚ.	

	

							Obrázok	8	(údaje	sú	v	tis.)	
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Pokiaľ	ide	o	krajinu,	z	ktorej	ľudia	prichádzajú,	nasledujúca	tabuľka	(obr.	9)	analyzuje	tento	stav	podľa	
štatistickej	oblasti.		

	

										Obrázok	9	

Skupiny	obyvateľstva26:	

EÚ15	 zahŕňa	 krajiny:	 Rakúsko,	Belgicko,	Dánsko,	 Fínsko,	 Francúzsko,	 Nemecko,	Grécko,	 Írsko,	
Taliansko,	Luxembursko,	Holandsko,	Portugalsko,	Španielsko,	Švédsko	a	Veľká	Británia.	

EÚ8	zahŕňa:	Česká	republika,	Estónsko,	Maďarsko,	Lotyšsko,	Litva,	Poľsko,	Slovensko	a	Slovinsko	

EÚ2	zahŕňa:	Rumunsko	a	Bulharsko.	

	
2.2.2.2  CHORVÁTSKO 

V	 decembri	 2014	 Ministerstvo	 zahraničných	 vecí	 zaznamenalo	 35	 382	 cudzincov	 žijúcich	
v	Chorvátsku.	Z	tohto	počtu	bolo	23	449	štátnych	príslušníkov	tretích	krajín	(66	%),	väčšina	z	nich	boli	
občania	Bosny	a	Hercegoviny	(11	410	alebo	49	%),	Srbska	(3	183	alebo	13,5	%),	Kosova	(1	945	alebo	
8,3	%)	a	Macedónska	(1	879	alebo	8	%).	

																																								 																					
26	Migration	Statistics	Quarterly	Report:	Feb	2017.	Office	for	National	Statistics.	[Prístupné	19-06-2017].	

Dostupné	online:	
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/
bulletins/migrationstatisticsquarterlyreport/feb2017	
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Podiel	cudzincov	na	pracovnej	sile	(koniec	roka):	od	29.	apríla	do	31.	decembra	2016	bolo	udelených	1	
942	pracovných	povolení	a	povolení	k	pobytu	v	rámci	oficiálnych	pravidiel	o	kvótach;	352	povoleniam	
bola	predĺžená	platnosť;	804	bolo	udelených	mimo	rozhodnutia	o	kvótach	a	1	003	nových	pracovných	
povolení	 bolo	 udelených	mimo	 kvót	 v	 celom	 roku	 2016.	 Podľa	 chorvátskeho	 úradu	 práce	 ku	 koncu	
roka	2016	bolo	na	trhu	práce	493	cudzincov.	

Na	 základe	 ročných	 kvót	 pre	 zamestnávanie	 cudzincov	 to	 boli	 oblasti:	 stavebníctvo,	 stavba	 lodí,	
cestovný	 ruch	 a	 stravovacie	 služby,	 kultúra,	 doprava,	 zdravotníctvo,	 veda	 a	 vzdelávanie,	
spracovateľský	priemysel,	poľnohospodárstvo.	

Nie	sú	k	dispozícii	žiadne	štatistické	údaje	o	chorvátskych	občanoch,	ktorí	opúšťajú	krajinu	za	prácou.	
Ale	existuje	veľa	mladých	ľudí,	ktorí	chodia	do	zahraničia	(najmä	Nemecka	a	Írska)	pracovať.	

2.2.2.3  SLOVENSKO 

Slovensko	nie	je	 jednou	z	tradičných	konečných	destinácií	pre	migrantov.	Ide	o	kultúrne	homogénnu	
krajinu,	 ktorá	 nebola	 ovplyvnená	 dramatickým	 nárastom	 migrácie	 v	 priebehu	 20.	 storočia.	 Až	
donedávna	bolo	Slovensko	takmer	výlučne	krajinou	pôvodu	migrantov,	inými	slovami,	krajinou,	ktorej	
obyvatelia	zvykli	migrovať	do	zahraničia	z	rôznych	dôvodov.	

Bolo	to	práve	začlenenie	Slovenskej	republiky	(SR)	do	Európskej	únie	(EÚ)	a	Schengenského	priestoru,	
ktoré	spôsobilo	ďalšie	významné	zmeny.	Počas	obdobia	od	roku	2004	sa	nelegálna	a	azylová	migrácia	
znížila	a	 legálna	migrácia	sa	zvýšila	viac	ako	štyrikrát.	Hoci	nárast	cudzincov	na	Slovensku	v	rokoch	
2004	 -	 2008	bol	 druhý	najvyšší	 zo	 všetkých	 krajín	 EÚ,	 zastúpenie	 cudzincov	 v	 populácii	 zostáva	 na	
nízkej	 úrovni.	 V	 súčasnosti	 tvoria	 cudzinci	 1,7	%	 populácie	 a	 ich	 počet	 pomaly,	 ale	 neustále	 rastie:	
v	roku	2016	žilo	na	Slovensku	asi	o	8	460	cudzincov	viac	ako	v	predchádzajúcom	roku,	 čo	znamená	
nárast	o	10	%.		

Okrem	migrácie	na	základe	sociálnych	dôvodov,	ako	 je	napríklad	opätovné	zjednotenie	rodiny	alebo	
manželstvo	 so	 slovenským	 občanom,	 najvýznamnejšou	 zložkou	 legálnej	 migrácie	 je	 v	 súčasnosti	
migrácia	kvôli	práci	a	štúdiu.	

Dnes	pripadá	jeden	pracujúci	cudzinec	na	71	domácich	zamestnancov.	

Počet	zahraničných	pracovníkov	sa	zvýšil	viac	ako	desaťkrát	-	z	3	351	osôb	v	roku	2004	na	35	090	v	
roku	2016,	vrátane	11	036	príslušníkov	z	krajín	mimo	EÚ.		

Väčšina	z	nich	pochádza	z	Rumunska	(7	394),	Srbska	(5	140),	Českej	republiky	(4	134),	Maďarska	(3	
696)	a	Poľska	(3	204)27.	

2.2.2.4  TURECKO  

																																								 																					
27	 Migrácia	 na	 Slovensku.	 International	 Organization	 for	 Migration:	 Slovak	 Republic.	 [Prístupné	 19-06-2017].	

Dostupné	online:	http://www.iom.sk/en/about-migration/migration-in-slovakia	
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Počet	imigrantov	a	utečencov	žijúcich	v	Turecku	je	3	551	078.	Z	týchto	prisťahovalcov	a	utečencov	je	
asi	2,8	milióna	ľudí	zo	Sýrie	a	ďalší	prišli	do	Turecka	ako	nelegálni	prisťahovalci	z	Iraku,	Afganistanu,	
Iránu,	Somálska,	Pakistanu,	Gruzínska,	Bangladéšu	a	ďalších	krajín.	

 

2.3.1  ÚVODNÁ AKTIVITA 

A) Predstavte sa!  
Opis	jednotlivých	krokov	

1. Najprv	bude	účastník	informovaný	o	zameraní	a	cieľoch	stretnutia,	ako	to	bolo	vysvetlené	v	prvej	
časti	 tohto	 dokumentu.	 Okrem	 toho	 bude	 prezentovaný	 program	 a	 časový	 harmonogram	
stretnutia.	 Predstavenie	 základných	 pravidiel	 je	 nevyhnutnou	 súčasťou	 zahájenia	 stretnutia.	 Je	
dôležité,	 aby	 účastníci	 pochopili	 a	 prijali	 pravidlá	 na	 zabezpečenie	 hladkého	 priebehu	 diskusie	
a	uskutočnenie	ďalších	aktivít.	Odporúča	sa	vytlačiť	základné	pravidlá	a	umiestniť	ich	na	stenu	tak,	
aby	ich	všetci	mohli	vidieť	po	celú	dobu	stretnutia.		

2. Pozrite	si	úvodné	informácie	uvedené	v	predchádzajúcich	kapitolách	tohto	dokumentu.	Vysvetlite	
mladým	ľuďom	základné	pravidlá	o	stretnutí.	

3. Účastníci	 sa	navzájom	predstavia.	Každý	účastník	povie	 svoje	meno	a	prezradí	 svoj	 najväčší	 sen	
(možný	 variant:	 povedať	 svoje	meno	 a	 jednu	 zo	 svojich	 vlastností	 začínajúcu	 rovnakým	písmenom	
ako	 meno.	 Napr.	 ambiciózny	 Adam).	 Po	 vzájomnom	 predstavení	 môže	 nasledovať	 štartovacia	
aktivita.	

B) Zmeňte uhol pohľadu 
Opis	jednotlivých	krokov	

1. Pripravte	 si	 papiere	 na	 dva	 veľké	 flipcharty	 s	 nadpisom	 „nezamestnaný"	 a	 „migrant"	 ako	 je	
uvedené	v	nasledujúcom	príklade:	

Nezamestnaný	
Pozitíva	 Neutrálne	 Negatíva	

	 	

	
2. Účastníci	 budú	 požiadaní,	 aby	 napísali	 na	 samolepiaci	 lístok,	 čo	 pre	 nich	 znamená	

„nezamestnaný"	a	„migrant".	 	Budú	mať	len	3-5	minút,	aby	zachytili	prvú	myšlienku,	ktorá	sa	
vynorila	v	ich	mysliach.	

3. Pred	ukázaním	odpovedí	budú	požiadaní,	aby	sa	pozreli	na	obrázok	znázorňujúci	optický	klam.	

Obrázok	10	
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Obrázok	10	

Jeden	po	druhom	povedia,	 čo	vidia	na	obrázku.	Niektorí	môžu	vidieť	mladú	dámu	v	 závoji,	 ktorá	 sa	
pozerá	za	svoje	rameno,	niektorí	môžu	vidieť	starú	ženu	s	veľkým	nosom	v	šatke.		

Nechajte	účastníkov	chvíľku	premýšľať	o	 ich	definícii	pojmov.	Táto	aktivita	pomôže	mladým	ľuďom	
uvedomiť	 si	 (pred	 začatím	 hlavných	 aktivít	 a	 diskusiou),	 že	 ľudia	môžu	 vidieť	 viac	 (dokonca	 úplne	
inak)	 rôznych	 vecí	 na	 jednom	 obrázku/situácii/probléme,	 atď.	 To	 znamená,	 že	 aj	 rozdielne	 názory	
môžu	byť	obidva	správne.		

4. Následne	 sa	 každý	 z	 účastníkov	 postaví	 k	 flipchartu	 a	 prilepí	 lístok	 so	 svojou	myšlienkou	 o	
význame	 „nezamestnanosti"	 a	 „migrácie“.	 Tieto	 lístky	 budú	 umiestnené	 na	 flipchart	
rešpektujúc	charakter	vyhlásení.		

Trvanie:	20	minút	

2.3.2  HLAVNÉ AKTIVITY  
	

A) Diskusia: Boj proti stereotypom  
Táto	aktivita	sa	vykonáva	v	celej	skupine.		

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Pracovník	 s	mládežou	 nahlas	 prečíta	 otázku,	 ktorá	 bude	 predmetom	 diskusie	 a	 umiestni	 jej	
tlačenú	verziu	na	flipchart/tabuľu	tak,	aby	ju	každý	videl.		

2. Požiadajte	 každého	 účastníka,	 aby	 premýšľal	 o	 otázke	 a	 stručne	 napísal	 svoj	 názor	 na	
samolepiaci	lístok.	Keď	dopíšu,	jeden	po	druhom	prídu	k	tabuli,	prilepia	svoj	lístok	a	vysvetlia	
svoj	názor.	Potom	budú	ostatní	vyzvaní,	aby	kládli	otázky	a	diskutovali.		

3. Odpovede	 môžu	 byť,	 rovnako	 ako	 v	 predchádzajúcom	 kroku,	 rozdelené	 na	 základe	 ich	
pozitívneho,	neutrálneho	a	negatívneho	významu.		

4. Aby	ste	 sa	 rozhodli,	 či	 tvrdenie	 je	pozitívne,	neutrálne	alebo	negatívne,	môžete	 	klásť	otázky	
autorovi,	ako	aj	celej	skupine	v	priebehu	diskusie.		
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Navrhované	otázky	na	diskusiu	

§ Kto	je	a	čo	robí	„typický"	prisťahovalec	v	mojej	krajine/regióne/meste?	Odkiaľ	pochádza	a	čo	
robí?	

§ Aký	dopad	má	migrácia	(emigrácia	a	imigrácia)	na	moju	krajinu/región/mesto?	
§ „Zneužívajú“	 nezamestnaní/migranti	 národný	 sociálny	 systém?	 Je	 to	 ich	 voľba	 byť	

nezamestnaní?	Ako	posudzujete	ich	situáciu?		

Vzhľadom	na	to,	že	otázky	môžu	vyvolať	polemiku,	 je	veľmi	dôležité	zdôrazniť	základné	pravidlá	na	
začiatku	stretnutia.		

Tieto	 otázky	 a	 témy	 sa	môžu	mierne	 líšiť	 v	 závislosti	 od	 situácie	 v	 každej	 partnerskej	 krajine	 a	 jej	
relevantných	 „pálčivých	 problémov".	 Napr.	 nedávno	 došlo	 vo	 Veľkej	 Británii	 k	 prieskumu	 5.945	
školákov	vo	veku	10-16	rokov	s	cieľom	posúdiť	ich	vnímanie	prisťahovalcov	v	krajine	a	bolo	zistené,	
že	majú	značne	skreslený	pohľad	na	situáciu28:	

• priemerný	odhad	percentuálneho	zastúpenia	ľudí	narodených	v	zahraničí	ale	žijúci	
vo	Veľkej	Británii	bol	47%.	V	skutočnosti	podľa	sčítania	ľudu	z	roku	2011	je	to	len	
13%,	

• 28%	verí,	že	cudzinci	im	berú	príležitosti	pracovať,	čo	môže	zastaviť	ich	možnosti	
na	 dosiahnutie	 vlastných	 cieľov,	 a	49%	 je	 presvedčených,	 že	 migrácia	 do	 Veľkej	
Británie	je	mimo	kontroly	a	nie	je	vhodne	organizovaná,	

• skoro	 tretina	 súhlasí	 s	výrokom	 „Moslimovia	 obsadzujú	 Anglicko“,	 zatiaľ	 čo	 41%	
nesúhlasí.	V	priemere	si	respondenti	myslia,	že	Moslimovia	tvoria	36%	populácie.	
Pravdou	 je,	 že	 je	 to	 menej	 ako	 5%.	 Skoro	 polovica	 (47%)	 si	 myslí,	 že	 medzi	
Moslimami	a	ostatnými	sú	zlé	vzťahy,	

• veľa	z	opýtaných	bolo	pesimistických	voči	ich	vlastnej	budúcnosti.	Viac	ako	tretina	
(35%),	že	pravdepodobne	nedosiahne	svoj	vlastný	potenciál	v	škole,	40%	si	myslí,	
že	 nebudú	 zarábať	 v	budúcnosti	 dosť,	 a	43%	 hovorí,	 že	 v	krajine	 je	 nedostatok	
pracovných	možností.	

Z	toho	vyplývajú	otázky	relevantné	pre	Veľkú	Britániu:	

§ Vzhľadom	k	uvedeným	údajom,	prečo	si	myslíte,	že	predstavy	ľudí	sú	také	nesprávne?	
§ Aké	sú	faktory,	ktoré	ovplyvňujú	toto	vnímanie?	
§ Ako	si	môžu	byť	všetci	ľudia	istí,	že	ich	názor	sa	zakladá	na	faktoch?	
§ Akým	problémom	by	ste	čelili,	ak	by	ste	museli	žiť	ako	nezamestnaná	osoba	v	inej	krajine?	

(Podobne	prispôsobené	otázky	je	vhodné	na	základe	vybraných	dát	položiť	vo	vlastnej	krajine)	

Trvanie:	30	minút	+10-minútová	prestávka	.	

	

	
																																								 																					
28	Taylor,	M.	(2016)	Racist	and	anti-immigration	views	held	by	children	revealed	in	schools	study.	The	Guardian.	

[Prístupné	19-06-2017].	Dostupné	online:	https://www.theguardian.com/education/2015/may/19/most-
children-think-immigrants-are-stealing-jobs-schools-study-shows	
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B) Rolová aktivita 
1. Účastníci	 pracujú	 vo	 dvojiciach	 a	 budú	 požiadaní,	 aby	 napísali	 na	 papier	 jednu	 imaginárnu	

situáciu	 týkajúcu	 sa	nezamestnaných/migrantov,	 ktorá	opisuje,	 kde	 sa	 situácia	odohráva,	 ktorej	
osoby	 sa	 to	 týka	a	aký	 je	 jej	problém.	Napríklad:	40-ročná	matka	dvoch	detí	 so	 stredoškolským	
vzdelaním	 pôvodom	 z	 Ghany	 si	 nemôže	 nájsť	 prácu	 v	 Palerme.	 Je	 vhodné,	 ak	 účastníci	 použijú	
svoje	 vlastné	 skúsenosti	 alebo	 skúsenosti	 priateľov/rodinných	 príslušníkov,	 aby	 mohli	 uviesť	
realistický	obraz	situácie.		

Možný	 variant:	 Pracovník	 s	mládežou	 môže	 mať	 pripravených	 niekoľko	 modelových	 situácií,	 ktoré	
majú	byť	použité	v	priebehu	stretnutia,	pozri	nižšie	v	časti	„Ďalšie	poznámky"	niekoľko	príkladov.	

2. Papieriky	sa	poskladajú	a	zamiešajú	a	potom	dvojica	vyberie	 jeden	z	nich	bez	toho,	 	aby	vedela,	
aká	 situácia	 je	 opísaná	 na	 papieriku.	 Každá	 dvojica	 bude	 mať	 inú	 „situáciu"	 ako	 je	 tá,	 ktorú	
napísali	spoločne.	

3. Dvojice	 budú	 mať	 určitú	 dobu	 (5-10	 minút)	 na	 premýšľanie	 o	 tom,	 ako	 prezentovať	 situáciu	
pomocou	rolovej	aktivity	pre	celú	skupinu:	Jedna	osoba	z	každej	dvojice	bude	zastupovať	osobu	
zo	 situácie	 opísanej	 na	 papieriku,	 ktorý	 si	 vybrali,	 a	 druhá	 osoba	 bude	 predstavovať	 poradcu	
z	úradu	 práce	 alebo	 personálneho	 manažéra	 z	 agentúry	 snažiac	 sa	 poskytnúť	 rady,	 návrhy	
a	reagovať	na	situáciu.	

4. Nakoniec	 dobrovoľníci	 zo	 skupiny	 odprezentujú	 svoj	 dialóg	 v	 rolovej	 aktivite	 pred	 zvyškom	
skupiny.	Mladí	 ľudia	 budú	 vyzvaní,	 aby	diskutovali	 o	 situácii,	 pomenovali	 a	 opísali	 svoje	 dojmy	
(vrátane	emócií,	ktoré	sa	objavili,	keď	sa	snažili	vcítiť	do	svojej	roly).	

5. Na	 povzbudenie	 a	 posmelenie	 účastníkov	 môže	 pracovník	 s	 mládežou	 uviesť	 nejaké	 príklady	
„úspešných	príbehov"	z	reálneho	života.	

Trvanie:	30	minút	

2.3.3  ZÁVEREČNÁ AKTIVITA  

A) Prehľad nezamestnanosti a migrácie  
V	 rámci	 predchádzajúcich	 aktivít	 odporúčame	 ukončiť	 stretnutie	 predložením	 niekoľkých	 faktov	
a	štatistických	 údajov	 o	 migrácii	 a	 nezamestnanosti	 zahrnutých	 v	 tomto	 dokumente.	 To	 môžu	 byť	
napríklad	počty	 cudzincov	žijúcich	vo	vašej	krajine	a	hlavné	národnosti	 imigrantov	vo	vašej	krajine.	
Poskytnite	účastníkom	priestor	na	diskusiu	o	týchto	faktoch.		

Cieľom	 tejto	 aktivity	 je	 bojovať	 proti	 predsudkom	 a	 stereotypom	 prostredníctvom	 faktov,	 údajov	
a	štatistických	zistení.		

2.3.4  HODNOTIACA AKTIVITA 
Akonáhle	sú	hlavné	aktivity	dokončené,	vráťte	sa	späť	k	poznámkam	nalepeným	na	 flipcharte	počas	
štartovacej	aktivity	a	nechajte	autora	každého	vyhlásenia	zhodnotiť,	ako	sa	ich	pôvodný	názor	zmenil	
(ak	vôbec	k	zmene	došlo).	Účelom	hodnotiacej	aktivity	 je	zhrnúť,	aký	osobný	prínos	získali	účastníci	
na	tomto	stretnutí.	Trvanie:	10	minút.	
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2.4.1  TIPY PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU 
Tu	sú	niektoré	príklady	pre	„typické	migračné	situácie",	ktoré	možno	budete	chcieť	použiť	pre	rolovú	
aktivitu:	

Typická	situácia	v	Taliansku	sa	môže	týkať	mladého	Taliana,	ktorý	sa	plánuje	presťahovať	do	Veľkej	
Británie	kvôli	nedostatku	pracovných	príležitostí	v	Taliansku.		

Ďalšia	 modelová	 situácia	 v	 Taliansku	 sa	 týka	 16-ročného	 prisťahovalca	 z	 Gambie,	 ktorý	 prišiel	 do	
Talianska	len	pred	2	mesiacmi	a	snaží	sa	zistiť,	ako	sa	zapísať	do	školy	alebo	si	nájsť	prácu.	Zápasí	aj	
so	slabou	znalosťou	talianskeho	jazyka.	

Čo	 sa	 týka	 Veľkej	 Británie,	 tu	 je	 zopár	 skutočných	 príbehov,	 ktoré	 by	 ste	 mohli	 použiť	 pomocou	
nasledujúcich	odkazov:		

• https://www.theguardian.com/uk-news/2014/jul/09/six-real-life-stories-of-migration,	
• https://www.theguardian.com/commentisfree/ng-interactive/2015/mar/24/immigrants-in-

their-own-words-100-stories,	
§ http://www.bbc.co.uk/programmes/p029s9h7	

2.4.2  NÁVRHY NA DOPLŇUJÚCE AKTIVITY 
a)	Ako	doplňujúcu	aktivitu	odporúčame	sledovať	s	mladými	ľuďmi	nasledujúci	film	a	potom	o	ňom	
diskutovať:	

Dirty	Pretty	Things,	2002	(v	preklade	Pekné	svinstvo)	

Príbeh	o	migrantoch	v	Londýne	

Film	rozpráva	príbeh	o	nelegálnom	prisťahovalcovi	Okweovi	z	Nigérie,	ktorý	vedie	ťažký	život	a	bojuje	
o	prežitie	v	londýnskej	ilegalite.	Má	diplom	lekára,	ale	pracuje	ako	hotelový	recepčný	a	taxikár.	Aby	si	
zarobil	 nejaké	 peniaze,	 vykonáva	 lekársku	 prax,	 ale	 veľmi	 zvláštnym	 spôsobom.	 Okrem	 toho	 musí	
neustále	 unikať	 pred	 imigračnými	 úradníkmi.	 Jeho	 život	 sa	 obráti	 naruby,	 keď	 náhodou	 odhalí	
nezákonný	 systém	 operácií	 vedených	 Juanom,	 jeho	 šéfom	 v	 hoteli.	 Juan	 využíva	 situáciu	 a	 rýchlo	
prichádza	s	 lákavým	návrhom	pre	Okweho.	Okwe	si	môže	zarobiť	veľa	peňazí	a	získať	povolenie	na	
pobyt	 vo	 Veľkej	 Británii,	 ak	 bude	 vykonávať	 ilegálne	 operácie.	 A	 tak	 sa	 Okwe	 ocitne	 pred	 veľmi	
zložitým	rozhodnutím	-	peniaze	a	povolenie	na	pobyt	alebo	morálne	hodnoty?	

b)	Ak	by	chceli	mladí	ľudia	ďalej	skúmať	migráciu	a	osobné	skúsenosti	a	budete	mať	k	dispozícii	
viac	času,	mohli	by	ste	naplánovať	nasledujúce	aktivity:	

§ Spojte	mladých	ľudí	a	pripravte	s	nimi	krátky	dotazník	(5-6	otázok),	ktoré	by	sa	chceli	opýtať	ľudí,	
ktorých	poznajú	(napr.	priateľov,	rodičov),	alebo	aj	ľudí	na	ulici,	o	 ich	skúsenostiach	s	migráciou	
(prisťahovalectvom/emigráciou).	 Vysvetlite	 mladým	 ľuďom,	 že	 by	 mali	 byť	 veľmi	 zdvorilí	
a	pozorní	pri	oslovovaní	ľudí	a	nenútiť	nikoho	reagovať	na	otázky,	na	ktoré	odpovedať	nechce.	
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§ Potom	mladí	ľudia	vyjdú	von	a	hľadajú	odpovede	od	ľudí,	ktorých	poznajú,	alebo	tiež	od	cudzích	
ľudí	na	ulici.		

§ Spojte	skupinu	mladých	ľudí	znovu	dohromady	a	zozbierajte/prezentujte	zistené	odpovede.	Mladí	
ľudia	by	mohli	prezentovať	odpovede	v	skupinách	a	vy	by	ste	mohli	začať	diskusiu	o	tom,	čo	ich	
prekvapilo	na	týchto	odpovediach,	čo	bolo	menej	prekvapivé,	čo	bolo	pre	nich	nové,	atď.	

2.4.3  ĎALŠIE INFORMÁCIE A ODPORÚČANÉ ZDROJE 
Tu	sú		ďalšie	zaujímavé	zdroje,	ktoré	možno	budete	chcieť	použiť:	

§ Vizualizácia	 migrácie:	 na	 tomto	 webe	 je	 svetová	 migrácia	 zobrazená	 na	 jednej	 mape:	
http://metrocosm.com/mapping-eu-immigration/;	 môžete	 sa	 tiež	 pozrieť	 na	 tento	 článok	 o	
imigrácii	 a	 emigrácii	 v	 Európskej	 únii,	 ktorý	 využíva	 interaktívnu	 mapu:	
http://metrocosm.com/mapping-eu-immigration/	

§ http://www.migrationmuseum.org/introduction-to-international-migration/	
§ Pre	 Taliansko:	 http://viaggidaimparare.it/home.php	 -	 tento	 web	 je	 didaktický	 zdroj	

zobrazujúci	vzorové	cesty	utečencov	pochádzajúcich	z	Eritrey,	Sýrie	a	Afganistanu.	

Veľká	Británia	

§ K	 dispozícii	 je	 veľké	množstvo	 užitočných	 zdrojov	 pripravených	 na	 adaptáciu,	 ktoré	môžete	
nájsť	na:	http://www.migrationmuseum.org/resource-bank/	

§ http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Teaching-resources/Lesson-plans/Migration	
§ https://www.amnesty.org/en/latest/education/2015/10/8-educational-resources-to-better-

understand-the-refugee-crisis/	
§ Ďalšie	užitočné	webové	stránky	s	príbehmi	a	zdrojmi	sú	na:	
§ http://www.ourmigrationstory.org.uk/	
§ http://www.migrationmuseum.org/education/	

Chorvátsko	

§ http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2016/07-01-02_01_2016.htm	

Turecko	

§ http://www.tepav.org.tr/upload/files/1461746316-
7.Turkiye___deki_Suriyeliler___Issizlik_ve_Sosyal_Uyum.pdf		

§ https://www.unicef.org/socialpolicy/index_migration.html	
§ http://stories.unhcr.org/	

Slovensko	

• www.infostat.sk/vdc/pdf/migracnetoky.pdf	
• http://geography.sav.sk/sk/aktual/ao/	
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3 ODSTRÁNENIE HRANÍC 

 

Tento	plán	stretnutia	spracovala:	Akdeniz	Univerzita	

3.1.1  STRUČNÝ OPIS STRETNUTIA 
Uveďte	stručný	prehľad	zdroja	použitého	v	praxi:	aké	 témy	sa	budú	riešiť	a	ako	(napríklad	diskusie	
a	rolová	aktivita,	outdoor	aktivita).	

Tento	 plán	 stretnutia	 má	 za	 cieľ	 rozvíjať	 schopnosti	 kritického	 myslenia	 mladých	 ľudí,	 zvýšiť	 ich	
povedomie	 o	 ľudských	 právach	 a	rozvíjať	 toleranciu	 a	 empatiu.	 Plán	 stretnutia	 zahŕňa	 aktivitu	
zoznamovania	 sa,	 aktivitu	 diskusie	 ako	 lepšie	 pochopiť	 princípy	 sociálnej	 inklúzie	 a	 kultúrnej	
rôznorodosti	 a	 zvýšiť	 povedomie	 o	 problémoch,	 ktorým	mladí	 prisťahovalci	 čelia;	 tvorivú	 aktivitu,	
ktorá	 umožní	mladým	 ľuďom	podeliť	 sa	 o	 svoje	 príbehy	 a	 nakoniec	 záverečnú	 aktivitu	 na	 zvýšenie	
integrácie	mladých	prisťahovalcov	do	spoločnosti.		

3.1.2  CIELE 
§ Predstaviť	účastníkov.	
§ Rozšíriť	povedomie	o	spoločenskej	inklúzii,	rôznorodosti	kultúr.	
§ Posilniť	postavenie	mladých	 ľudí,	 tým,	že	dostanú	príležitosť	vyrozprávať	svoj	príbeh,	a	 tým	

zvýšia	svoju	integráciu	do	spoločnosti.		
§ Zlepšiť	integráciu	migrantov.	
§ Povzbudiť	miestnych	obyvateľov,	aby	boli	empatickí	k	prisťahovalcom	a	utečencom.	

3.1.3  CIEĽOVÁ SKUPINA 
Všetci	mladí	ľudia	(zmiešaná	skupina	mladých	ľudí	rôznych	národností).	

Vekové	rozpätie	cieľovej	skupiny:	17-24	rokov.	

Veľkosť	cieľovej	skupiny:	min.	8,	max.	12	účastníkov.	

3.1.4  POMÔCKY 
§ lopta,	
§ papier,	
§ farebná	ceruzka,	
§ papiere	na	flipchart,	
§ lepiaca	páska.	

Trvanie:	95	minút	+	prestávka	
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3.2.1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY STRETNUTIA 
Migrácia,	 a	 to	 ako	 sociálny	 tak	 aj	 ekonomický	 fenomén,	 ovplyvňuje	nielen	 životy	migrantov,	 ale	 tiež	
spôsobuje	rôzne	spoločenské,	kultúrne	a	ekonomické	zmeny	v	rámci	komunít,	ktoré	títo	ľudia	opustili	
a	do	ktorých	vstúpili.		

Aby	sme	pochopili	tieto	zmeny,	ktoré	vyjdú	najavo	v	dôsledku	migrácie,	bolo	by	užitočné	pozrieť	sa	na	
definíciu	migrácie	a	ďalšie	súvisiace	pojmy.	

§ Migrácia:	 Migrácia,	 ktorá	 je	 definovaná	 ako	 zmeny	 pozorované	 v	 osídleniach	 medzi	
geografickými	regiónmi	a/alebo	správnymi	oblasťami	ako	demografický	proces,	sa	dá	vysvetliť	
ako	 presuny	 obyvateľstva	 v	 dôsledku	 ekonomických,	 sociálnych,	 kultúrnych,	 politických	 a	
náboženských	 dôvodov	 alebo	 z	 dôvodu	 prírodných	 katastrof,	 atď.	 Migrácia,	 inými	 slovami,	
znamená,	 že	 jednotlivci	 a	 komunity	 opustia	 svoje	 bydlisko	 s	 očakávaním	 lepšieho	 života	 a	
rozhodnú	 sa	 usadiť	 v	 novej	 obytnej	 oblasti,	 a	 to	 buď	 dočasne	 alebo	 natrvalo	 (Pazarlıoğlu,	
2005).	

§ Vnútorná	migrácia:	 Vnútorná	migrácia	 je	 pohyb	 z	 jedného	miesta	 na	 druhé	 v	 rámci	 danej	
krajiny.		

§ Vonkajšia	migrácia:	Vonkajšia	migrácia	je	pohyb	z	jednej	krajiny	do	druhej	krajiny.	
§ Migrant:	 Jednotlivec,	rodina	či	komunita,	ktorý	opustí	svoje	miesto	bydliska	a	migruje	na	iné	

miesto	(obec,	mesto,	krajina),	aby	sa	tam	usadil.	
§ Utečenec:	Jednotlivec,	rodina	či	komunita,	ktorý	ide	na	iné	miesto	(obec,	mesto,	krajina),	kde	

prijímajú	utečencov.		
§ Azylant:	Jednotlivec	utekajúci	alebo	opúšťajúci	svoje	rodné	mesto	z	politických	dôvodov,	aby	

našiel	azyl	v	inej	krajine.	
§ Adaptácia:	 Adaptácia	 je	 pojem	 biológie,	 ktorý	 sa	 zameriava	 na	 organizmus	 z	 hľadiska	 jeho	

interakcie	 s	 prostredím.	 Z	 psychologického	 hľadiska	 má	 každý	 organizmus	 rôzne	 potreby,	
ktoré	 si	 vyžadujú	 naplnenie	 prostredníctvom	 interakcie	 s	 jeho	 prostredím	 a	 v	 tomto	 ohľade	
adaptačný	 proces	 zahŕňa	 úsilie	 prekonať	 prekážky,	 ktoré	 sa	 vyskytnú	 počas	 uspokojovania	
potrieb	organizmu	(Erdoğan,	Şanlı	and	Bekir,	2005).	

§ Odporúčané	video:	 „Čo	 to	 znamená	byť	utečencom?	 -	Benedetta	Berti	 and	Evelien	Borgman”	
https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI	

3.2.2  ÚDAJE A ŠTATISTIKA 

3.2.2.1  TURECKO 

Podľa	 údajov	 získaných	 UNICEFom	 ku	 koncu	 roka	 2015	 bolo	 v	 Turecku	 evidovaných	 2	 541	 352	
utečencov	a	212	408	žiadateľov	o	azyl.	

V	roku	2016	bol	počet	imigrantov	a	utečencov	žijúcich	v	Turecku	3	551	078.	Z	týchto	prisťahovalcov	a	
utečencov	je	asi	2,8	milióna	ľudí	zo	Sýrie	a	ďalší	prišli	do	Turecka	ako	nelegálni	prisťahovalci	z	Iraku,	
Afganistanu,	Iránu,	Somálska,	Pakistanu,	Gruzínska,	Bangladéšu	a	ďalších	krajín.	
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3.2.2.2  VE�KÁ BRITÁNIA 

Počet	žiadostí	o	azyl	vo	Veľkej	Británii	vzrástol	o	41	%	na	36	465	na	konci	 júna	2016,	čo	 je	najvyšší	
počet	žiadostí	od	konca	júna	2004	(39	746).	

Na	konci	 júna	2016,	najväčší	počet	žiadostí	o	azyl	pochádzal	od	štátnych	príslušníkov	Iránu	(4	910),	
nasledoval	Irak	(3	199),	Pakistan	(2	992),	Eritrea	(2	790),	Afganistan	(2	690)	a	Sýria	(2	563).		

Vrátane	rodinných	príslušníkov	sa	počet	žiadostí	o	azyl	zvýšil	o	34	%	na	44	323	na	konci	júna	2016.	Na	
každých	päť	hlavných	žiadateľov	pripadal	jeden	rodinný	príslušník.	V	roku	2015	približne	tri	štvrtiny	
(73	%)	žiadateľov	boli	muži	a	štyri	pätiny	(81	%)	boli	vo	veku	do	35	rokov.	

Počty	 udelených	 azylov	 sa	 medzi	 národnosťami	 líšia.	 Napríklad	 v	 pôvodnom	 rozhodnutí	 počet	
udelených	azylov	 iránskym	štátnym	príslušníkom	bol	40	%	(1	219	azylov)	v	porovnaní	s	12	%	(239	
azylov)	 pre	 irackých	 štátnych	 príslušníkov.	 Celkovo	 bolo	 udelených	 9	 957	 azylov	 v	 pôvodnom	
rozhodnutí	pre	všetky	národnosti	koncom	júna	2016,	čo	zodpovedá	počtu	udelených	azylov	38	%.	

Odhadované	údaje	ukazujú,	že	Veľká	Británia	mala	ôsmy	najvyšší	počet	(44	000)	žiadostí	o	azyl	v	EÚ	
na	 konci	 júna	 2016,	 vrátane	 rodinných	 príslušníkov.	 Nemecko	 (665	 000),	 Švédsko	 (149	 000)	
a	Maďarsko	 (131	 000)	 boli	 tri	 krajiny	 EÚ,	 ktoré	 dostali	 najvyšší	 počet	 žiadostí	 o	 azyl,	 ktoré	 spolu	
predstavujú	63	%	žiadostí	o	azyl	v	EÚ	v	tomto	období.29	

3.2.2.3  CHORVÁTSKO 

Od	 júla	 2004	 do	 decembra	 2014	 bol	 podľa	 UNHCR	 (Úrad	 vysokého	 komisára	 OSN	 pre	 utečencov)	
celkový	počet	žiadateľov	o	azyl	v	Chorvátsku	6	966.	275	osobám	bola	udelená	medzinárodná	ochrana	
(192	osobám	bol	pridelený	 status	azylanta	prevažne	z	Afganistanu,	Ruskej	 federácie,	Turecka,	 Iraku	
a	Ukrajiny	a	83	osobám	väčšinou	zo	Sýrie,	Somálska,	Afganistanu	bola	pridelená	doplnková	ochrana).	

Počet	 žiadateľov	 o	 azyl	 a	 udelených	 azylov	 (koniec	 roka)	 -	 od	 roku	 2004	 do	 decembra	 2016	 bol	
celkový	počet	žiadateľov	o	azyl	v	Chorvátsku	7	216.	Z	toho	275	(neoficiálne	298)	osobám	bola	udelená	
medzinárodná	ochrana.	192	osôb	prijalo	status	azylanta.	

Ročné	 prílivy	 zadržaných	 nelegálnych	 migrantov	 (od	 roku	 2000):	 podľa	 dostupných	 štatistík	
Ministerstva	vnútra	nepravidelné	prílivy	boli	nasledujúce	 -	v	 roku	2009:	1	510,	v	 roku	2010:	1	916,	
v	roku	2011:	3	400,	v	roku	2012:	6	839,	v	roku	2013:	4	373.	V	roku	2014	a	2015	bolo	zaznamenaných	
351	prípadov	nezákonného	prekročenia	štátnej	hranice.	

3.2.2.4  TALIANSKO 

V	 januári	 2016	 bolo	 v	 Taliansku	 5	 026	 153	 cudzincov	 (9	 %	 populácie	 krajiny)	 a	 ich	 počet	 rástol	
v	priebehu	posledných	10	rokov.		Migranti	pochádzajú	predovšetkým	z	Rumunska,	Albánska	a	Maroka.	
Taliansko	 je	 jedna	 z	 hlavných	 cieľových	 krajín	 migrantov	 a	 utečencov	 prichádzajúcich	 z	 Afriky	 cez	
Stredozemné	more;	agentúra	OSN	pre	utečencov	v	roku	2015	zaevidovala	153	842	príchodov	po	mori.	
																																								 																					
29	Immigreation	statistics	april-june	2016.	(2016).	GOV.UK	.	[Prístupné	01-04-2017]	Dostupné	online:	

https://www.gov.uk/government/publications/immigration-statistics-april-to-june-2016/asylumlang="en-
gb"	xml:lang="en-gb"	
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V	období	od	1.	januára	do	31.	decembra	2016	prišlo	do	Talianska	28	223	detí	po	mori:	viac	ako	91	%	
detí	prišlo	bez	sprievodu	(25	846).	
	
	Agentúra	pre	maloletých	bez	sprievodu	a	odlúčené	deti	(UASC)	vykazuje	14	%	všetkých	príchodov	po	
mori	v	hore	uvedenom	období,	čo	je	nárast	o	asi	109	%	v	porovnaní	s	rokom	2015.30,31	

Prevažná	časť	utečencov	prichádza	do	Talianska	po	mori,	najmä	na	Sicíliu.	V	prvých	troch	mesiacoch	
roka	 2017	 prišlo	 do	 Talianska	 24	 292	 ľudí	 po	 mori,	 z	 ktorých	 bolo	 3	 491	 detí	 bez	 sprievodu	
a	odlúčených	detí.	

Jednotlivci	prichádzajúci	po	mori	pochádzajú	prevažne	z	Guiney	(13	%),	Nigérie	(13	%),	Bangladéša	
(12	%),	Pobrežia	Slonoviny	(10	%),	Gambie	(9	%),	Senegalu	(8	%),	Maroka	(7	%),	Mali	(5	%),	Somálska	
(3%),	a	Eritrey	(2	%).	Avšak	menej	ako	polovica	ľudí,	ktorí	prídu,	požiada	v	Taliansku	o	azyl.	

Počas	prvých	troch	mesiacov	roku	2017	bolo	v	Taliansku	podaných	37	915	žiadostí	 	o	azyl	 (vrátane	
detí	bez	sprievodu	a	odlúčených	detí).	32	180	žiadateľov	(85	%)	boli	muži,		5	735	(15	%)	boli	ženy32.	

3.2.2.5  SLOVENSKO 

Počet	cudzincov	na	Slovensku	v	roku	2016	bol	93	247,	čo	 je	 iba	1,72	%	obyvateľstva.	Od	roku	2004	
(vstup	Slovenskej	republiky	do	EÚ)		sa	zvýšil	počet	legálnych	cudzincov	žijúcich	v	krajine	4-krát	(z	22	
108	na	93	247	v	roku	2016).	

Slovensko	má	6.	najnižší	podiel	cudzincov	medzi	krajinami	EÚ.	Navyše,	najpočetnejšia	kategória	(42	%	
všetkých	 cudzincov)	 je	 zo	 susedných	 krajín,	 druhá	 významná	 skupina	 (14	%)	 pochádza	 z	 Ukrajiny	
a	tretia	(21,4	%)	 je	z	ostatných	východných	a	 juhovýchodných	krajín	Európy	(Rumunsko,	Bulharsko,	
Rusko,	Srbsko).	

Migranti	z	ázijských	krajín	tvoria	iba	7,4	%	všetkých	cudzincov.	

V	roku	2016	tu	bolo	len	2	170	prípadov	ilegálneho	prekročenia	hranice,	ale	tento	počet	masívne	klesol	
od	roku	2004	(10	946)	po	vstupe	Slovenskej	republiky	do	EÚ.	

V	 roku	 2004	 požiadalo	 o	 azyl	 v	 SR	 11	 395	 osôb;	 v	 posledných	 rokoch	 sa	 počet	 žiadostí	 ustálil	 na	
niekoľko	stoviek	ročne.	

V	roku	2016	udelila	Slovenská	republika	azyl	 iba	167	ľuďom	(vrátane	159	ľudí,	ktorým	bol	udelený	
azyl	 z	 humanitárnych	 dôvodov).	 Občania	 Ukrajiny,	 Afganistanu,	 Iraku,	 Sýrie	 a	 Pakistanu	 požiadali	
o	azyl	najčastejšie.	

Z	celkového	počtu	58	467	žiadostí	bol	od	roku	1993	azyl	udelený	iba	820	ľuďom,	zatiaľ	čo	684	ľuďom	
bola	poskytnutá	doplnková	ochrana	ako	iná	forma	medzinárodnej	ochrany.33	
																																								 																					
30	Statistics	Italy.	AIDA:	Asylum	Information	Database.	[Prístupné	19-06-2017].	Dostupné	online:	

http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/statistics	
31		Italy	-	Unaccompanied	and	Separated	Children	(UASC)	Dashboard.	(2016).	UNHCR:	Regional	Representation	
Southern	Europe.	[Prístupné	19-06-2017].	Dostupné	online:	

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/53357	
32	 ITALY:	 UNHCR	 UPDATE	 #13.	 (2017).	 UNHRC:	 The	 UN	 Refugee	 Agency.	 [Accessed	 19-06-2017].	 Available	

online:	https://data2.unhcr.org/en/documents/download/56622	
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3.3.1  ŠTARTOVACIA AKTIVITA  

A) Nájdi si svoje miesto! 
Opis	jednotlivých	krokov	

1. Členovia	skupiny	vytvoria	kruh.	
2. Vedúci	skupiny	povie	svoje	meno,	vek	a	národnosť	a	hodí	loptu	inému	členovi	v	kruhu.	
3. Členovia	 skupiny,	 ktorí	 loptu	 chytia,	 povedia	 tiež	 svoje	 mená,	 vek	 a	 národnosť	 a	 pokračujú	

v	hádzaní	lopty	ďalším	členom	skupiny.	
4. Hra	sa	opakuje,	kým	sa	nepredstavia	všetci	členovia.	
5. Nakoniec	 sú	 členovia	 skupiny	 požiadaní,	 aby	 vytvorili	 rad	 v	 abecednom	 poradí	 bez	

rozprávania.	

Trvanie:	15	minút.	

3.3.2  HLAVNÉ AKTIVITY 

A) Poďme diskutovať 
Opis	jednotlivých	krokov	

Povzbudiť	 miestnych	 obyvateľov	 vcítiť	 sa	 do	 pocitov	 prisťahovalcov	 a	 utečencov	 prostredníctvom	
nasledujúcich	otázok:	

• Čo	znamená	slovo	„rozdiel"?		
• Čo	si	myslíte	o	rešpekte	k	odlišnostiam?	
• Ako	podľa	vás	komunita	vníma	prisťahovalcov?	
• Akým	problémom	podľa	vás	čelia	migranti?	
• Ako	by	ste	chceli,	aby	sa	s	vami	jednalo,	ak	by	ste	museli	žiť	v	inej	krajine/kultúre?	
• Ako	sa	dajú	podľa	vás	odstrániť	problémy,	ktorým	migranti	čelia?	
• Čo	by	ste	cítili/urobili,	ak	by	ste	museli	opustiť	svoju	krajinu?	

Trvanie:	20	minút.	

B) Tvorivá aktivita: Nakresli svoj život 
Opis	jednotlivých	krokov	

1. Pred	začiatkom	nasledujúceho	kroku	by	mal	pracovník	s	mládežou	informovať	skupinu,	že	na	
konci	aktivity	budú	členovia	skupiny	zdieľať	svoje	obrázky	s	ostatnými.	

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
33	Migrácia	na	Slovensku.	(2017).	Medzinárodná	organizácia	pre	migráciu.	[Prístupné	19-03-2017].	Dostupné	

online:	http://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-na-slovenskulang="en-gb"	xml:lang="en-gb"	
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2. Mladí	 prisťahovalci	 a	 ďalší	 mladí	 ľudia	 sú	 požiadaní,	 aby	 nakreslili	 obrázok	 ilustrujúci	 ich	
najšťastnejšie	chvíle	v	živote	alebo	ich	túžby	(takmer	desať	minút).	

3. Potom	sa	mladí	ľudia	rozdelia	do	3	skupín	a	každá	skupina	vyberie	vedúceho	svojej	skupiny.		
4. Ľudia	v	skupinách	hovoria	o	obrázkoch,	ktoré	nakreslili.	
5. Všetci	 vedúci	 skupín	 sa	 podelia	 o	 najšťastnejšie	 a	 najsmutnejšie	 okamihy	 svojich	 členov	

skupiny	s	ostatnými	skupinami.	

Trvanie:	30	minút.	

 

A) Sme spolu 
Opis	jednotlivých	krokov	

Cieľom	 tejto	 hodnotiacej	 aktivity	 je	 ozrejmiť	 ľuďom	 z	 rôznych	 krajín	 a	 kultúr,	 že	 v	 bežnom	 živote	
môžu	 žiť	 spolu.	 Pracovník	 s	 mládežou	 by	 mal	 zdôrazniť,	 že	 toto	 je	 diverzita.	 Táto	 aktivita	 funguje	
lepšie,	ak	ju	pracovník	s	mládežou	spojí	s	predchádzajúcou	aktivitou	(Nakresli	svoj	život);	mladí	ľudia	
môžu	použiť	svoje	obrázky	jednotlivých	šťastných	chvíľ	či	túžob	v	predstavách	svojho	bežného	života.	

1. Mladí	ľudia	sú	rozdelení	do	3	skupín	a	každá	skupina	vyberie	vedúceho	svojej	skupiny.	
2. Každá	 skupina	 je	 požiadaná,	 aby	 nalepila	 nové	 papiere	 na	 steny	 a	 nakreslila	 bežný	 život,	

o	ktorom	sníva	(takmer	20	minút).	
3. Vedúci	skupín	zdieľajú	tieto	vysnívané	životy	s	ostatnými	skupinami.	

Trvanie:	30	minút.	

 

3.5.1  TIPY PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU 
Pred	začiatkom	aktivity	by	mal	byť	pracovník	s	mládežou	oboznámený	so	zásadami	rovnosti,	sociálnej	
inklúzie	a	diverzity,	 situáciou	migrantov	vo	svojej	krajine,	 legislatívnymi	predpismi	a	prispôsobením	
fyzického	 prostredia,	 komunikáciou	 s	 mladými	 migrantmi	 a	 postupmi	 pre	 uľahčenie	 adaptačného	
procesu	migrantov	na	spoločenský	život.	

3.5.2  NÁVRHY NA DOPLŇUJÚCE AKTIVITY 
Pracovníci	 s	mládežou	môžu	 tiež	organizovať	aktivity,	ktoré	by	umožnili	kultúrnu	výmenu	a	zmeniť	
perspektívy	mladých	ľudí	týkajúce	sa	ich	života.		

Napríklad:	

• Pracovníci	s	mládežou	môžu	zmeniť	na	jeden	deň	jazyk	všetkých	symbolov	nachádzajúcich	sa	
v	miestnosti	aktivity.	A	opýtajú	sa	účastníkov,	aký	je	to	pocit,	keď	nevedia,	čo	sa	deje.	Ako	by	sa	
prisťahovalec	cítil	v	tejto	situácii?		
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• Rozdeľte	účastníkov	do	 skupín,	 z	 ktorých	každá	bude	 skúmať	a	 sledovať	 situáciu	utečencov.	
Prečo	 ľudia	odchádzajú?	Kam	 idú?	V	 závislosti	 na	oblasti,	 začala	 sa	 repatriácia?	Kto	pomáha	
utečencom	 tam	 kde	 sú?	 Ďalšou	 možnosťou	 predchádzajúcej	 témy	 je,	 že	 sa	 môže	 skupina	
porozprávať	 s	 prítomnými	 mladými	 prisťahovalcami.	 Môžu	 sa	 pýtať	 prisťahovalcov	 otázky,	
aby	zistili	viac	o	ich	situácii.	

• Pracovníci	 s	 mládežou	 môžu	 využiť	 kultúrnu	 diverzitu	 v	 rámci	 skupiny	 tým,	 že	 vyzvú	
účastníkov,	 aby	 predviedli	 alebo	 ukázali	 umelecké	 dielo	 zo	 svojej	 kultúry.	 To	 môže	 dať	
účastníkom-prisťahovalcom	šancu	„byť	odborníkom“	a	podeliť	sa	o	svoju	kultúru	s	ostatnými	
účastníkmi.	Ostatní	členovia	skupiny	si	uvedomia,	že	sú	cenným	prínosom	pre	komunitu.	

• Pracovníci	s	mládežou	môžu	vytvoriť	nástenku	„Informovanosť	o	utečencoch",	kde	si	študenti	
môžu	pripnúť	články	a	fotky	utečencov	z	celého	sveta.	Prediskutujte	každý	nový	článok.	

• Mladí	 ľudia	 môžu	 priniesť	 občerstvenie	 (nejaký	 druh	 tradičného	 jedla	 alebo	 nápoja),	 aby	
predstavili	kúsok	svojej	kultúry	ostatným	účastníkom.	

Užitočné	odkazy	

§ https://www.unicef.org/socialpolicy/index_migration.html	
§ https://www.youtube.com/watch?v=uuLxaDIOVZE	
§ https://www.youtube.com/watch?v=3Lz0Ur5hsCU	
§ http://stories.unhcr.org/	
§ https://www.youtube.com/watch?v=3scOr_d9Dwo#action=share	

 

Immigration	 statistics	 april-june	 2016.	 (2016).	 GOV.UK	 .	 [Prístupné	 01-04-2017]	 Dostupné	 online:	
https://www.gov.uk/government/publications/immigration-statistics-april-to-june-
2016/asylumlang="en-gb"	xml:lang="en-gb"	

Italy	 -	 Unaccompanied	 and	 Separated	 Children	 (UASC)	 Dashboard.	 (2016).	 UNHCR:	 Regional	
Representation	 Southern	 Europe.	 [Prístupné	 01-04-2017].	 Dostupné	 online:	
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/53357	

Italy:	unhcr	update	#13.	 (2017).	UNHRC:	The	UN	Refugee	Agency.	 [Prístupné	01-04-2017].	Dostupné	
online:	https://data2.unhcr.org/en/documents/download/56622	

Migrácia	 na	 Slovensku.	 (2017).	 Medzinárodná	 organizácia	 pre	 migráciu.	 [Prístupné	 01-04-2017].	
Dostupné	online:	http://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-na-slovenskulang="en-gb"	xml:lang="en-
gb"	

Smith,	D.	(2016).	Disability	in	the	United	Kingdom	2016:	Facts	and	Figures.	Papworth	Trust.	[Prístupné	
24-07-2017].	 Dostupné	 online:	
http://www.papworthtrust.org.uk/sites/default/files/Disability%20Facts%20and%20Figures%2020
16.pdf	

Statistics	 Italy.	 AIDA:	 Asylum	 Information	 Database.	 [Prístupné	 09-06-2017].	 Dostupné	 online:	
http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/statistics	
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4 ZDRAVIE A ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE 

 

Tento	plán	stretnutia	spracovala:	Akdeniz	Univerzita	

4.1.1  STRUČNÝ OPIS PLÁNU STRETNUTIA 
Tento	plán	stretnutia	si	kladie	za	cieľ	umožniť	mladým	ľuďom	rozvíjať	zmysel	pre	empatiu	a	pozitívne	
postoje	voči	osobám	so	zdravotným	postihnutím.	V	tejto	oblasti	obsah	tohto	plánu	stretnutia	zahŕňa	
niekoľko	 aktivít:	 aktivitu	 vybudovania	 skupiny	 na	 vytvorenie	 skupinovej	 dynamiky;	 herné	 aktivity	
a	diskusnú	 aktivitu	 ako	 lepšie	 pochopiť	 život	 ľudí	 so	 zdravotným	 postihnutím	 a	 problémy,	 ktorým	
čelia,	 a	 nakoniec	 záverečnú	 aktivitu	 s	 cieľom	 zvýšiť	 povedomie	 o	 potrebách	 osôb	 so	 zdravotným	
postihnutím,	aby	sa	adaptovali	na	spoločenský	život	a	právne	predpisy	zamerané	na	ich	problémy.		

4.1.2  CIELE 
§ Preskúmať	podobnosti	a	odlišnosti	ľudí.	
§ Poskytnúť	podporu	mladým	ľuďom	pochopiť	zrakovo	postihnutých	ľudí.	
§ Vcítiť	sa	do	života	ľudí	so	zdravotným	postihnutím.	
§ Pomôcť	mladým	ľuďom,	aby	vedeli	pochopiť	telesne	postihnutých.	
§ Ovplyvňovať	 verejné	 orgány	 o	 význame	 politiky	 zameranej	 na	 osoby	 so	 zdravotným	

postihnutím.		

4.1.3  CIEĽOVÁ SKUPINA 
Všetci	mladí	ľudia.	

Vekové	rozpätie	cieľovej	skupiny:	15	-	29	rokov.	

Veľkosť	cieľovej	skupiny:	min.	12,	max.	18	účastníkov.	

4.1.4  POMÔCKY 
§ ceruzka,	
§ papier	A4,	
§ lepiaca	páska,	
§ maska	na	spanie	alebo	kus	látky,	
§ šnúra,	
§ hrubá	šnúra,	
§ štipce	na	bielizeň,	
§ lopta,	
§ papiere	na	flipchart,	
§ samolepiace	papieriky.	
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Trvanie:	100	minút	+	prestávka.	

 

4.2.1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY PLÁNU STRETNUTIA 
Zdravie	 neznamená	 len	 nemať	 žiadne	 ochorenie	 alebo	 zdravotné	 postihnutie,	 ale	 aj	 stav	 úplnej	
telesnej,	duševnej	a	sociálnej	pohody	(Mutluer,	1997).		Druhy	zdravotného	postihnutia	sú	definované	
Svetovou	zdravotníckou	organizáciou	(WHO)	takto:		

§ Porucha:	 Akákoľvek	 strata	 alebo	 abnormálnosť	 v	 psychologickej,	 fyziologickej	 alebo	
anatomickej	štruktúre	alebo	funkcii.	

§ Postihnutie:	 Akékoľvek	 obmedzenie	 alebo	 nedostatok	 schopnosti	 (vyplývajúcej	 z	 poruchy)	
vykonávať	činnosť	spôsobom	a	v	plnom	rozsahu	ako	zdravá	populácia.			

§ Znevýhodnenie:	Ujma	pre	daného	jedinca,	ktorá	obmedzuje	alebo	bráni	plneniu	funkcie,	ktorá	
je	normálna.	

Bežne	 sa	 porucha	 týka	 problému	 so	 štruktúrou	 alebo	 orgánom	 tela;	 postihnutie	 je	 funkčné	
obmedzenie	 týkajúce	 sa	 konkrétnej	 činnosti;	 a	 znevýhodnenie	 označuje	 nevýhodu	 v	 plnení	 funkcie	
v	živote	týkajúcu	sa	referenčnej	skupiny.	

K	 dispozícii	 je	 tiež	 sociálny	 model	 zdravotného	 postihnutia.	 Sociálny	 model	 vníma	 postihnutie	 ako	
dôsledok	environmentálnych,	sociálnych	a	subjektívnych	prekážok,	ktoré	bránia	ľuďom	s	postihnutím		
maximálne	sa	zúčastňovať	na	živote	spoločnosti.	Najlepšie	je	to	zhrnuté	v	definícii	postihnutia,	ktorú	
stanovila	Medzinárodná	 organizácia	 zdravotne	 postihnutých	 osôb	 (Disabled	 Peoples’	 International):	
„strata	 alebo	 obmedzenie	 príležitostí	 zúčastniť	 sa	 bežného	 života	 komunity	 na	 rovnakej	 úrovni	
s	ostatnými	z	dôvodu	fyzických	a	sociálnych	bariér.34		

4.2.2  ÚDAJE A ŠTATISTIKA 

4.2.2.1  TURECKO 

Podľa	údajov	Tureckého	štatistického	úradu	(TŠÚ)	z	roku	2011	je	počet	obyvateľov	Turecka		74	526	
000.	

Keď	sa	pozrieme	na	údaje	z	roku	2010	týkajúcich	sa	registrovaných	osôb	so	zdravotným	postihnutím	
žijúcich	 v	 Turecku,	 8,4	 %	 ľudí	 má	 zrakové	 postihnutie,	 5,9	 %	 sluchové	 postihnutie,	 0,2	 %	 rečové		
postihnutie,	 8,8	 %	 ortopedické	 postihnutie,	 29,2	 %	 duševné	 postihnutie,	 3,9	 %	 emocionálne	 a	
behaviorálne	postihnutie,	25,6	%	chronické	ochorenie	a	18	%	má	kombinované	postihnutie.	

Rovnaké	údaje	ukazujú,	že	z	 tých,	ktorí	majú	zdravotné	postihnutie,	 je	58,6	%	mužov	a	41,4	%	žien.	
Správy	 TŠÚ	 uvádzajú,	 že	 33,4	 %	 registrovaných	 osôb	 so	 zdravotným	 postihnutím	 je	 vo	 veku	 7-24	
rokov.	

																																								 																					
34	Disabled	Peoples	International	[online].	[Prístupné	21-05-2017].		Available	online:	

http://www.disabledpeoplesinternational.org/	
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4.2.2.2  VE�KÁ BRITÁNIA 

Vo	Veľkej	Británii	je	asi	11,9	miliónov	osôb	so	zdravotným	postihnutím.	Takmer	1	osoba	z	5	(19	%)	vo	
Veľkej	Británii	má	zdravotné	postihnutie;	toto	číslo	zostáva	v	priebehu	času	relatívne	konštantné	(12,2	
milióna	v	roku	2012/2013).	

	Výskyt	zdravotného	postihnutia	stúpa	s	vekom:	v	rokoch	2012/2013	bolo	postihnutých	7	%	detí	(0,9	
mil.)	v	porovnaní	s	16	%	dospelých	v	produktívnom	veku	(6,1	mil.)	a	42	%	dospelých	v	dôchodkovom	
veku	(5,1	mil.).	Vo	Veľkej	Británii	je	viac	zdravotne	postihnutých	žien	ako	mužov.	

V	 rokoch	 2014/2015	 najčastejšie	 zdravotné	 postihnutia	 boli:	 porucha	 pohyblivosti	 (57	 %),	
vitalita/dýchanie/únava	(38	%),	obratnosť	(28	%)	a	duševné	zdravie	(16	%).	

Niektorí	 ľudia	mali	 viac	ako	 jednu	poruchu,	 ale	boli	požiadaní,	 aby	určili,	 ktorá	z	nich	mala	najväčší	
vplyv	na	ich	každodenný	život.	

U	zdravotne	postihnutých	detí	sú	najčastejšie	poruchy	sociálne	a	behaviorálne	(33	%),	poruchy	učenia	
(31	%),	a	vitalita/dýchanie/únava	(31	%).	

Medzi	 postihnutými	 deťmi	 majú	 chlapci	 vyššiu	 mieru	 postihnutia	 ako	 dievčatá	 a	 sú	 náchylnejší	 na	
sociálne	a	behaviorálne	ťažkosti,	poruchy	učenia	a	problémy	s	pamäťou.35	

4.2.2.3  CHORVÁTSKO 

Podľa	„Správy	o	osobách	so	zdravotným	postihnutím	v	Chorvátsku“	(2016)	je	v	krajine	511	850	osôb	
so	zdravotným	postihnutím.	60	%	z	nich	sú	muži	a	40	%	sú	ženy.	Väčšina	z	nich	(48	%)	je	v	aktívnom	
produktívnom	veku	(od	19	do	64	rokov)	a	zvyšok	z	nich	sú	starší	ako	65	rokov.			

63	%	 osôb	 so	 zdravotným	postihnutím	 nedosiahlo	 základné	 a/alebo	 stredoškolské	 vzdelanie.	 28	%	
dokončilo	stredoškolské	vzdelanie	a	iba	3	%	malo	vysokoškolské	vzdelanie.	

Väčšina	 osôb	 so	 zdravotným	 postihnutím	 (29	 %)	 má	 poškodenie	 pohybového	 aparátu;	 25	 %	 má	
problémy	 duševného	 zdravia;	 23	%	 nejaké	 poškodenie	 orgánov;	 18	%	má	 poškodenie	 centrálneho	
nervového	systému.	

Nie	 sú	k	dispozícii	 žiadne	 súhrnné	 štatistiky	o	mládeži	 so	 zdravotným	postihnutím	ako	 takej.	 Podľa	
správ	 je	počet	postihnutých	detí/mladých	 ľudí	vo	veku	0-18	 rokov	32	101.	To	 je	6,2	%	z	 celkového	
počtu	osôb	so	zdravotným	postihnutím.	62	%	je	chlapcov	a	38	%	dievčat.	Väčšina	detí	má	poruchu	reči	
(37,6	%),	poruchy	nervového	systému	(18,8	%)	a	duševné	ťažkosti	(16,3	%).	

4.2.2.4  TALIANSKO 

V	 roku	 2004	 približne	 2,6	milióna	 Talianov	 trpelo	 nejakým	 druhom	 postihnutia,	 čo	 sa	 rovná	 4,8	%	
populácie.		
																																								 																					
35	Smith,	D.	(2016).	Disability	in	the	United	Kingdom	2016:	Facts	and	Figures.	Papworth	Trust.	[Prístupné	24-07-

2017].	Dostupné	online:	
http://www.papworthtrust.org.uk/sites/default/files/Disability%20Facts%20and%20Figures%202016.pdf	
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190	 000	 z	 nich	 (0,4	 %	 populácie)	 žilo	 v	 ústavnej	 starostlivosti.	 81	 000	 Talianov	 so	 zdravotným	
postihnutím	(1,6	%)	 je	vo	vekovej	 skupine	6-14	rokov.	36	000	Talianov	so	zdravotným	postihnutím	
(0,59	%)	je	vo	vekovej	skupine	15-24	rokov.	

Najčastejšie	 typy	 zdravotného	 postihnutia	 vo	 vekových	 skupinách	 6-14	 a	 15-24	 rokov:	 funkčné	
postihnutia,	 postihnutia	 sluchu	 a	 reči	 a	 strata	 zraku,	 pohybové	 ťažkosti.	 Informácie	 o	 integrácii	
zdravotne	 postihnutých	 osôb	 v	 oblasti	 vzdelávania	 v	 Taliansku	 -	 strana	 73	 v	 dokumente	 „La	
disabilitàin	Italia:	Il	quadro	della	statistica	ufficiale”.36	

4.2.2.5  SLOVENSKO 

V	 roku	 2010	 podľa	 údajov	 Sociálnej	 poisťovne	 asi	 448	 000	 ľudí	 bolo	 uznaných	 za	 osoby	 so	
zdravotným	postihnutím	(58	%	žien,	60	%	starších	ako	62	rokov),	čo	predstavuje	8	%	populácie.		

Práve	 tento	 fakt,	 že	 systém	podporuje	 iba	 ľudí	 so	 závažným	postihnutím	 (viac	ako	41	%	dysfunkcie	
v	porovnaní	 so	 zdravým	 fungovaním),	 vysvetľuje	 významný	 rozdiel	 s	 	 celosvetovým	 priemerom	
výskytu	osôb	so	zdravotným	postihnutím,	ktoré	Svetová	správa	o	zdravotnom	postihnutí37	 stanovila	
na	15	%.	

 

4.3.1  ŠTARTOVACIA AKTIVITA: 

A) Sme rovnakí! 
Opis	jednotlivých	krokov	

1. Členovia	skupiny	dostanú	ceruzky	a	lepiacu	pásku.	
2. Členovia	skupiny	napíšu	na	papierik	slovo,	ktoré	ich	charakterizuje	a	prilepia	si	ho	na	seba	tak,	

aby	to	ostatní	členovia	videli.	
3. Členovia,	ktorí	napísali	podobné	slová,	sa	dajú	dokopy	a	vytvoria	skupinu.	
4. Novovzniknuté	skupiny	hovoria	o	svojich	podobnostiach	a	rozdieloch.	

Spýtajte	sa	účastníkov	napríklad:	
§ Aká	je	vaša	obľúbená	farba?	
§ Aké	filmy	sa	vám	páčia?	
§ Aké	knihy	čítate?	
§ Vsávate	skoro	alebo	ponocujete?	
§ Máte	radšej	cukríky	alebo	zmrzlinu?	

Trvanie:	15	minút.	

																																								 																					
36	Solipaca,	A.	(2009).	La	disabilitàin	Italia:	Il	quadro	della	statistica	ufficial.	Roma:	Istat,	Servizio	editoria.	

[Prístupné	08-05-2017].	Dostupné	online:	
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100513_00/arg_09_37_la_disabilita_in_Italia.pdf	

37	SZO.	(2011).		World	report	on	disability	2011.	WHO	Library	Cataloguing-in-Publication	Data	[Prístupné	26-07-
2017].	Dostupné	online:	http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf	
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4.3.2  HLAVNÉ AKTIVITY 

A) Nájdite šnúru! 
Opis	jednotlivých	krokov	

1. Šnúra	sa	zavesí	do	výšky	150	cm	nad	zemou	medzi	dve	steny	miestnosti.	
2. Mladí	ľudia	sú	rozdelení	do	3	skupín;	majú	zaviazané	oči	a	dostanú	štipce	na	bielizeň.		
3. Osoba	v	prvom	rade	z	každej	skupiny,	ktorá	má	zaviazané	oči,	umiestni	štipec	na	šnúru.	
4. Osoba,	ktorá	pripla	štipec,	sa	otočí	späť	do	skupiny	a	dotkne	sa	ruky	osoby	v	druhom	rade.		
5. Táto	osoba	nájde	 šnúru	a	umiestni	na	ňu	 štipec	a	 zase	 sa	otočí	 späť	do	 skupiny	a	dotkne	 sa	

ruky	ďalšej	osoby.		
6. Hra	pokračuje	týmto	spôsobom,	kým	posledný	člen	skupiny	nezopakuje	tie	isté	úlohy.		

Trvanie:	20	minút.	

Opýtajte	sa	účastníkov:	

§ Čo	ste	cítili,	keď	ste	mali	zaviazané	oči?	
§ Obávali	ste	sa,	že	do	niečoho	alebo	niekoho	narazíte,	keď	ste	sa	hýbali?	
§ Mali	ste	nejaký	problém	nájsť	šnúru	v	miestnosti	a	umiestniť	na	ňu	štipec?	
§ Myslíte	si,	že	ak	by	zrakovo	postihnutá	osoba	bola	na	vašom	mieste,	mala	by	rovnaké	ťažkostí?	
§ Bolo	ťažké	umiestniť	niečo	bez	toho,	aby	ste	to	videli?	
§ Myslíte	si,	že	táto	hra	bude	mať	vplyv	na	vaše	správanie	voči	ľuďom	so	zrakovým	postihnutím?	

Ak	áno,	aký?	

Trvanie:	25	minút.	

B) Nepoužívajte! 

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Účastníci	sa	dozvedia,	že	v	priebehu	aktivity	nebudú	používať	rôzne	časti	svojho	tela.	
2. Účastníci	si	môžu	vybrať	jednu	alebo	dve	z	nasledujúcich	úloh:	

• Zaviažte	si	šnúrky	topánok	(nedominantnou	rukou)	
• Napíšte	svoje	meno	na	papier	(nedominantnou	rukou)	
• Chyťte	loptu	(nedominantnou	rukou)	
• Trafte	loptu	(jednou	nohou)	
• Preskočte	lano	(jednou	nohou)	
• Prineste	barle	 alebo	 invalidný	vozík	 a	požiadajte	mladých	 ľudí,	 aby	 sa	 s	nimi	pohybovali	

okolo	budovy	alebo	choďte	von,	aby	pochopili	problémy,	ktorým	čelia	ľudia	s	postihnutím.	

Trvanie:	15	minút.	
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A) Podľa môjho názoru 

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Nasledujúce	otázky	sú	napísané	na	papieri:	
a. Podľa	vás,	akým	problémom	čelia	osoby	so	zdravotným	postihnutím	v	našej	krajine?	
b. Aké	druhy	právnych	predpisov	zameraných	na	osoby	so	zdravotným	postihnutím	s	cieľom	

zabezpečiť	ich	adaptáciu	na	sociálne	prostredie	sú	v	platnosti?	
c. Podľa	vás,	ako	sa	osoby	so	zdravotným	postihnutím	zapájajú	do	spoločenského	života?	
d. Na	čo	myslíte	ako	prvé,	keď	sa	stretnete	s	osobou	so	zdravotným	postihnutím?	
e. Myslíte	si,	že	právne	predpisy	sú	dostačujúce	pre	osoby	so	zdravotným	postihnutím?	
f. Aký	druh	predpisov	by	ste	vytvorili	pre	ľudí	so	zdravotným	postihnutím,	keby	ste	mohli?	

3. Účastníkom	 sú	 rozdané	 samolepiace	 lístky	 a	 ceruzky	 na	 zapísanie	 svojich	 odpovedí,	 ktoré	
umiestnia	pod	príslušné	otázky.	

4. Potom	všetci	účastníci	odovzdajú	svoje	odpovede,	ktoré	sú	nahlas	prečítané	a	skupina	o	nich	
diskutuje.		

5. Účastníci	 sú	 informovaní	 o	 právnych	 predpisoch	 a	 úpravách	 fyzického	 prostredia,	 ako	 aj	
o	súvisiacich	štatistikách.		

	
Trvanie:	25	minút.	

 

4.5.1  TIPY PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU 
Odporúčané	video:	

„10	Disabled	People	Who	Did	The	Impossible!”	https://www.youtube.com/watch?v=qD_zapWoUzk	

Pred	 začatím	 aktivít	 by	mal	 byť	 pracovník	 s	mládežou	 oboznámený	 so	 zásadami	 rovnosti,	 sociálnej	
inklúzie	 a	 diverzity,	 so	 situáciou	 týkajúcou	 sa	 osôb	 so	 zdravotným	 postihnutím	 v	 ich	 krajine,	
s	legislatívnymi	predpismi	a	úpravami		fyzického	prostredia,	s	komunikáciou	s	ľuďmi	so	zdravotným	
postihnutím	 a	 medzinárodnými	 príkladmi	 z	 praxe	 pre	 uľahčenie	 adaptačného	 procesu	 osôb	 so	
zdravotným	postihnutím	do	spoločnosti.	

4.5.2  NÁVRHY NA DOPLŇUJÚCE AKTIVITY 
§ Pracovníci	 s	 mládežou	 môžu	 zorganizovať	 výlety	 s	 mladými	 ľuďmi	 do	 miest,	 ktoré	 sú	

navrhnuté	 tak,	 aby	 spoznali	 život	 ľudí	 so	 zdravotným	 postihnutím,	 napríklad	 zrakovo	 či	
telesne	postihnutých.		

§ Môžu	tiež	organizovať	diskusné	akcie	na	zvýšenie	povedomia,	že	každý	sa	 	potenciálne	môže	
stať	zdravotne	postihnutým.		

§ Pracovník	 s	 mládežou	môže	 pozvať	 zdravotne	 postihnuté	 osoby,	 aby	 sa	 stretli	 so	 skupinou	
a	hovorili	o	svojom	živote,	pozitívach	a	problémoch	a	odpovedali	na	otázky.	
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§ Pracovníci	 s	 mládežou	 môžu	 skupinu	 rozdeliť	 do	 podskupín	 a	 pridať	 doplnkové	 aktivity	
k	hlavným	 aktivitám.	 Napríklad,	 jedna	 podskupina	 by	 mohla	 mať	 zaviazané	 oči	 a	 hádať	
predmet,	iná	podskupina	by	mohla	mať	zaviazané	oči	a	skúsiť	test	chuti.	

4.5.3  ĎALŠIE INFORMÁCIE A ODPORÚČANÉ ZDROJE 
§ Pracovníci	 s	mládežou	 by	 sa	mali	 snažiť	 podporiť	mladých	 ľudí	 so	 zdravotným	postihnutím	

a	zapojiť	 ich	 tak,	aby	sa	zúčastňovali	 spoločenského	a	ekonomického	života	a	podieľali	 sa	na	
rozhodovaní.	

§ Pracovníci	s	mládežou	podporia	mladých	ľudí	so	zdravotným	postihnutím,	aby	vyjadrili	svoje	
názory.	

§ Mali	by	poznať	legislatívu	a	usmernenia	o	osobách	so	zdravotným	postihnutím.	
§ Pracovníci	s	mládežou	by	mali	venovať	pozornosť	prekážkam	v	oblasti	životného	prostredia,	

ktoré	bránia	mladým	ľuďom	s	postihnutím	zúčastňovať	sa	rôznych	aktivít.	
§ Pracovníci	s	mládežou	by	mali	vytvárať	inkluzívne	príležitosti	pre	mladých	ľudí	so	zdravotným	

postihnutím,	aby	sa	mohli	zúčastňovať	športových	a	iných	rekreačných	aktivít.	

§ Zmeniť	neschopnosť	(postihnutie)	na	schopnosť	–	OECD:	
(https://www.virk.is/static/files/4_disability%20to%20ability.pdf)	
https://www.youtube.com/watch?v=v4Nq-bLkvP8	
https://www.youtube.com/watch?v=gqi2Ci0FliA	
https://www.youtube.com/watch?v=VAM9nh8WC-8	
https://www.youtube.com/watch?v=SxrS7-I_sMQ	
https://www.youtube.com/watch?v=tvNOzJ7x8qQ	
https://www.youtube.com/watch?v=_GofSucBneQ	
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5 AKO DÔLEŽITÝ SOM?  - Prvé stretnutie 

 

Vypracovanie	tohto	plánu	stretnutia	riadila:	Croatian	Youth	Network.		

5.1.1  STRUČNÝ OPIS PLÁNU STRETNUTIA 
Témou	tohto	stretnutia	je	sebaúcta	mladých	ľudí	s	duševnými	poruchami.	Vzhľadom	na	stigmatizáciu	
tejto	cieľovej	skupiny	je	najprv	potrebné	posilniť	ich	pocit		sebaúcty.	Je	tu	úvod	do	duševného	zdravia,	
výskyt	 v	 populácii	 a	 potom	plán	 stretnutia,	 ktorý	 je	 rozdelený	 do	 niekoľkých	 segmentov	 a	 samotný	
plán	môže	byť	rozdelený	na	dve	časti.	Po	skončení	 štartovacej	aktivity	o	sebaúcte	nasleduje	aktivita	
o	tom,	 ako	 nás	 vidia	 ostatní,	 o	 sebaobraze,	 ako	 môžem	 pomôcť	 svojmu	 priateľovi,	 ktorý	 sa	 necíti	
dobre,	 ako	môžem	pomôcť	 sebe,	 a	 záverečná	 aktivita	 je	 zrkadlom,	 kde	 účastníci	 dostanú	 správy	 od	
ostatných	o	nich	 samých	a	ktoré	 im	môžu	 tiež	pomôcť	budovať	 svoje	 sebavedomie.	Metódy	použité	
v	tomto	 stretnutí	 sú	 použité	 rôzne	 metódy:	 skupinová	 práca,	 diskusia,	 rolová	 aktivita,	 kreslenie,	
pracovné	listy.	

5.1.2  CIELE 
§ Zamerať	sa	na	pozitívne	aspekty	osobnosti,	ktoré	pomôžu	vytvoriť	 jej	 skutočný	obraz,	a	 tým	

ľahšie	prijať	samého/samu	seba.	
§ Povzbudiť	mladých	ľudí	akceptovať	samých	seba	bez	ohľadu	na	to,	aké	majú			obmedzenia.	
§ Analyzovať	svoje	vlastné	silné	a	slabé	stránky.	
§ Poskytovať	pozitívnu	spätnú	väzbu	jeden	druhému.	
§ Rozvíjať	empatiu	a	spoločne	riešiť	problémy.	

5.1.3  CIEĽOVÁ SKUPINA 
Mladí	ľudia	s	duševnými	poruchami.	

Vekové	rozpätie	cieľovej	skupiny:	14	-	16	rokov,	ale	dá	sa	pracovať	aj	so	staršou	mládežou.	

Počet	účastníkov	v	skupine:	6	–	10.	

Trvanie:	2	plány	stretnutia,	1.	plán	stretnutia:	75	minút	a	2.	plán	75	minút.	

5.1.4  POMÔCKY 
§ flipcharty,	
§ čisté	papiere	A4,	
§ samolepiace	poznámky,	
§ pracovné		listy,	
§ perá,	
§ farbičky.	
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5.2.1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY STRETNUTIA 
Duševné	zdravie,	 rovnako	ako	 fyzické	zdravie,	 je	v	našom	živote	veľmi	dôležité.	Má	vplyv	na	všetky	
aspekty	 nášho	 života	 a	 zahŕňa	 také	 veci	 ako	 je	 subjektívny	 pocit	 pohody	 so	 sebou	 samým	 ako	
i	s	ostatnými,	 lepšie	 prekonávanie	 stresu,	 schopnosť	 vytvárať	 úzke	 vzťahy	 s	 ostatnými,	 ktoré	
umožňujú	 bezpečnejšie	 rozhodnutia,	 atď.	 Duševné	 zdravie	 je	 spôsob,	 ktorým	 rozmýšľame,	 cítime	
a	konáme	v	rôznych	situáciách.	Mnoho	ľudí	má	problémy	s	duševným	zdravím	v	určitých	obdobiach	
svojho	života.	Tak	ako	dospelí,	aj	mladiství	môžu	mať	tieto	problémy,	ktoré	ovplyvňujú	ich	myslenie,	
pocity	a	správanie.	

Podľa	DSM-V	(2012)	-	5.	verzia	klasifikácie	psychických	porúch	Americkej	psychiatrickej	spoločnosti	-	
je	 zoznam	 najčastejších	 diagnóz	 nasledujúci:	 1)	 úzkostné	 poruchy	 (špecifické	 fóbie,	 iná	 úzkostná	
porucha,	 sociálna	 úzkostná	 porucha,	 panický	 atak	 a	 agorafóbia),	 2)	 poruchy	 nálady	 (veľká	 depresia	
a	bipolárna	porucha),	3)	psychotické	poruchy	(schizofrénia	a	bludová	porucha),	4)	poruchy	osobnosti	
(excentrická:	 paranoidná,	 schizoidná,	 schizotypová;	 dramatická/emočná:	 antisociálna,	 borderline,	
histriónska,	 narcistická	 a	 poruchy	 charakterizujúce	 obavy	 a	 ustráchanosť:	 vyhýbavá,	 závislá,	
obsedantno-kompulzívna),	5)	poruchy	 súvisiace	 s	príjmom	 jedla	 (anorexia	nervosa,	bulimia	nervosa	
a	záchvatové	 prejedanie	 sa),	 6)	 vývinové	 poruchy	 (porucha	 autistického	 spektra,	 ADHD	 a	 porucha	
učenia),	7)	behaviorálne	poruchy	(porucha	opozičného	vzdoru	a	narušené	správanie	sa),	8)	závislosti	
(poruchy	 spojené	 s	 užívaním	 látok),	 9)	 obsedanto-kompulzívne	 a	 príbuzné	 poruchy	 (obsedantno-
kompulzívna	 porucha)	 a	 10)	 poruchy	 viazané	 na	 psychotraumu	 a	 pôsobenie	 stresorov	
(posttraumatická	stresová	porucha	–	PTSP).	

Štúdie	 ukázali,	 že	 dospievajúci,	 u	 ktorých	 sa	 prejavujú	 poruchy	 správania,	 nadmerné	 požívanie	
alkoholu	 alebo	 drog,	 najčastejšie	 trpia	 nízkym	 sebavedomím/nízkou	 sebaúctou.	 Preto	 pri	 snahe	
zvyšovať	 svoje	 sebavedomie	 môžu	 byť	 mladiství	 náchylní	 k	 týmto	 poruchám.	 Ak	 sa	 adolescenti	
spoliehajú	 viac	 na	 vytúžený	 obraz	 o	 sebe	 samých	 skôr	 než	 na	 ten	 realistický,	 v	 posledných	 rokoch	
dospievania	 to	môže	 spôsobiť	 pocit	menejcennosti,	 nedostatok	 lásky	 a	 rešpektu	 zo	 strany	 druhých,	
depresiu,	 zmätenosť	 a	 úzkosť	 spojenú	 s	 fyzickým	 zdravím.	 Nízka	 sebaúcta	 adolescentov	 znižuje	
dôveru	 v	 seba	 samých.	 Ľudia,	 ktorí	 majú	 nedostatok	 sebaúcty,	 sa	 vyhýbajú	 zaradeniu	 do	 nových	
skupín	 alebo	 zaoberaniu	 sa	 sociálnymi	 situáciami.	 Nechcú,	 aby	 sa	 odkryla	 skutočnosť,	 že	 sa	
posmievajú	 ostatným	 preto,	 že	 sú	 plachí,	 nervózni	 alebo	 nevzdelaní.	 Namiesto	 toho	 sa	 radšej	 držia	
bokom,	 a	 tým	 mimo	 spoločnosti.	 Podľa	 rovnakého	 výskumu,	 problém	 nízkej	 sebaúcty	 je	 častejší	
u	dievčat	ako	u	chlapcov.	To	sa	dá	vysvetliť	mnohými	dôvodmi,	ako	sú	napr.	 rastový	hormón,	 rôzne	
spoločenské	 vzťahy,	 spôsob	 výchovy	 a	 iné	 rozdiely	 medzi	 pohlaviami.	 Mnoho	 dievčat,	 ktoré	 sú	
vystavené	 obťažovaniu,	 psychologickému,	 verbálnemu	 alebo	 fyzickému	 zneužívaniu,	majú	 extrémne	
nízku	sebaúctu	a	sú	často	bojazlivé,	neisté	a	zmätené	vo	vzťahoch	s	inými	ľuďmi.	Nízke	sebavedomie	
však	 môže	 spôsobiť	 depresie	 alebo	 problémy	 so	 správaním	 (Sujoldžić,	 Rudan	 a	 De	 Lucia,	 2006).	
Sebaúcta	 je	 negatívny	 alebo	 pozitívny	 obraz	 o	 sebe	 samom.	 Ide	 o	 spôsob,	 ktorým	 hodnotíme	 čo	
robíme,	čo	sme	a	výsledky,	ktoré	dosiahneme.	Sebaúcta	má	dopad	na	každý	okamih	nášho	života.	Ako	
sa	 budeme	 správať,	 ako	 budeme	 reagovať	 na	 správanie	 iných,	 ako	 si	 zvolíme	 životné	 hodnoty	
a	budeme	 čeliť	 životným	 výzvam	 vo	 veľkej	 miere	 závisí	 na	 tom,	 ako	 hodnotíme	 svoje	 vlastné	
schopnosti	a	hodnoty	(Sarilar,	2011).	Ľudia	s	vysokým	sebavedomím	hľadajú	výzvy	a	nové	skúsenosti	
a	súčasne	si	stanovujú	náročné	ciele.	Dosiahnutie	týchto	cieľov	má	za	následok,	že	sa	ich	sebavedomie	
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stáva	ešte	väčším.	Ľudia	s	vysokou	sebaúctou	sú	ambicióznejší,	 chcú	a	dúfajú,	že	dosiahnu	stále	viac	
a	viac	v	živote,	v	citovej,	duševnej,	tvorivej	alebo	duchovnej	oblasti.	Keď	má	človek	viac	sebavedomia,	
jeho	 komunikácia	 s	 ostatnými	 ľuďmi	 je	 otvorenejšia,	 úprimnejšia	 a	 úspešnejšia.	 	 Ľudia	 s	 vysokým	
sebavedomím	majú	tendenciu	vytvárať	si	vzťahy	s	ostatnými	ľuďmi	s	rešpektom,	dobrými	úmyslami	
a	slušnosťou.	 Pocit	 úcty	 k	 sebe	 samému	 je	 založený	 na	 rešpektovaní	 druhých.	 Nemyslia	 na	 to,	 že	
ostatní	ľudia	sa	vyhrážajú	alebo	očakávajú,	ako	ich	odmietnu,	ponížia,	podvedú	alebo	zradia.	Vyvinutý	
zmysel	 pre	 osobné	 hodnoty	 a	 autonómiu	 je	 spojený	 s	 veľkorysosťou,	 spoluprácou	 a	 vzájomnou	
pomocou.	

5.2.2  ÚDAJE A ŠTATISTIKA 

5.2.2.1  CHORVÁTSKO  

Podľa	SZO	1	z	5	ľudí	(20	%)	počas	svojho	života	má	nejaké	skúsenosti	s	duševnou	poruchou,	a	to	buď	
osobne	alebo	blízkeho	príbuzného,	3-12	%	mladých	ľudí	má	vážnu	duševnú	poruchu	a	20	%	mladých	
ľudí	mladších	ako	18	rokov	má	niektorú	z	vývinových	a	emočných	porúch	alebo	poruchy	správania.		
Detská	 nemocnica	 v	 Záhrebe	 každoročne	 prijíma	 až	 30	 detí	 s	 psychickými	 problémami,	 a	 to	 buď	 s	
psychologickou	symptomatológiou	alebo	aj	s	psychosomatickými	poruchami	(Vrdoljak,		Coleman	Božić	
a	Ćubić,	2016).	

5.2.2.2  VE�KÁ BRITÁNIA 

Jedno	z	desiatich	detí	potrebuje	pomoc	alebo	liečbu	kvôli	psychickým	problémom.	75	%	psychických	
problémov	 v	 dospelosti	 (okrem	 demencie)	 sa	 prejaví	 pred	 dosiahnutím	 18.	 	 roku	 veku.	 Posledná	
epidemiologická	štúdia	v	UK	uvádza,	že	v	tej	dobe	menej	ako	25	%	-	35	%	ľudí	s	diagnostikovateľnou	
poruchou	 duševného	 zdravia	 vyhľadalo	 pomoc.	 Objavujú	 sa	 dôkazy	 o	 rastúcej	 potrebe	 pomoci	 v	
kľúčových	skupinách	ako	je	stále	sa	zvyšujúci	počet	mladých	žien	s	emočnými	problémami	a	mladých	
ľudí	 s	 prejavujúcim	 sa	 sebapoškodzovaním.	 Ministerstvo	 zdravotníctva	 (2015)	 „So	 zreteľom	 na	
budúcnosť:	 Podpora,	 ochrana	 a	 zlepšovanie	 duševného	 zdravia	 a	 pohody	 našich	 detí	 a	 	 mladých	
ľudí“.38	

Výsledky	 výskumu	 charitatívnej	 organizácie	 Young	 Minds	 publikované	 v	 roku	 2014	 na	 základe	
žiadostí	 v	súlade	 so	 zákonom	 o	 slobode	 informácií	 lekárskym	 komisiám	 (Clinical	 Commissioning	
Groups	 -	CCGs)	 a	miestnym	orgánom	vyššej	úrovne,	prezentovali,	 že	77	%	 lekárskych	komisií,	 ktoré	
odpovedali	(74	z	96)	zmrazilo	alebo	znížilo	rozpočty	pre	svoje	služby	v	oblasti	duševného	zdravia	detí	
a	 adolescentov.	 V	 rokoch	 2013	 a	 2014	 bolo	 51	 000	 žiadostí	 o	 psychologickú	 liečbu	 15-19-ročných	
pacientov,	 pričom	 bolo	 dvakrát	 viac	 žiadostí	 	 pre	 mladé	 ženy	 ako	 	 mladých	 mužov.		
	

																																								 																					
38	Collective	of	authors	(2015).	Future	in	mind:	Promoting,	protecting	and	improving	our	children	and	young	

people’s	mental	health	and	wellbeing.	NHS	England,	Department	of	Health.	NHS	England	Publication	Gateway	
Ref.	No	02939.	Dostupné	online:	
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/414024/Childrens_Menta
l_Health.pdf	
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Mental	 Health	 Network	 NHS	 Confederation	 (2016)	 Key	 Facts	 and	 Trends	 in	 Mental	 Health	 2016	
Update'.39	

5.2.2.3  TALIANSKO 

Ročný	 výskyt	 duševných	 porúch	 v	 bežnej	 populácii	 predstavuje	 8	 %	 a	 ich	 počet	 neustále	 rastie	
(2011).40		

Špecifiká	pohlavia:	

Mladí	muži	vo	všeobecnosti	častejšie	nadmerne	užívajú	drogy	a	alkohol	a	trpia	antisociálnou	poruchou	
osobnosti.	 Mladé	 ženy	 sú	 náchylnejšie	 na	 poruchy	 súvisiace	 s	 príjmom	 jedla	 (1	 žena	 z	 20),	 trpia	
depresiami	a	úzkosťou.		

Asi	 8	 %	 detí	 a	 dospievajúcich	 trpí	 duševnou	 poruchou,	 ktorá	 je	 takmer	 vždy	 zdrojom	 ťažkostí	 v	
interpersonálnej	oblasti	(v	rodine	a	medzi	rovesníkmi)	a	v	školskej	oblasti.	Navyše,	nedávny	výskum	
ukázal,	 že	 mnohým	 psychickým	 poruchám	 v	 dospelosti	 predchádzajú	 poruchy	 v	 detstve	 a	
dospievajúcom	veku.41	

5.2.2.4  SLOVENSKO  

V	roku	2012	podľa	Ústavu	informácií	a	prognóz	školstva	bolo	z	celkového	počtu	818	000	študentov	47	
000	 klasifikovaných	 so	 špeciálnymi	 vzdelávacími	 potrebami	 a	 zdravotným	 postihnutím	 (5,75	 %).	
Z	nich	 58	 %	 nie	 je	 zahrnutých	 v	 integrovanej	 forme	 vzdelávania,	 ale	 sú	 vzdelávaní	 v	 špeciálnych	
vzdelávacích	inštitúciách.42,43	

Duševné	poruchy	a	poruchy	správania	(F01,	F03	–	F99):	
																																								 																					
39	Key	facts	and	trends	in	mental	health	2016	update	(2016).	Mental	Health	Network	NHS	Confederation.	

[Prístupné	05-05-2017].	Dostupné	online:	
http://www.nhsconfed.org/~/media/Confederation/Files/Publications/Documents/MHN%20key%20facts
%20and%20trends%20factsheet_Fs1356_3_WEB.pdf	

40	Ponzio,	F.	(2012).	I	Disturbi	mentali	in	Italia:	Numeri	e	Dati.	State	of	Mind:	Il	gionale	delle	scienze	psichologiche.	
[Prístupné	05-05-2017].	Dostupné	online:	http://www.stateofmind.it/2012/05/disturbi-mentali-italia/	

	

41	Tansella,	M.,	De	Girolamo,	(2001).	La	Diffusione	Dei	Disturbi	Mentali	Nella	Comunità.	Dipartimento	di	Medicina	
e	Sanità	Pubblica,	Sezione	di	Psichiatria,	Università	di	Verona/Progetto	Nazionale	Salute	Mentale,	Laboratorio	di	
Epidemiologia,	Istituto	Superiore	di	Sanità,	Roma.	Dostupné	online:	
http://www.sburover.it/psice/epidemiologia/Disturbi_mentali_Italia.pdf	
42	Repkova,	K.,	Sedlakova,	D.	(2012).	Zdravotné	postihnutie	-	vybrané	fakty,	čísla	a	výskumné	zistenia	
v	medzinárodnom	a	národnom	kontexte.	Bratislava:	Rodomax,	s.r.o.	Dostupné	online:	

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-
narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-osoby-so-zdravotnym-postihnutim/zdravotne-postihnutie-
vybrane-fakty-cisla-a-vyskumne-zstenia-v-medzinarodnom-a-narodnom-kontexte.pdf	

43	 Správa	 o	 stave	 školstva	 na	 Slovensku	 na	 verejnú	 diskusiu:	 Príloha	 č.	 1	 Popis	 vývoja	 a	 analýza	 hlavných	
problémov	 regionálneho	 školstva	 (2013).	 Ministerstvo	 školstva,	 vedy,	 výskumu	 a	 športu	 SR.	 Bratislava.	
Dostupné	online:	https://www.minedu.sk/data/att/4759.pdf	
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§ u	detí	vo	veku	0-18	rokov:	10	417	chlapcov,	7	290	dievčat	
§ u	detí	vo	veku	19-26	rokov:	1	868	chlapcov,	1	369	dievčat	
§ približne	polovica	z	nich	trpí	mentálnou	retardáciou.	

5.2.2.5  TURECKO 

29	 %	 osôb	 so	 zdravotným	 postihnutím	 v	 Turecku	 je	 mentálne	 postihnutých.	 	 Asi	 19	 %	 z	 týchto	
mentálne	postihnutých	osôb	sú	mladí	ľudia	(7-24	rokov)	(Turecký	štatistický	úrad).	

 

Základné	pravidlá	

§ Sedieť	 v	 kruhu,	 rešpektovať	 názory	 iných,	 zachovávať	 dôvernosť,	 načúvať	 jeden	 druhému,	
otázky	 sú	 povolené,	 právo	 povedať	 „Ďalej“,	 keď	 sa	 necítime	 dostatočne	 pripravení	 alebo	
sebavedomí	 zapojiť	 sa	 do	 aktivity	 (každý	 by	 sa	 mal	 zúčastniť	 stretnutia	 dobrovoľne	 a	 nie	
preto,	že	je	nútený).	

5.3.1  ŠTARTOVACIA AKTIVITA  

A) Mená a prídavné mená 
Ciele	

Stručne	sa	predstaviť	a	otestovať	si	vlastné	pocity.	

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Účastníci	sedia	v	kruhu.	
2. Povedzte	účastníkom,	aby	porozmýšľali	o	prídavnom	mene,	ktoré	vystihuje,	ako	sa	práve	teraz	

cítia.	Toto	prídavné	meno	musí	začínať	rovnakým	písmenom	ako	ich	meno,	napríklad	„Volám	
sa	 Štefan	 a	 som	 šťastný";	 alebo	 „Som	 Alan	 a	 som	 ambiciózny."	 Keď	 to	 hovoria,	 môžu	 tiež	
napodobniť	pantomímou,	čo	toto	prídavné	meno	opisuje.	

Trvanie:	10	minút.	

Voliteľné:	poznámka	pre	pracovníkov	s	mládežou	-	môžete	začať	stretnutie	vysvetlením	témy,	začnite	
stručným	predstavením	sa	a	 	potom	vysvetlite	ďalší	priebeh	stretnutia.	Môžete	 tiež	zapísať	program	
s	názvami	aktivít	na	 flipchart.	 	Týmto	spôsobom	môžu	byť	mladí	ľudia	 informovaní	o	každom	kroku	
v	priebehu	stretnutia.	

B) Čo je sebaúcta?   
Ciele	 	

§ Zistiť,	čo		vedia	mladí	ľudia	o	sebaúcte.	
§ Informovať	ich	o	sebaúcte	a	jej	význame.	
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Opis	jednotlivých	krokov	

Opýtajte	 sa	 účastníkov,	 či	 vedia,	 čo	 je	 sebaúcta.	 Aký	 je	 účel	 sebaúcty?	 Podľa	 odpovedí	 a	 dynamiky	
skupiny	si	môžete	vybrať	dve	možnosti:	

Variant	A	(ak	sa	členovia	skupiny	navzájom	poznajú)	

Rozdeľte	 skupinu	 do	 dvoch	 podskupín.	 Jedna	 skupina	musí	 premýšľať	 a	 diskutovať	 o	 vlastnostiach	
mládeže	s	nízkym	stupňom	sebaúcty	a	druhá	musí	diskutovať	o	mládeži	s	vysokým	stupňom		sebaúcty.		
Po	 krátkej	 diskusii	 si	 musí	 každá	 skupina	 vybrať	 jedného	 dobrovoľníka,	 ktorý	 znázorní	 vlastnosti,	
ktoré	 	 vyzdvihli.	 	 To	 znamená,	 že	 dobrovoľníci	 budú	musieť	 hovoriť	 ako	 osoby	 s	 vysokým/nízkym	
stupňom	sebaúcty,	obliekať	sa	ako	oni,	chodiť	ako	oni,	atď.	 	Aby	bolo	možné	zapojiť	do	tejto	aktivity	
celú	 skupinu,	 všetci	 budú	 predstierať,	 že	 sú	 na	 narodeninovej	 oslave	 a	 skupina	 bude	musieť	 zistiť,	
ktorá	 osoba	 z	 druhej	 skupiny	 je	 tým	 dobrovoľníkom	 a	 správa	 sa	 ako	 človek	 s	 vysokým/nízkym	
stupňom	sebaúcty.	

Variant	B	(ak	ide	o	prvé	stretnutie	skupiny)	

1. Vložte	 do	 dvoch	 klobúkov/krabíc	 príklady	 mladých	 ľudí	 s	 vysokým	 alebo	 nízkym	 stupňom	
sebaúcty.	 	Napríklad,	 keď	 on/ona	 je	 často	 tichý/á,	 nikto	mu	nevenuje	 pozornosť,	 	 je	 obeťou	
šikanovania,	je	zabávačom	v	triede,	vždy	o	sebe	pekne	hovorí,	je	komunikatívny/-a.	

2. Rozdeľte	 skupinu	 do	 dvoch	 podskupín.	 V	 každom	 klobúku/krabici	 sú	 niektoré	 príklady	
a	úlohou	 je	 rozpoznať	príklady	 a	 priradiť	 ich	 k	mladým	 ľuďom	 s	 vysokým/nízkym	 stupňom	
sebaúcty.	 	 Každá	 podskupina	 prilepí	 poznámky	 s	 príkladmi	 na	 flipchart	 (môžete	 nakresliť	
panáčika	na	každý	flipchart).			

3. Ak	je	dosť	času,	skupina	môže	diskutovať	o	svojich	vlastných	príkladoch	a	dať	ich	na	flipchart.		
4. Krátka	diskusia.		

Zhrnutie	 so	 skupinou:	 Sebaúcta	 je	 negatívny	 alebo	 pozitívny	 obraz	 o	 sebe	 samom.	 Ide	 o	 spôsob,	
ktorým	 hodnotíme,	 čo	 robíme,	 čo	 sme	 a	 výsledky,	 ktoré	 dosiahneme.	 Sebaúcta	má	 dopad	 na	 každý	
okamih	 nášho	 života.	 To,	 ako	 sa	 budeme	 správať,	 ako	 budeme	 reagovať	 na	 správanie	 iných,	 ako	 si	
zvolíme	životné	hodnoty	a	budeme	čeliť	životným	výzvam	vo	veľkej	miere	závisí	na	tom,	ako	budeme	
hodnotiť	svoje	vlastné	schopnosti	a	hodnoty.	

Trvanie:	15	minút.	

5.3.2   HLAVNÉ AKTIVITY 

A) Moja osobnosť v očiach mojich najbližších 
Cieľ	 	

§ Uvedomiť	si,	ako	nás	vidia	ostatní.	

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Každý	dostane	papier,	na	ktorý	sa	pokúsi	opísať	seba	samého,	ako	ho	vidia	jeho	najbližší.		Nech	
si	každý	nájde	svoje	miesto	a	napíše	to.		
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2. Krátka	diskusia.	Ako	sa	cítite?	 	Páči	 sa	vám,	čo	ste	napísali?	 	Stručne	vysvetlite,	ako	sa	obraz	
o	nás	samých	niekedy	líši	od	obrazu,	aký		majú	o	nás	iní.	

Trvanie:	20	minút	+	5	minútová	prestávka.	

B) Môj štít 
Ciele		 	

§ Zamerať	 sa	 na	 pozitívne	 aspekty	 osobnosti,	 ktoré	 pomôžu	 vytvoriť	 skutočný	 obraz	 o	 sebe	
samom,	a	tým	pomôžu	ľahšie	akceptovať	seba	samého.		

§ Povzbudiť	mladých	ľudí	premýšľať	o	svojich	kladných	stránkach	a	kvalitách.	

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Najprv	 uveďte	 príklad	 štítu	 (Príloha	 č.	 2)	 a	 povedzte	 mladým	 ľuďom,	 aby	 nakreslili	 svoj	
vlastný	štít	so	7	poľami.		

2. Povedzte	im,	aby	napísali	alebo	nakreslili	do	každého	poľa	nasledujúce:		
§ prvé	dve	prednosti,	s	ktorými	sa	narodili,	
§ svoje	dve	kvality	alebo	pozitívne	črty,		
§ dve	zručnosti,	ktoré	úspešne	zvládli,		
§ dva	veľké	úspechy	vo	svojom	živote,	
§ dva	problémy,	ktoré	úspešne	vyriešili,		
§ dva	ciele,	ktoré	majú	v	pláne	dosiahnuť,	
§ svoje	zlaté	pravidlo	života.	

3. Obraz	 seba	 samého	 -	 krátka	 diskusia	 (Čo	 si	myslíte	 o	 tejto	 aktivite?	 Bolo	 ľahké	 alebo	 ťažké	
vyplniť	tieto	polia?	Prečo	si	to	myslíte?	Páči	sa	vám	čo	vidíte?)		

Trvanie:	30	minút.	

 

Môžete	 dokončiť	 toto	 prvé	 stretnutie	 hodnotiacou	 aktivitou,	 ktorá	 účastníkom	 umožní	 zdôrazniť	
akékoľvek	poznanie	a	pocity	z	tohto	stretnutia.	
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6 AKO DÔLEŽITÝ SOM?  - DRUHÉ STRETNUTIE 

 

6.1.1  ŠTARTOVACIA AKTIVITA 

A) Moje meno 
Ciele		

§ Povzbudiť	mladých	ľudí,	aby	si	boli	vedomí	samých	seba	a	svojho	mena.	

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Účastníci	sa	postavia	do	kruhu.	
2. Každý	 účastník	 povie	 svoje	 meno	 dvomi	 rôznymi	 spôsobmi:	 prvé	 potichu	 a	druhé	 nahlas	

a	sebavedomo.		
3. Na	konci	sa	spýtajte,	ako	sa	účastníci	pri	tejto	aktivite	cítili	a	čo	zistili.			

6.1.2  HLAVNÉ AKTIVITY 

A) Ja a moje silné a slabé stránky 
Ciele		 	

§ Podporiť	mladých	ľudí,	aby	si	uvedomili,	že	vlastný	obraz	o	sebe	samom	sa	dá	zmeniť.	
§ Podporiť	mladých	ľudí,	aby	rozmýšľali	o	vlastnostiach,	ktoré	sa	nám	nepáčia	a	ako	 ich	vieme	

zmeniť.		
§ Podporiť	mladých	ľudí,	aby	akceptovali	samých	seba	takých,	akí	sú.	

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Dajte	každému	účastníkovi	dva	farebné	lepiace	papieriky.	
2. Povedzte	 im,	 že	 toto	 cvičenie	budú	 robiť	pre	 seba	 a	papieriky	budú	 čítať	 len	 vtedy,	 ak	budú	

chcieť.	
3. Každý	napíše	na	papieriky	päť	vlastností,	 charakteristík,	zručností,	ktoré	sa	 im	na	sebe	páčia	

a	päť	vlastností,	ktoré	sa	im	nepáčia.		
4. Musia	si	z	nich	potom	vybrať,	ktoré	dve	vlastnosti	ich	najviac	charakterizujú	a	ktoré	najmenej.	

Nemusia	to	nikomu	ukázať.		
5. Diskusia	 –	 podporte	 mladých	 ľudí	 v	tom,	 aby	 rozmýšľali,	 čo	 spôsobuje	 vytváranie	 týchto	

charakteristík	 človeka.	 Aký	 je	 ich	 zámer?	 Na	 čo	 sú	 nám	 tieto	 vlastnosti?	 Prečo	 sú	 pre	 nás	
dôležité?	 Je	 s	nimi	 život	 náročnejší?	 Každá	 z	vlastností	 je	 vytvorená	 z	 nejakého	 dôvodu.	 Aby	
vytvárali	 jeden	celok,	aby	sa	navzájom	dopĺňali.	Aby	sme	zvládli	aj	náročné	situácie.	Musíme	
rešpektovať	všetky	a	brať	 ich	do	úvahy.	Všetky	musíme	akceptovať	a	nesmieme	 ich	brať	ako	
náhodné.		
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6. Záver:	 Je	 zaujímavé,	 že	 keď	 si	 o	sebe	 vytvoríme	 predstavu,	 nekontrolujeme	 následne,	 či	 je	
naozaj	 pravdivá.	 Správame	 sa	 podľa	 nej...	 Naše	 správanie	 a	pocity,	 dokonca	 i	schopnosti,	 sú	
vždy	v	súlade	s	našou	predstavou	o	nás	(Rijavec,	1997,	page	33).	Začneme	veriť	obrazu,	ktorý	
sme	si	o	sebe	vytvorili	a	niekedy	je	veľmi	ťažké	zmeniť	niektoré	naše	zvyky	alebo	postoje.	Tiež	
sa	 niekedy	 nesnažíme	 dosiahnuť	 niektoré	 ciele,	 alebo	 dosiahnuť	 v	živote	 niečo	 viac	 alebo	
povedať	vlastný	názor,	pretože	takéto	správanie	by	nezodpovedalo	obrazu,	ktorý	o	sebe	máme	
(Sarilar,	2011).	

Trvanie:	15	minút.	

B) Ako viem pomôcť priateľovi, ktorý sa necíti veľmi dobre? 
Ciele		 	

§ Vedieť	rozoznať,	kedy	sa	priateľ/človek	necíti	veľmi	dobre.	
§ Nájsť	spôsoby	ako	pomôcť	človeku,	ktorý	sa	necíti	veľmi	dobre.	

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Môžete	začať	aktivitu	otázkou	o	skúsenostiach	ľudí	v	skupine,	kedy	sa	necítili	veľmi	dobre.		
2. Rozdeľte	skupinu	do	troch	podskupín	a	dajte	každej	skupine	prázdny	flipchart.	
3. Každá	podskupina	musí	zodpovedať	nasledujúce	otázky:		
4. Prvá	podskupina	–	Aké	sú	dôvody	toho,	že	sa	človek	cíti	zle?	Čo	to	môže	spôsobiť?		
5. Druhá	podskupina	–	Ako	sa	správa	človek,	ktorý	sa	necíti	veľmi	dobre?		
6. Tretia	podskupina	–	Ako	môžeme	pomôcť	človeku,	aby	sa	cítil	lepšie?		
7. Podporte	členov	skupiny,	aby	sa	podelili	o	svoju	prezentáciu.		
8. Nasleduje	 krátka	 diskusia	 o	vlastných	myšlienkach	 a	prečo	 je	 potrebné	 pomáhať.	 Taktiež	 sa	

pokúste	prijímať	aj	nepríjemné	pocity.	Je	v	poriadku,	ak	má	niekto	zlý	deň	alebo	niekedy	plače.	
A	priatelia	sú	tu	na	to,	aby	nám	pomohli	cítiť	sa	lepšie	a	môžu	mať	veľký	vplyv	na	našu	náladu	
a	pocity.	

	
POZNÁMKA	pre	pracovníkov	s	mládežou:	Tu	 je	k	dispozícii	veľmi	užitočný	 link,	kde	môžete	nájsť	
podmienky	 a	symptómy	 mentálnych	 ochorení	 a	pripraviť	 sa	 tak	 dobre	 na	 túto	 aktivitu,	 pozrite	 na	
stránku	Young	minds.44	

Trvanie	aktivity:	20	minút	+	5-minútová	prestávka.	

C) Podpora seba samého 
Cieľ		 	

§ Podporiť	mladých	ľudí	v	tom,	že	si	môžu	pomôcť	aj	sami,	ak	sa	necítia	dobre.	
	
	

																																								 																					
44	Young	minds:	Child	&	Adolescent	Mental	Health.	[Prístupné	24-07-2017].	Available	online:	

https://youngminds.org.uk/?gclid=CKz1wK_76dMCFe6_7QodKaWCkA	
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Opis	jednotlivých	krokov	

1. Dajte	každému	prázdny	papier	A4	tak,	aby	si	každý	vedel	obkresliť	svoju	dlaň.		
2. Povedzte	 každému,	 aby	 napísal	 do	 svojich	 piatich	 prstov,	 ako	 si	 môže	 pomôcť,	 ak	 je	 jeho	

pohľad	na	seba	samého	skreslený	a	vysvetlite	mu	význam	spojenia	„skreslený	obraz	o	sebe“.	
3. Každý	účastník	robí	túto	aktivitu	sám.	Dajte	mu	príklady	športových	aktivít,	svalovej	relaxácie,	

sociálnych	sietí...	
4. Podporte	členov	skupiny,	aby	sa	podelili	o	svoje	myšlienky.	
5. Nechajte	 ich,	 aby	 si	 predstavili,	 akú	 silu	majú	 vo	 svojich	 rukách	 a	aby	 tak	 nezabudli,	 akí	 sú	

dôležití.		

Trvanie:	10	minút.	

 

A) Zrkadlo 
Cieľ	 		

§ Prebudiť	obraz	o	sebe	prostredníctvom	spätnej	väzby	od	ostatných	účastníkov.	

Opis	jednotlivých	krokov		

1. Dajte	 každému	účastníkovi	 skupiny	hárok	papiera	 a	povedzte	mu,	 aby	 si	 napísal	 svoje	meno	
hore	na	papier.		

2. Povedzte	mu,	aby	otočil	papier	na	druhú	stranu	a	poslal	ho	ostatným	účastníkom	v	skupine.		
3. Ich	úlohou	je	napísať	niečo	pekné	o	človeku,	ktorého	meno	je	na	papieri.	Môžu	napísať	niečo,	

čo	zistili	o	tomto	človeku	počas	stretnutí,	dať	mu	nejakú	radu,	napísať,	čo	sa	im	na	ňom	páčilo	
atď.	Komentáre	sú	anonymné.		

4. Keď	všetci	dostanú	svoj	papier	s	komentármi,	dajte	účastníkom	pár	minút,	aby	si	ich	prečítali	
a	začali	potom	diskusiu	–	ste	prekvapení	z	nejakej	správy,	ktorú	ste	dostali,	ste	spokojní	s	tým	
ako	vás	vidia	ostatní	účastníci...?	

Trvanie:	20	minút.	

 

Spätná	väzba	na	workshop	môže	byť	získaná	aj	prostredníctvom	tejto	aktivity:	

§ Dajte	každému	účastníkovi	malý	papierik,	na	ktorý	musia	napísať	zopár	viet	alebo	slov	o	tom,	
ako	sa	cítili	počas	dnešného	workshopu.	Zamerajte	sa	na	ich	pocity.	

Trvanie:	2	minúty.	
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6.4.1  TIPY PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU  
Buďte	trpezliví.	Pravdepodobne	to	bude	trvať	mladým	ľuďom	dlhšie,	kým	začnú	premýšľať	o	svojich	
vlastnostiach,	možno	to	bude	pre	niektorých	veľmi	ťažké,	a	preto	sa	pre	tento	workshop	odporúčajú	
dvaja	lektori	v	skupine,	aby	bola	dosiahnutá	lepšia	kvalita	samotných	aktivít.	Taktiež	je	možné	rozdeliť	
tento	plán	stretnutia	na	dve	samostatné	stretnutia	tak,	aby	každé	z	nich	trvalo	približne	jednu	hodinu.			

6.4.2  NÁVRHY PRE ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE AKTIVITY 
Tento	workshop	je	základom	pre	ďalšie	aktivity	v	rámci	duševného	zdravia.	

	

 
Young	 minds:	 Child	 &	 Adolescent	 Mental	 Health.	 Dostupné	 online	 [24-07-2017]	 na	
https://youngminds.org.uk/?gclid=CKz1wK_76dMCFe6_7QodKaWCkA	
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6.6.1  PRÍLOHA Č. 1: PRACOVNÝ LIST 1 PRE AKTIVITU MOJA 

OSOBNOSŤ V OČIACH MOJICH NAJBLIŽŠÍCH 
SOM	V	ICH	OČIACH:	

silný	 alebo	 slabý	 //	 šťastný	 alebo	 smutný	 //	 zábavný	 alebo	 nudný	 //	 víťaz	 alebo	 porazený	 //	
odhodlaný	alebo	zdržanlivý	//	pokojný	alebo	nervózny	//	pohodový	alebo	napätý	//	odvážny	alebo	
ustráchaný	//	zrelý	alebo	nezrelý	//	spokojný	alebo	nespokojný	//	šťastný	alebo	nešťastný	//	zdravý	
alebo	chorý	//	úprimný	alebo	neúprimný	//	spoľahlivý	alebo	nespoľahlivý	//	poriadkumilovný	alebo	
neporiadny	//	úspešný	alebo	neúspešný	//	pomalý	alebo	rýchly	//	vytrvalý	alebo	nevytrvalý	//	jemný	
alebo	tvrdý	//	optimistický	alebo	pesimistický	//	s	dobrými	alebo	zlými	organizačnými	schopnosťami	
//	plný	nápadov	alebo	vyhoretý	//	príjemný	alebo	nepríjemný	

PRE	KAŽDÝ	PÁR	PRÍDAVNÝCH	MIEN	URČTE,	KTORÉ	VÁS	LEPŠIE	VYSTIHUJÚ,	tie	vľavo	alebo	tie	
vpravo?	

Premýšľajte	a	vyhodnoťte:	

V	očiach	vašich	rodičov	ste...	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

V	očiach	vašich	priateľov	ste...	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

V	očiach	vašej	sestry/brata	ste...	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	

V	očiach	vašich	učiteľov	ste...	

___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	
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6.6.2  PRÍLOHA Č. 2: PRÍKLAD ŠTÍTU 
	 	

Obrázok	11	Štít	
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7 MLÁDEŽ AKO KĽÚČ PRE OŽIVENIE VIDIEKA 

 

Tento	plán	stretnutia	vypracovala:	Croatian	Youth	Network.	

7.1.1  STRUČNÝ OPIS PLÁNU STRETNUTIA  
Tento	 workshop	 je	 vhodný	 pre	 pracovníkov	 s	mládežou,	 ktorí	 chcú	 pracovať	 s	mladými	 ľuďmi	 na	
vidieku	 alebo	 v	geograficky	 znevýhodnených	 oblastiach.	 V	rámci	 tohto	 workshopu,	 mladí	 ľudia	
z	týchto	 oblastí	 budú	mať	možnosť	diskutovať	 o	svojich	 špecifických	potrebách,	 budú	mať	možnosť	
preskúmať	obidve	strany	(dobrú	aj	zlú)	vidieckych	a	mestských	oblastí,	budú	mať	možnosť	zdôrazniť	
hlavné	problémy,	ktorým	čelia	mladí	ľudia	na	vidieku	a	navrhnúť	možné	riešenia.	Tento	workshop	ich	
posilní	 a	rozvinie	 ich	 zručnosti,	 ktoré	 budú	 pre	 nich	 užitočné,	 keď	 sa	 budú	 stretávať	 s	problémami.	
Pracovník	s	mládežou	bude	používať	metódy	ako	je	diskusia	a	skupinová	práca.		

7.1.2  CIELE 
§ Diskutovať	o	rozdieloch	medzi	životom	v	mestských	a	vidieckych	oblastiach.	
§ Vypočuť	potreby	mladých	ľudí	z	vidieckych	oblastí.		
§ Zamerať	sa	na	hlavné	problémy,	ktorým	čelia	mladí	ľudia	na	vidieku.	
§ Nájsť	 konkrétne	 riešenie	 a	navrhnúť	 možné	 kroky	 pre	 zlepšenie	 kvality	 života	 mládeže	

z	vidieckych	oblastí.	
§  Zvýšiť	povedomie	o	dôležitosti	aktívnej	účasti	mládeže	pri	rozvoji	miestnych	komunít. 

7.1.3  Cieľová skupina 
Mladí	ľudia	z	vidieckych/geograficky	znevýhodnených	oblastí.	

Vekové	rozmedzie	cieľovej	skupiny:	15-30	rokov.	

Veľkosť	cieľovej	skupiny:	10-15	účastníkov.	

7.1.4  POMÔCKY 
§ papiere	A4,	
§ lepiace	papieriky	v	troch	rôznych	farbách,	
§ flipchart,	
§ fixky.	

Trvanie:	120	minút.	
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7.2.1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY STRETNUTIA 
Pokračujúci	trend	v	znižovaní	vidieckej	populácie	je	fenomén,	ktorý	je	prítomný	v	mnohých	krajinách	
na	 svete	 a	vzniká	 na	 základe	 rôznych	 sociálnych,	 ekonomických,	 kultúrnych	 alebo	 iných	 okolností,	
ktoré	vo	väčšej	alebo	menšej	miere	ovplyvňujú	intenzitu	a	rozsah	vidieckej	migrácie.	Pokiaľ	ide	o	túto	
tému,	je	veľmi	ťažké	jednoznačne	zodpovedať	otázku	„čo	spôsobuje	vyľudňovanie	vidieckych	oblastí“.	
Vidiek	 je	 často	 označovaný	 ako	 neistý,	 čo	 sa	 týka	 demografických	 a	ekonomických	 výhľadov,	
nedostatku	 príležitostí	 sa	 zamestnať	 a	nízkej	 mzdy	 tých,	 ktorí	 pracujú,	 nedostatku	 aktivít	 a	slabej	
ponuky	zábavných	a	kultúrnych	podujatí.	Takže	nie	je	prekvapením,	že	sa	mladí	ľudia	snažia	odísť.			

Prebehlo	 už	 mnoho	 diskusií	 k	mládeži	 pochádzajúcej	 z	vidieckych	 oblastí	 a	k	možnostiam,	 ako	 ich	
motivovať,	aby	zostali,	pretože	mladí	ľudia	sú	najväčšou	skupinou	migrantov	z	vidieka.	Štúdie	ukázali,	
že	existuje	viacero	„push“	faktorov,	ktoré	sú	zodpovedné	za	migráciu	mladých	z	vidieckych	oblastí:		

§ Zamestnanie:	 Nedostatok	 kvalitných	 pracovných	 príležitostí	 pre	 mladých	 sa	 považuje	 za
hlavný	 spúšťač	 migrácie,	 a	to	 najmä	 v	zmysle	 zárobku,	 ďalšieho	 vzdelávania,	 istoty
zamestnania,	 kariérneho	 postupu,	 kompatibility	 s	vyššou	 kvalifikáciou	 a	príležitostí	 rozvíjať
nové	zručnosti.

§ Vyššie	 vzdelanie:	 mladí	 ľudia	 majú	 limitované	 možnosti	 pre	 získanie	 dobrého	 vyššieho
vzdelania	 na	 vidieku	 a	zvyčajne	 je	 toto	 vzdelávanie	 označované	 len	 ako	 ťažko	 dostupné,
neaktuálne	alebo	nevhodné.

§ Ubytovanie:	nedostatok	dostupných	príležitostí	pre	ubytovanie,	malý	a	drahý	trh	s	prenájmom
vo	 vidieckych	 oblastiach,	 nedostatok	 spolubývajúcich,	 s	ktorými	 by	 sa	 delili	 o	náklady,
nedostatok	ubytovacích	zariadení	v	rámci	finančného	rozpočtu	mladých	ľudí.

§ Túžba	byť	nezávislý:	túžba	opustiť	dom	a	žiť	nezávisle	od	rodičov.
§ Zariadenia	 pre	 voľný	 čas:	 slabá	 dostupnosť	 a	výber	 voľnočasových	 a	rekreačných	 zariadení,

nedostatok	 miestnych	 obchodov,	 zatváranie	 malých	 obchodov	 v	poslednom	 období,	 malý
výber	v	rámci	vidieckeho	životného	štýlu	dostupného	pre	mladých	ľudí.

§ Doprava:	nedostatok	verejnej	dopravy,	ktorá	vplýva	ešte	viac	na	pocit	sociálnej	a	ekonomickej
izolácie.

Mladí	ľudia	sú	často	vnímaní	ako	kľúčový	 faktor	potrebný	pre	oživenie	vidieckych	oblastí,	a	preto	 je	
nevyhnutné	investovať	do	ich	vzdelania	a	kvality	ich	života.	Ak	zostane	život	mladých	ľudí	nezmenený,	
existuje	legitímna	hrozba	vyľudnenia	vidieckych	oblastí.	

*Organizácia	 pre	 hospodársku	 spoluprácu	 a	 rozvoj	 (OECD)	 definuje	 vidiecke	 oblasti	 ako	 komunity
s	hustotou	obyvateľstva	nižšou	ako	150	obyvateľov	na	kilometer	štvorcový	(OECD,	2011).

7.2.2  ÚDAJE A ŠTATISTIKA 

7.2.2.1  CHORVÁTSKO 

90	 %	 celého	 územia	 Chorvátska	 predstavuje	 vidiek	 a	 	 napriek	 tomu	 tam	 žije	 len	 približne	 40	 %	
chorvátskej	populácie	(Ministerstvo	poľnohospodárstva,	2014).	
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Žutinić	et.	al.	(2008)	zistili	vo	svojom	výskume,	že	20	%	respondentov	plánuje	opustiť	vidiek	v	blízkej	
budúcnosti;	62,7	%	respondentov	považuje	väčšie	množstvo	nezamestnaných	a	nízku	životnú	úroveň	
za	 hlavné	 faktory	 opustenia	 týchto	 oblastí;	 36,2	 %	 respondentov	 je	 presvedčených,	 že	 mestské	
prostredie	 ponúka	 lepšie	 životné	 podmienky;	 31,3	 %	 respondentov	 uviedlo	 ako	 problém	 samotnú	
infraštruktúru	 (zlé	 cesty,	 nedostatočná	 verejná	 doprava,	 osvetlenie,	 nízky	 výber	 v	obchodoch,	
nedostatok	zdravotníckych	služieb);	11,4	%	respondentov	poznamenalo,	že	na	vidieku	 je	nedostatok	
spoločenských	 a	kultúrnych	 podujatí;	 5,7	 %	 respondentov	 vidí	 vidiecke	 oblasti	 ako	 miesto	 bez	
perspektívy	 pre	 deti	 a	mladých	 ľudí;	 4,3	 %	 respondentov	 vníma	 vidiecke	 oblasti	 ako	 beznádejné	
miesta.		

Podľa	OECD	kritérií	(OECD,	2011),	v	roku	2001,	žilo	v	Chorvátsku	47,6	%	populácie	na	vidieku,	zatiaľ	
čo	v	roku	2011	sa	počet	ľudí	žijúcich	na	vidieku	znížil	na	39,1	%.	

Podľa	 štúdie,	 ktorá	 bola	 vedená	 Platformou	 pre	 rozvoj	 vidieka	 v	juhovýchodnej	 Európe	 (Balkánske	
krajiny),	 33	%	mladých	 ľudí	 sa	 snaží	 udržiavať	 v	rovnováhe	 svoj	 súkromný	 a	pracovný	 život	medzi	
mestskými	 a	vidieckymi	 oblasťami;	 17,5	 %	 mladých	 ľudí	 nevidí	 svoju	 budúcnosť	 na	 vidieku.	 Ako	
hlavný	problém	úspešného	podnikania	na	vidieku	vidia	mladí	 ľudia	administratívne	problémy	 (50,6	
%)	 a	nedostatočne	 rozvinutú	 infraštruktúru	 pre	 začiatok	 svojho	 vlastného	 podnikania	 (47	%).	 Keď	
mali	mladí	ľudia	hodnotiť	pozitívne	stránky	života	na	vidieku,	63,3	%	mladých	ľudí	hovorí,	že	život	na	
vidieku	je	zdravší	ako	život	v	meste,	48,6	%	sa	vyjadrilo,	že	majú	radi	prírodu	a	69,5	%	mladých	ľudí	
by	 bolo	 ochotných	 investovať	 do	 budúcnosti	 na	 vidieku	 (s	 finančnou	 pomocou	 a	podporou	 vlastnej	
krajiny).	

7.2.2.2  TALIANSKO 

V	Taliansku	 je	 72,5	 %	 plochy	 klasifikovanej	 ako	 vidiek.	 67,9	 %	 samospráv	 s	24,3	 %	 talianskej	
populácie	 spadá	 do	 nízkej	 urbárnej	 triedy.	 22,7	 %	 plochy	 Talianska	 patrí	 do	 kategórie	 strednej	
urbárnej	triedy	s	populáciou	42,2	%.	Len	4,8	%	plochy	Talianska	je	klasifikovanej	ako	oblasť	vysokej	
urbanizácie	a	žije	tu	33,3	%	talianskej	populácie.45		

Nedá	 sa	 povedať,	 že	 v	Taliansku	 sú	 mestské	 oblasti	 vo	 všeobecnosti	 bohatšie	 ako	 vidiecke	 oblasti.	
Významný	rozdiel	 je	badateľný	pri	porovnaní	severného	a	južného	Talianska.	Domáce	migračné	vlny	
často	smerujú	z	juhu	(„chudobnejších“	oblastí)	na	sever.46		

Dobrý	 stav	 vidieckych	 oblastí	 v	Taliansku	 súvisí	 zrejme	 s	faktom,	 že	 krajina	 je	 husto	 obývaná	
a	vidiecke	 oblasti	 sú	 dobre	 prepojené	 so	 strednými	 a	malými	mestskými	 sieťami.	 Bohatšie	 vidiecke	
oblasti	 majú	 rôznorodé	 hospodárstvo,	 ktoré	 znásobuje	 možnosti	 zamestnania	 pre	 mladých	 ľudí	 na	
vidieku	(napr.	poľnohospodárstvo	a	 turizmus).	Menej	rozvinuté	vidiecke	oblasti	 sú	v	centrálnej	časti	
krajiny		-	v	oblastiach	mimo	pobrežia.		

Koncentrácia	 obyvateľov	 nad	 65	 rokov	 je	 na	 vidieku	 veľmi	 vysoká	 a	postupom	 času	 sa	 zvyšuje.	 Na	
druhej	 strane,	 starnutie	 obyvateľstva	 je	 celonárodný	 trend.	 Starnutie	 a	vyľudnenie	 sú	 hrozbami	 pre	

																																								 																					
45	Annuario	Statistico	Italiano	(2014).	Istat.	[Prístupné	21-05-2017].	Dostupné	online:	
http://www.istat.it/it/files/2014/11/C01.pdf	
46	Anania,	G.,	Tenuta,	A.	(2007).	Ruralità,	urbanità	e	ricchezza	nelle	Italie	contemporanee.	Dipartimento	di	

Economia	e	Statistica,	Università	della	Calabria.	
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udržanie	 súčasného	 školského	 systému	 na	 vidieku.	 V	období	 rokov	 2003-2006	 sa	 počet	 žiakov	
v	základných		školách	znížil	o	1,7	%	a	v	stredných	školách	o	7,1	%.	47		

Ľudia	v	mladom/produktívnom	veku	sa	vo	všeobecnosti	častejšie	sťahujú.	Najčastejšie	z	juhu	na	sever	
a	z	vidieka/malých	miest	do	veľkomiest.	Takmer	50	%	„vnútorných	migrantov“	sa	sťahuje	za	prácou,	
29	%	sa	sťahuje	z	rodinných	dôvodov	(manželstvo).48		

Výskum	„Názory	mladých	ľudí	z	vidieckych	oblastí“	(2012)49:	

40	 %	 mladých	 ľudí,	 ktorí	 žijú	 na	 vidieku,	 sú	 spokojní	 so	svojim	 miestom	 pobytu.	 Viac	 ako	 80	 %	
mladých	ľudí	chce	žiť	v	meste	s	počtom	obyvateľov	menej	ako	50	000.	57,9	%	mladých	ľudí	si	myslí,	že	
život	je	lepší	v	mestách	s	menej	ako	10	000	obyvateľov.		

7.2.2.3  SLOVENSKO 

Podľa	štatistického	úradu	54	%	obyvateľov	Slovenska	žije	v	mestách	(s	viac	ako	5	000	obyvateľmi),	46	
%	žije	na	vidieku.		Tendencia	sťahovania	sa	z	miest	do	priľahlých	dedín	je	malá	(0,2	%	nárast).50		

7.2.2.4  TURECKO 

Podľa	správy	z	roku	2016	bol	počet	osôb	žijúcich	na	vidieku	7,7	%	(približne	6,2	milióna	ľudí).	 	 	Na	
vidieku	nie	 je	pre	mladých	ľudí	veľa	pracovných	príležitostí	s	výnimkou	poľnohospodárstva	a	chovu	
dobytka.	 V	 Turecku	 môžu	 byť	 nezamestnanosť,	 vzdelávacie	 príležitosti	 a	 lepšie	 zdravotné	 služby		
vnímané	 ako	 dôvody	 pre	 migráciu	 z	 vidieckych	 oblastí	 do	 mestských	 regiónov.	 Bolo	 zistené,	 že	
v	posledných	rokoch	migrácia	z	vidieckych	oblastí	do	miest	stále	rastie.		

7.2.2.5  VE�KÁ BRITÁNIA 

Asi	80	%	územia	Veľkej	Británie	 je	oficiálne	klasifikovaných	ako	vidiek	a	asi	20	%	populácie	žije	na	
vidieku	-	viac	ako	12	miliónov	ľudí.		

Výdavky	na	dopravu	predstavujú	približne	13	%	disponibilného	príjmu	vo	vidieckych	domácnostiach	
v	porovnaní	s	11	%	priemernej	domácnosti	v	Anglicku.		Vidiecke	bývanie	má	tiež	tendenciu	byť	oveľa	
menej	dostupné	než	bývanie	v	meste.	
																																								 																					
47	Trapasso,	R.	(2009).	La	politica	rurale	italiana,	secondo	la	valutazione	dell’Ocse.	Agriregionieuropa.	Anno	5	

n°17,	Giu	2009.	[Prístupné	21-05-2017].		Dostupné	online:		
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/17/la-politica-rurale-italiana-secondo-la-
valutazione-dellocse	

48	Dan,	N.,	Fornasin,	A.	(2013).	Una	indagine	CATI	per	lo	studio	della	mobilità	interna	in	Italia	in	un’ottica	
longitudinale.	Università	degli	studi	di	Udine,	Dipartimento	Di	Scienze	Economiche	e	Statistiche.	Prístupné	21-
05-2017].		Dostupné	online:	https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud-
organizzazione/dipartimenti/dies/ricerca/allegati_wp/wp_2013/wp04_2013.pdf	

49	Romito,	G.	(2012).	La	Percezione	Delle	Aree	Rurali	Da	Parte	Dei	Giovani:	Un’indagine	europea	realizzata	su	otto	
Stati	Membri.	L’agricoltura	A	Beneficio	Di	Tutti.	[Prístupné	21-05-2017].		Dostupné	online:	
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YOAc8qE5TOwJ:www.reterurale.it/flex/cm/pages
/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%25252F0%25252Ff%25252FD.3e6c3d2ab195114762b0/P/BLOB%253A
ID%253D9649/E/pdf+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=it	

50	Podmanická,	Z.	Et	al.	(2017).	My	v	číslach	Pohyb	obyvateľstva	2016.	Štatistický	úrad	Slovenskej	republiky.	
Bratislava.	[Prístupné	21-05-2017].		Dostupné	online:		
https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=83488f7e-8813-4565-8072-1e8ae0db4197	
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Niektoré	 súčasné	 výzvy,	 ktorým	 čelia	 vidiecke	 komunity,	 odrážajú	 tento	 nedostatok	 v	 nasledujúcich	
dôkazoch:		

§ Malým	vidieckym	školám	hrozí	 zatvorenie	 z	dôvodu	nového	vzorca	 financovania,	 	 ktorý	núti	
obecné	úrady	aplikovať	štandardizovaný	vzorec	na	všetky	školy.		

§ Vidiecki	praktickí	lekári	v	rekreačných	oblastiach	čelia	nedostatočnému	financovaniu	a	možno	
zrušeniu	kvôli	novému	vzorcu,	ktorý	im	neposkytuje	žiadny	príjem	pre	liečbu	turistov.			

§ Škrty	 v	 dotáciách	 pre	 verejných	 prevádzkovateľov	 dopravy	 zredukovali	 služby	 autobusovej	
dopravy	na	vidieku,	ktorá	ovplyvňuje	tak	miestnych	obyvateľov	ako	aj	cestovný	ruch.	

§ Škrty	sociálnych	dávok	pre	osoby,	ktoré	poskytujú	ubytovanie,	zasahujú	chudobné	domácnosti	
vo	vidieckych	oblastiach,	obzvlášť	tvrdo	kvôli	nedostatku	menších	ubytovacích	zariadení.		

§ Dobrovoľné	 a	 komunitné	 organizácie	 bojujú	 o	 prežitie	 kvôli	 škrtom	 rozpočtov	 obecných	
úradov,	zníženiu	podpory	centrálnej	vlády	a	konkurencii	súkromníkov,	a	to	napriek	zvýšenému	
tlaku	na	poskytovanie	„služieb	veľkej	spoločnosti“.		

§ Návrh	na	ukončenie	 poskytovania	 dostupného	bývania	 na	miestach	 s	menej	 ako	10	domami	
ignoruje	 skutočnosť,	 že	 väčšina	 vidieckeho	 bývania	 je	 k	 dispozícii	 v	 malých	 súkromných	
lokalitách.	

§ Priemerná	 cena	 domu	 na	 vidieku	 je	 11-násobkom	 priemernej	 mzdy.	 Mladší	 ľudia	 sú	 často	
cenami	domov	úplne	vytlačení	z	trhu,	a	preto	sú	nútení	sa	presťahovať	alebo	dochádzať	dlhé	
vzdialenosti,	čo	má	za	následok	narušenie	rodinných	väzieb.		

Od	nástupu	recesie	v	roku	2008	sa	počet	mladých	ľudí	vo	veku	16-24	rokov	(označovaných	NEET	-	Not	
in	Education,	Employment,	or	Training)	v	anglických	vidieckych	oblastiach	zvýšil	z	84	000	na	123	000,	
alebo	z	9,4	%	na	12,9	%	všetkých	mladých	ľudí,	ktorí	žijú	na	vidieku.	Porovnateľne	sa	počet	mladých	
ľudí	NEET	v	mestských	oblastiach	zvýšil	zo	699	000	na	835	000,	alebo	z	13,8	%	na	16,5	%.	To	je	ale	
významný	 problém	 vidieka:	 zatiaľ	 čo	 podiel	 mladých	 ľudí	 NEET	 je	 vyšší	 v	 mestských	 oblastiach,	
rýchlosť,	ktorou	sa	počty	zvýšili,	bola	vyššia	vo	vidieckych	oblastiach51.	

 

7.3.1  ŠTARTOVACIA AKTIVITA 

A) Mesto verzus dedina 
Opis	jednotlivých	krokov	

1. Pripravte	papieriky	v	troch	rôznych	farbách.	Jedna	farba	papieriku	bude	znamenať	„súhlasím’’,	
druhá	farba	bude	znamenať	„nesúhlasím“	a	tretí	papier	bude	znamenať	„nie	som	si	istý“.		

2. Dajte	tri	rôzne	farby	papierikov	každému	účastníkovi	workshopu.		
3. Zatiaľ	 čo	 vy	 budete	 čítať	 výroky	 (vymenované	 nižšie),	 účastníci	 musia	 dvihnúť	 svoju	 ruku	

s	papierikom,	 aby	 vyjadrili	 (ne)súhlas	 s	výrokom.	 Každý	 výrok	 môže	 byť	 použitý	 aj	 pre	
diskusiu	 a	 vzhľadom	 na	 to,	 že	 v	skupine	 budú	 pravdepodobne	 rôzne	 názory,	 môže	 to	 byť	
prostriedok	pre	budovanie	vzájomného	porozumenia.		

																																								 																					
51	Newcastle	University:	 Centre	 of	 Rural	 economy.	 (2013).	 Reimagining	 the	 rural:	What’s	missing	 in	UK	 rural	
policy?	Dostupné	online:	http://www.ncl.ac.uk/media/wwwnclacuk/centreforruraleconomy/files/reimagining-
rural.pdf	
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Výroky	

§ Životné	náklady	sú	vyššie	v	meste	ako	na	vidieku.	
§ Vidiek	je	menej	znečistený	ako	mesto.	
§ Mladí	ľudia	v	meste	majú	viac	príležitostí	na	vzdelávanie	ako	mladí	ľudia	na	vidieku.	
§ Ľudia	na	vidieku	sa	cítia	bezpečnejšie	ako	ľudia	v	meste.	
§ Ľudia	na	vidieku	sú	pobožnejší	ako	ľudia	v	meste.	
§ Mladí	ľudia	na	vidieku	trávia	voľný	čas	kvalitnejšie	ako	mladí	ľudia	z	mesta.	
§ Ľudia	na	vidieku	majú	bližšie	vzťahy	so	svojimi	susedmi	ako	ľudia	v	meste.	
§ Na	vidieku	je	nižšia	kriminalita	mladých	a	menšie	zneužívanie	alkoholu	u	mladých	ako	v	meste.	
§ Na	vidieku	je	menej	stresu	ako	v	meste.	
§ Mladí	ľudia	na	vidieku	sú	viac	znevýhodnení	ako	mladí	ľudia	v	meste.	
§ Práca	na	vidieku	je	ťažšia	ako	práca	v	meste.		
§ Ľudia	na	vidieku	majú	viac	voľného	času	ako	ľudia	v	meste.	
§ Je	náročnejšie	udržať	si	súkromie	na	vidieku	ako	v	meste.	
§ Mládež	 na	 vidieku	 je	 vystavená	 väčšiemu	 riziku	 obezity	 a	pohybovej	 nečinnosti	 ako	mládež	

v	meste.		

Tipy	pre	pracovníkov	 s	mládežou:	 ak	 chcete	 „prebudiť“	 vašu	 skupinu,	 nemusíte	používať	 farebné	
papieriky,	 namiesto	 toho	 môžete	 presúvať	 účastníkov	 v	miestnosti.	 Napríklad,	 tí,	 ktorí	 súhlasia	
s	výrokom	pôjdu	na	pravú	stranu	miestnosti,	tí,	ktorí	nesúhlasia	s	výrokom	pôjdu	na	ľavú	stranu	a	tí,	
ktorí	 sú	 medzi	 týmito	 dvomi	 odpoveďami	 zostanú	 v	strede	 miestnosti.	 Taktiež	 im	 môžete	 dať	
príležitosť	zmeniť	„stranu“	v	prípade,	že	počuli	zaujímavé	argumenty.		

Trvanie:	20	minút.	

7.3.2  HLAVNÉ AKTIVITY  

A) Mysli – tvor – konaj 
Opis	jednotlivých	krokov	

1. Začnite	 túto	 aktivitu	diskusiou.	Tu	 sú	niektoré	otázky	pre	diskusiu:	Aké	 sú	hlavné	prekážky,	
ktorým	čelia	mladí	ľudia	na	vidieku?	Ako	trávia	svoj	voľný	čas?	

2. Ako	hodnotia	mladí	 ľudia	na	vidieku	kvalitu	svojho	života?	Čo	 im	chýba?	Vedia	si	predstaviť	
svoju	budúcnosť	na	vidieku?	Všetky	tieto	otázky	môžu	byť	použité	ako	prostriedok	mapovania	
súčasnej	 situácie	 a	potrieb.	 Zatiaľ	 čo	 členovia	 skupiny	 odpovedajú,	 napíšte	 na	 hárok	 papiera	
hlavné	problémy,	ktoré	vyplynú	z	diskusie	a	odprezentujte	ich	skupine.	(10	minút).	

3. Vyberte,	 napríklad,	 štyri	 hlavné	 problémy,	 napíšte	 ich	 na	 väčší	 papier	 a	dajte	 každý	 papier	
(každý	problém)	 jednej	 skupine	 (rozdeľte	účastníkov	na	štyri	 skupiny,	 ak	 identifikujete	 štyri	
hlavné	problémy).	Každá	skupina	bude	mať	30	minút	na	to,	aby	prišla	s	„odpoveďou“	ako	riešiť	
tieto	problémy.	Musia	myslieť	na	rôzne	možné	kroky	a	na	záujmové	skupiny,	ktoré	musia	byť	
zahrnuté	 pri	 tvorbe	 optimálneho	 riešenia.	Môžu	písať,	 kresliť	 alebo	urobiť	 pamäťovú	mapu,	
čokoľvek,	 čo	 sa	 im	 zdá	 vhodné.	 Počas	 tvorenia	 nápadov	 môžu	 účastníci	 použiť	 napríklad	
„Disneyho	 metódu’’,	 ktorá	 predpokladá	 vymyslené	 riešenie	 (etapa	 „prečo	 nie?’’);	 realistické	
riešenie	 (etapa	 „ako	 to	vieme	urobiť?’’)	 a	kritiku	 riešenia	 (etapa	 „čo	by	 sa	mohlo	pokaziť?’’).	
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Môžete	použiť	obrázky	uvedené	nižšie,	aby	ste	účastníkom	vysvetlili	„Disneyho	metódu’’.	Počas	
skupinovej	práce	sa	odporúča	napomáhať	a	rozvíjať	nápady	účastníkov.		

	
Obrázok	12	

Idealisti	(snívajúci):	vytvárajú	idey,	nové	nápady.	

Realisti:	vytvárajú	plány,	ako	sa	idey	a	nápady	stanú	skutočnosťou.	

Kritici:	rozmýšľajú,	čo	môže	byť	na	ideách	a	plánoch	chybné.	

4. Keď	 skupiny	 skončia	 svoju	 prácu,	 majú	5	minút	 na	 prezentáciu	 svojich	 nápadov	 (spolu	 20	
minút	v	prípade	štyroch	skupín).		

5. Po	 prezentácii	 a	predstavení	 návrhov	 všetkých	 štyroch	 skupín,	 má	 skupina	 30	 minút	 na	
vzájomnú	 spätnú	 väzbu	 a	vyzdvihnutie	 najlepších	 riešení	 a	možných	 krokov	 pre	 zmeny	 na	
vidieku.	Môžete	na	diskusiu	použiť	tieto	otázky:	Čo	môže	byť	ďalší	krok	pre	urobenie	zmien	na	
vidieku?	 Mohli	 by	 ste	 hovoriť	 so	 záujmovými	 skupinami,	 aby	 ste	 videli,	 aký	 názor	 majú	 na	
tento	problém?,	Vedeli	by	ste	im	pomôcť	s	projektom	pre	podporu	mládeže	na	vidieku?	Aké	by	
mohli	byť	prípadné	prekážky	pri	 implementácii	 vašich	projektov?	Ako	 sa	dokážete	vyrovnať	
s	týmito	 prekážkami?	 Súhlasíte	 s	najaktuálnejším	 problémom	 vo	 vašej	 miestnej	 komunite	
a	viete	navrhnúť	konkrétne	riešenia?	

Tipy	 pre	 pracovníkov	 s	mládežou:	 ak	 sa	 skupina	 nevie	 zamerať	 na	 hlavné	 problémy	 a	riešiť	 ich,	
môžete	navrhnúť	niektoré	ďalšie	 –	 nezamestnanosť	mladých	na	 vidieku,	 nedostatok	príležitostí	 pre	
kvalitné	trávenie	voľného	času,	migrácia	mladých	z	vidieka	do	miest,	limitovaný	prístup	ku	kvalitným	
informáciám,	 nedostatok	 vytvorených	 usmernení	 a	 programov	 pre	 mládež	 na	 vidieku,	 nedostatok	
iniciatívy	 pre	 podporu	 účasti	 mladých	 na	 vidieckych	 aktivitách,	 nedostatok	 podpory	 pre	 rozvoj	
aktívnych	zručností	mladých	atď.		

Ak	skupine	chýba	dostatok	nápadov	a	návrhov	pre	konkrétne	kroky	na	rozvoj	vidieka,	tú	sú	niektoré	
k	dispozícii	(Lazarte	Hoyle,	2016)	–	zamerajte	sa	na	mládež	vidieka	ako	prioritnú	skupinu	cez	cielené	
rozvojové	 politiky	 a	programy	 a	zoberte	 do	 úvahy	 pohľad	 a	potreby	 mládeže	 na	 vidieku	 počas	
samotného	plánovania;	sprostredkujte	mládeži	z	vidieka	prístup	k	IKT	a	iným	spôsobom	komunikácie,	
aby	 ste	 im	 umožnili	 vymieňať	 si	 informácie	 o	trhu	 práce	 a	príležitostiach	 na	 zábavu;	 poskytnite	
kariérne	poradenstvo	mládeži	na	vidieku	v	mladom	veku,	aby	ste	 ich	včas	 informovali	o	perspektíve	
zamestnania	 v	ich	 regióne	 ako	 i	o	technických	 a	osobnostných	 zručnostiach	 potrebných	 pre	 získanie	
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takéhoto	 zamestnania;	 propagujte	 inováciu	 vidieka	 a	zručností	 mladých	 ľudí	 prostredníctvom	
správneho	 vzdelávania,	 podporte	 prístup	 ku	 kreditným	 a	iným	 podnikateľským	 službám	 pre	 rozvoj	
vlastného	podnikania.			

Trvanie:	90	minút.	

 

Pre	zhodnotenie	aktivity	sa	môžu	pracovníci	s	mládežou	pýtať	nasledujúce	otázky:	

§ Zdal	sa	vám	tento	workshop	zaujímavý	a	užitočný?	Čo	bolo	pre	vás	najužitočnejšie?		
§ Naučili	ste	sa	niečo	nové?	Aké	poznatky	si	odnášate	z	tohto	workshopu?	
§ Máte	konkrétny	nápad,	aké	zmeny	môžete	urobiť	vo	vašej	miestnej	komunite?		

Trvanie:	10	minút.	

 

7.5.1  TIPY PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU 
• Buďte	flexibilní	a	prispôsobte	workshop	špecifickým	potrebám	vašich	účastníkov.		
• Nebuďte	 otrokom	 navrhnutého	 časového	 harmonogramu,	 počúvajte	 svojich	 účastníkov	

a	prispôsobte	aktivity	ich	záujmu	a	pozornosti.	
• Asistujte	pri	rozvoji	nápadov	mladých	ľudí,	ale	nechajte	ich	byť	lídrami.	
• Pokúste	 sa	 zamerať	 na	 pozitívne	 aspekty	 života	 na	 vidieku	 a	zdôraznite	 dôležitosť	 účasti	

mladých	ľudí	pri	spoločenskej	zmene	(použite	príklady	dobrej	praxe,	ak	to	bude	potrebné	pre	
podporu	 účastníkov	 pri	 rozmýšľaní	 o	riešeniach	 –	 nájdete	 ich	 v	časti	 ďalšie	 odporúčané	
zdroje).	

7.5.2  NÁVRHY PRE ĎALŠIE AKTIVITY 
Pokračovaním	týchto	aktivít	môže	byť	organizácia	iných	workshopov	na	témy	ako	sú:		

• Zručnosti	pre	zapojenie	mladých	ľudí	
• Ako	sa	stať	animátorom?	
• Ako	vyjednávať?	
• Ako	 otvoriť	 a	koordinovať	 mládežnícku	 organizáciu	 a	viesť	 rôzne	 aktivity	 pre	 mládež	 na	

vidieku?	
• Ako	rozvíjať	vodcovské	zručnosti?	

	
	
	
	

7.5.3  ĎALŠIE INFORMÁCIE A ODPORÚČANÉ ZDROJE  
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Obrázok	 14	 -	 http://www.becreate.ch/en/methods/disney-method.aspx	 (developed	 by	
designorate.com)	
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8 AKÁ JE MOJA BUDÚCNOSŤ? KDE BUDEM? 

 

Tento	plán	stretnutia	spracovala:	University	of	Gloucestershire.	

8.1.1  STRUČNÝ OPIS PLÁNU STRETNUTIA 
Stretnutie	sa	zameriava	na	prácu	s	mladými	ľuďmi,	ktorí	nie	sú	študentmi,	nie	sú	zamestnaní	a	ani	sa	
ďalej	nevzdelávajú	(angl.	NEET:	not	employed,	 in	education,	or	 in	training).	Stretnutie	 je	vhodné	pre	
mladých	 ľudí	 pre	 zvýšenie	 povedomia	 o	vlastných	 ambíciách	 a	pre	 posúdenie	 svojich	 vlastných	
schopností	a	zručností.		

8.1.2  CIELE 
§ Pozdvihnúť	ambície	mladých	ľudí.	
§ Rozvíjať	zručnosti	pre	riešenie	problémov.	
§ Rozvíjať	vlastné	ciele.	
§ Uznať	aspekty	CV	(profesionálneho	životopisu)	pre	ďalšie	využitie.	
§ Rozvíjať	sebaistotu	pri	očakávaniach	na	základe	skúsenosti	s	pracovným	pohovorom.	
§ Rozvíjať	schopnosť	počúvať.	

8.1.3  CIEĽOVÁ SKUPINA 
Mladí	 ľudia,	ktorí	neštudujú,	sú	nezamestnaní	a	nie	sú	v	inej	 forme	ďalšieho	vzdelávania.	Aktivity	sú	
vhodné	aj	pre	tých,	ktorým	takéto	riziko	hrozí.		

Vekové	rozmedzie	cieľovej	skupiny:	mládež	nad	16	rokov	v	skupine	NEET	alebo	je	možné	pracovať	
aj	s	mladšími	účastníkmi,	u	ktorých	je	riziko,	že	sa	stanú	NEET.		

Veľkosť	cieľovej	skupiny:	maximum	20.	

8.1.4  POMÔCKY 
§ zvýrazňovač	pre	každú	aktivitu,	
§ rolka	toaletného	papiera,	
§ papier,	
§ perá,	
§ príklad	časovej	osi,	
§ kartičky	s	problémami	a	riešeniami,	
§ papier	na	flipchart	,	
§ obálka	s	výrokmi,	
§ lepidlo	(pre	nalepenie	výrokov	na	flipchart),	
§ kópie	dobrých	príkladov	CV	z	vhodnej	webovej	stránky,	
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§ lepiace	poznámkové	bločky.	

	

Trvanie	–	sú	viaceré	možnosti,	ako	realizovať	túto	tému:	

Variant	1:	

Vyberte	 si	 zo	 spomínaných	 aktivít	 takú,	 ktorá	 bude	 vhodná	 pre	 vašu	 skupinu,	 s	ktorou	 budete	
pracovať.		

Trvanie:	120	minút.	

Variant	2:	

Rozdeľte	návrhy	na	2	stretnutia	ako	je	uvedené	nižšie:	

Stretnutie	1	 Stretnutie	2	
Zoznamovanie	sa	„Rolka	toaletného	papiera“	

Časová	os	
Kartičková	aktivita	„Výzvy	a	riešenia“	

Čo	je	CV?	
Tvorenie	CV		

Komunikačné	zručnosti	
Rolová	hra	„Pracovný	pohovor“	

Hľadanie	zamestnania	

 

8.2.1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY STRETNUTIA 
Podľa	 Štatistického	 úradu	 Veľkej	 Británie	 „osoba	 je	 NEET,	 ak	 má	 16-24	 rokov,	 neštuduje,	 je	
nezamestnaná	a	nie	je	v	žiadnom	ďalšom	vzdelávaní“.		

[Z	pohľadu	Veľkej	Británie]	osoba	sa	považuje	za	študujúcu	alebo	je	v	ďalšom	vzdelávaní,	ak:		

§ študuje	učňovský	odbor;	
§ je	 zaradená	 do	 vládneho	 programu	 pre	 podporu	 zamestnania	 alebo	 iného	 vzdelávacieho	

programu;		
§ pracuje	alebo	študuje,	aby	získala	kvalifikáciu;		
§ za	posledné	štyri	týždne	absolvovala	školenie	alebo	vzdelávanie	súvisiace	so	zamestnaním;	
§ je	zaradená	do	vzdelávacieho	kurzu	a	stále	ho	navštevuje	alebo	čaká	na	jeho	začiatok.	

Preto	každý	vo	veku	16	až	24	rokov,	kto	nie	je	v	žiadnej	vyššie	spomínanej	forme	vzdelávania	alebo	nie	
je	 v	zamestnaní,	 sa	 považuje	 za	NEET.	Definícia	 „v	 zamestnaní“	 	 korešponduje	 s	definíciou	 oficiálnej	
štatistiky	trhu	práce52.		

Existuje	mnoho	výziev,	ktorým	čelia	NEET	mladí	ľudia,	podľa	posledných	správ	NEET	mladí	ľudia	mali	
veľmi	nízke	skóre	pri	určovaní	osobnej	pohody,	pričom	sa	znepokojujú	svojou	situáciou	a	majú	obavy	
o	vlastnú	budúcnosť53.		

																																								 																					
52https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/bulletins/youngpe

oplenotineducationemploymentortrainingneet/previousReleases	
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Preto	sa	toto	stretnutie	zameriava	na	mladých	ľudí	patriacich	do	skupiny	NEET	a	na	preskúmanie	ich	
vlastných	 ambícií	 a	budúcich	 cieľov.	 Stretnutie	 predstavuje	 aspekty	 uchádzania	 sa	 o	prácu	 alebo	
vzdelávanie	 prostredníctvom	 používania	 CV	 a	zručností	 potrebných	 počas	 pracovného	 pohovoru	
s	využitím	rolových	hier.	Stretnutie	taktiež	zdôrazňuje	potrebu	jasných	komunikačných	zručností.		

CV	 znamená	 curriculum	 vitae,	 čo	 je	 v	latinčine	 „kurz	 života“.	 Je	 to	 zosumarizovanie	 vlastných	
skúseností,	zručností	a	vzdelania.	V	USA	a	v	Kanade	je	známe	ako	résumé	–	je	to	francúzske	slovo	pre	
zhrnutie.	U	nás	sa	používa	tiež	názov	profesijný	životopis.	

8.2.2  ÚDAJE A ŠTATISTIKA 

8.2.2.1  VE�KÁ BRITÁNIA 

§ 826	 000	 ľudí	 vo	 veku	 16-24	 rokov	 patrilo	 do	 skupiny	 NEET	 v	štvrtom	 štvrťroku	 2016,	 čo	
predstavuje	11,5	%	tejto	vekovej	skupiny.	

§ Nie	všetci,	ktorí	sú	nezamestnaní	vo	veku	16-24	rokov,	sú	v	skupine	NEET	a	nie	všetci,	ktorí	sú	
v	NEET,	sú	nezamestnaní:	

§ 60,6	%	nezamestnaných	vo	veku	16-24	rokov	bolo	zaradených	ako	NEET	v	októbri	-	decembri	
2016	a	zvyšných	39,4	%	bolo	v	procese	vzdelávania	alebo	školenia.	

§ 41,7	%	 všetkých	 ľudí,	 ktorí	 boli	 NEET,	 boli	 nezamestnaní,	 zatiaľ	 čo	 ostatní	 boli	 ekonomicky	
neaktívni.		

V	Anglicku	bolo	najväčšie	percento	16-24-ročných	patriacich	do	NEET		na	severovýchode	krajiny	(15,2	
%),	Yorkshire	a	Humber	(13,1	%)	a	West	Midlands	(12,5	%).	

Percento	 v	skupine	 15-19-ročných	 NEET	 je	 vo	 Veľkej	 Británii	 nad	 priemerom	 OECD,	 ale	 pod	
priemerom	v	skupine	20-24	ročných.54	

8.2.2.2  CHORVÁTSKO 

V	roku	2014	predstavovala	NEET	skupina	mladých	ľudí	vo	veku	15-24	rokov	19,3	%;	takmer	7	percent	
viac	ako	priemer	EU-28	(12,4	%)	a	takmer	14	percent	viac	ako	v	Nórsku	(5,5	%)	(Tomić,	2015).	Podľa	
Eurostatu	v	roku	2015	v	Chorvátsku,	NEET	skupina	mladých	 ľudí	 vo	veku	20-24	 rokov	bola	24,2	%	
a	vo	veku	15-24	bola	18,5	%	(Bedeniković,	2017).	

8.2.2.3  TALIANSKO 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
53	https://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/research-policies-reports/youth-index-2017	
54	Brown,	J.	(2017).	NEET:	Young	People	Not	in	Education,	Employment	or	Training.	Parliament	UK.	[Prístupné	25-

07-2017]	Dostupné	online:	
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06705#fullreport	
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Taliansko	má	jedno	z	najväčších	percent	mladých	ľudí	patriacich	do	skupiny	NEET	v	Európe.	Percento	
NEET	mladých	 ľudí	 vo	 veku	 15-29	 rokov	 sa	 zvýšilo	 na	 25,7	%	 v	roku	 2015	 z	19,3	%	 v	roku	 2008.	
V	skupine	20-34-ročných	až	31,6	%	mladých	ľudí	je	zaradených	ako	NEET.55	
8.2.2.4  SLOVENSKO 

Napriek	 tomu,	 že	 všeobecný	 ukazovateľ	 nezamestnanosti	 sa	 v	posledných	 rokoch	 významne	 znížil	
z	13,6	%	v	roku	2011	na	8,76	%	v	roku	2017,	 počet	mladých	nezamestnaných	narastá.	V	roku	2016	
bola	nezamestnanosť	mladých	vo	veku	20-24	rokov	na	úrovni	19,2	%,	čo	je	veľmi	podobné	roku	2006,	
kedy	to	bolo	20,2	%.56	Problémom	je	tiež	zvyšujúci	sa	počet	dlhodobo	nezamestnaných	mladých	ľudí.	
Mladí	 ľudia	 majú	 tendenciu	 sa	 sťahovať	 do	 krajín	 západnej	 Európy.	 Za	 posledných	 15	 rokov	 sa	
presťahovalo	zo	Slovenska	do	krajín	západnej	Európy	až	300	000	ľudí	vo	veku	do	30	rokov.57	

8.2.2.5  TURECKO 

Hodnota	NEET	v	Turecku	bola	28,4	%	v	roku	2014	(veková	skupina	15-29	rokov).	Aj	keď	táto	hodnota	
poukazuje	 na	 pokles	 od	 roku	 2010,	 existujú	 tu	 významné	 rozdiely,	 ak	 berieme	 do	 úvahy	 pohlavie	
mladých	 ľudí.	 U	žien	 je	 trikrát	 väčšia	 pravdepodobnosť,	 že	 sa	 dostanú	 do	 ohrozenej	 skupiny	 NEET	
v	porovnaní	 s	mužmi.	 Navyše,	 zatiaľ	 čo	 väčšina	 mužov	 je	 nezamestnaných	 NEET,	 väčšina	 žien	 je	
neaktívnych	NEET.	Odkedy	sa	zvyšuje	v	Turecku	návštevnosť	škôl,	počet	mladých	ľudí	pod	20	rokov,	
ktorí	sú	v	skupine,	sa	celkovo	znižuje.	Na	druhej	strane,	 len	17	%	mladých	ľudí	vo	veku	15-19	rokov	
vykazuje	pozitívne	výsledky.				

 

8.3.1  ŠTARTOVACIA AKTIVITA  

A) DISKUSIA „rolka toaletného papiera“  
Cieľ:	Zistiť,	aké	vzdelávacie	skúsenosti	má	každý	v	skupine	a	aké	sú	ich	budúce	ambície.		

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Podávajte	rolku	toaletného	papiera	v	skupine	a	umožnite	každému,	aby	si	zobral	toľko	papiera,	
koľko	chce.		

2. Akonáhle	 má	 každý	 kúsok	 toaletného	 papiera,	 vysvetlite	 cieľ	 aktivity.	 Ku	 každému	 útržku	
toaletného	 papiera	 musia	 povedať	 jeden	 fakt	 o	sebe,	 ktorý	 sa	 týka	 školských/vzdelávacích	
skúseností,	ich	ambícií	do	budúcnosti	a	ich	hrdinov/vzorov.	

																																								 																					
55	Statistics	on	young	people	neither	in	employment	nor	in	education	or	training	(2017).	EUROSTAT.	[Prístupné	

20-05-2017]	Dostupné	online:	http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training	

56	SME	(2017).	Nezamestnanosť na Slovensku v decembri poklesla na 8,76 %. [Prístupné	10-06-2017]	Dostupné	
online:	https://ekonomika.sme.sk/c/20438363/nezamestnanost-na-slovensku-v-decembri-poklesla-na-
876.html	

57	SME	(2017).	Stále viac ľudí za prácou do cudziny odchádza, ako prichádza. [Prístupné	10-06-2017]	Dostupné	
online:	https://ekonomika.sme.sk/c/20458113/stale-viac-ludi-za-pracou-do-cudziny-odchadza-ako-
prichadza.html	
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3. Pokračujte	potom	v	diskusii.	Našepkajte	im	otázky:		
§ Ako	ich	škola/vzdelávacie	skúsenosti	ovplyvnili	ich	ambície?	
§ Prečo	majú	práve	tieto	ambície?	
§ Prečo	majú	za	vzor	práve	týchto	ľudí?	

Pomôcky:	rolka	toaletného	papiera.	
Trvanie:	5	minút	plus.	

8.3.2  HLAVNÉ AKTIVITY  

A) Časová os 
Cieľ:	Podporiť	mladých	ľudí,	aby	pochopili,	kde	sa	práve	nachádzajú	a	kde	chcú	byť	v	budúcnosti.		

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Dajte	každej	osobe	pero	a	papier,	ktoré	budú	používať	počas	tejto	aktivity.		
2. Vysvetlite,	 že	 majú	 nakresliť	 časovú	 os	 s	rôznymi	 bodmi,	 ktoré	 vyjadrujú	 ich	 život	 (ukážte	

príklad	z	Prílohy	č.	1)	a	majú	tam	tiež	zahrnúť,	kde	sa	práve	nachádzajú	a	kde	by	chceli	byť.		
3. Začnite	 časovú	 os	 s	 bodom	 „teraz“	 a	potom	 prípadne	 zahrňte	 „o	 jeden	 rok“,	 „o	päť	 rokov“,	

„o	desať	rokov“,	„o	dvadsať	rokov“	a	„o	päťdesiat	rokov“.		
4. Časová	os	môže	zahŕňať	vzdelávacie	ciele,	zamestnanie	ako	i	osobné	ambície.		
5. Podporte	mladých	 ľudí,	 aby	 boli	 úprimní	 o	svojich	 cieľoch	 a	ambíciách,	 keďže	 neskôr	 počas	

stretnutia	bude	diskusia	ako	s	nimi	ďalej	pracovať.		
6. Keď	 sa	 zdá,	 že	mladí	 ľudia	 skončili	 svoju	 aktivitu,	 podporte	 ich,	 aby	 znovu	vytvorili	 skupiny	

a	podelili	sa	o	svoje	nápady,	ktoré	dali	do	časovej	osi.		
7. Podporte	diskusiu,	akým	spôsobom	by	účastníci	mohli	dosiahnuť	svoje	ciele.		

Pomôcky:	

§ papier,	
§ perá,	
§ príklad	časovej	osi.	

Trvanie:	20	minút.	

B) Kartová aktivita „Výzvy a riešenia“ 
Cieľ:	Umožniť	mladým	 ľuďom,	 aby	 zvážili	 potenciálne	 problémy,	 ktorým	môžu	 čeliť,	 keď	 dosiahnu	
svoje	ambície	a	ako	riešiť	tieto	problémy.	

Opis	jednotlivých	krokov		

1. V	závislosti	 od	 veľkosti	 skupiny,	 rozdeľte	 skupinu	 na	menšie	 skupinky	 a	pripravte	materiály		
(príloha	č.	2)	pre	každú	skupinu.	

2. Položte	 na	 stôl	 výber	 kariet	 s	potencionálnymi	 problémami	 a	niektoré	 s	 riešeniami									
(príloha	č.		2).	Dajte	im	10	minút,	aby	spojili	riešenie	s	problémom.		

§ Zahrňte	 aj	 niektoré	 karty	 s	problémami	 a	riešeniami,	 ktoré	 nemajú	 pár	 a	povedzte	
skupine,	aby	sami	vymysleli	doplňujúci	pár.		
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3. Keď	 prejde	 10	minút,	 začnite	 diskusiu.	 Keďže	 niektoré	 problémy	môžu	mať	 viacero	 riešení,	
najdôležitejšia	časť	diskusie	by	mala	smerovať	k	tomu,	prečo	zvolili	práve	to	jedno	riešenie.	

§ Upozorňujeme:	 toto	 sú	 všeobecné	 témy	 a	majú	 slúžiť	 ako	 začiatok	 diskusie,	 sami	 si	
však	môžete	vybrať	špecifické	problémy	ako	predmet	diskusie.		

Pomôcky:	karty	s	problémami/výzvami	a	riešeniami.	

Trvanie:	20	minút.	

C) Čo je CV? 
Cieľ:	Zistiť,	čo	je	CV,	čo	je	potrebné	mať	v	CV	a	dobré	a	zlé	príklady	CV.		

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Najprv	prediskutujte	v	skupine	otázky	ako	sú:	

§ Počul	už	niekto	o	Curriculum	Vitae	alebo	CV?	
§ Čo	je	to?	
§ Kedy	to	asi	použijete?	
§ Mal	by	to	mať	každý	človek?	

2. Keď	predstavíte	základnú	ideu	CV:	

§ Rozdeľte	mladých	ľudí	do	dvoch	skupín,	dajte	každému	kúsok		flipchart	papiera.	
§ Dajte	 obidvom	 skupinám	 obálku	 s	výrokmi	 a	detailmi,	 ktoré	 budú	 potrebovať	 pre	

vytvorenie	CV	(Príloha	č.	3).	
§ Vysvetlite,	 že	 ten	 kúsok	 flipchart	 papiera	 je	 CV	 a	papiere	 v	obálke	možno	 budú/nebudú	

potrebné	pre	vytvorenie	CV.	Tiež	vysvetlite,	že	sú	tam	dobré	aj	zlé	príklady.		
§ Obidve	skupiny	si	budú	musieť	vybrať,	čo	prilepia	na	CV,	ktoré	spolu	vytvoria,	výsledok	by	

malo	byť	relevantné	CV.	Nie	všetko	budú	musieť	použiť.		
§ Vysvetlite,	že	sú	tam	tiež	názvy	pre	jednotlivé	časti	CV	ako	i	príklady	informácií	pre	každú	

časť.	Opäť	nemusia	všetko	použiť.		
§ Dajte	 tiež	 každej	 skupine	 niekoľko	 pier,	 aby	 mohli	 dopísať	 čokoľvek,	 čo	 nebude	

k	dispozícii	v	obálke.		
§ Vysvetlite,	že	to	nie	 je	súťaž	a	že	dôležité	 je,	aké	CV	vytvoria	(buď	po	15	minútach	alebo	

keď	budú	mať	pocit,	že	skončili).	
3. Keď	prejde	15	minút/alebo	keď	skončia	obidve	skupiny,	prejdite	si	spolu	každé	CV	a	spýtajte	

sa	skupín,	prečo	si	vybrali	dané	časti.		
4. Potom	dajte	účastníkom	príklad	dobrého	CV	(pozrite	si	webové	stránky,	ktoré	sú	k	dispozícii	

v	časti	ďalšie	zdroje)	a	požiadajte	ich,	aby	porovnali	CV,	na	ktorom	pracovali.	so	CV,	ktoré	ste	
im	ukázali	ako	dobrý	príklad.	Diskutujte	s	nimi	o	rozdieloch.	

Pomôcky:	

§ flipchart	papier,	
§ obálka	s	výrokmi,	
§ perá,	
§ lepidlo	(na	lepenie	výrokov	na	flipchart	tabuľu),	
§ kópie	dobrých	príkladov	CV	z	dôveryhodnej	webovej	stránky.	

Trvanie:	25	minút.	
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D) Vytvorenie CV   
(Doplnková	aktivita)	

Cieľ:	Podporiť	účastníkov	pri	tvorbe	vlastného	CV.	

Toto	je	doplnková	aktivita	podľa	času,	ktorý	je	k	dispozícii.		

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Podľa	príkladu	dobrého	CV,	požiadajte	účastníkov,	aby	si	začali	vypĺňať	jednotlivé	časti	CV.	
Avšak	 účastníci	 môžu	 mať	 problém	 identifikovať	 vlastné	 charakteristiky,	 zručnosti	
a	schopnosti,	 a	preto	 ako	 súčasť	 aktivity	 ich	 požiadajte,	 aby	 napísali	 pre	 seba	 počas	 5	minút	
svoje	silné	stránky	v	rámci	svojich	vlastností,	zručností	a	schopností	

2. Dajte	každému	niekoľko	lepiacich	papierikov	a	pier.	
3. Požiadajte	ich,	aby	napísali	niečo	pozitívne	o	ostatných	v	miestnosti	na	papierik,	napríklad	ich	

vlastnosť,	zručnosť	alebo	schopnosť	a	dajte	ten	papierik	tej	konkrétnej	osobe.	
4. Požiadajte	 ich,	 aby	 to	 urobili	 pre	 viacerých	 účastníkov	 v	miestnosti,	 aby	 tak	 každý	 získal	

viacero	pozitívnych	komentárov.	
5. Diskutujte	o	tom,	ak	niekoho	niečo	prekvapilo.	
6. Vysvetlite	na	príklade	dobrého	CV,	kde	by	mohli	byť	takého	vlastnosti	a	kvality	prezentované.	
7. Použite	dobré	vlastnosti	jedného	z	účastníkov	a	ukážte	všetkým,	ako	ich	použiť	v	CV.		

Pomôcky:	
§ perá,	
§ lepiace	papieriky,	
§ kópie	príkladov	dobrého	CV	z	dôveryhodnej	webovej	stránky.	

Trvanie:	30	minút	plus.	

E) Komunikačné zručnosti 
Cieľ:	Mladí	ľudia	zistia	dôležitosť	jasnej	komunikácie.		

1. Rozsaďte	mladých	ľudí	v	miestnosti.	Ideálne	tak,	že	nemôžu	vidieť	prácu	ostatných	v	skupine.	
Dajte	každému	hárok	papiera	a	pero.		

2. Vyberte	 dobrovoľníka,	 ktorý	 použije	 priložený	 nakreslený	 obrázok	 (Príloha	 č.	 4)	 alebo	 si	
vytvorte	 svoj	 vlastný	 a	požiadajte	 ich,	 aby	 dali	 jasné	 inštrukcie	 ostatným	 v	skupine	 ako	
nakresliť	 každý	 tvar,	 ale	 bez	 toho,	 aby	 povedal	 ako	 má	 vyzerať	 finálny	 obrázok.	 Ten,	 kto	
opisuje	tvar,	nesmie	používať	posunky	alebo	gestá.		

3. Napríklad:	
§ nakreslite	veľký	kruh	na	polovicu	papiera,	
§ dovnútra	kruhu	nakreslite	dva	malé	kruhy,	
§ dovnútra	každého	malého	kruhu	nakreslite	kruh	strednej	veľkosti	a	vyfarbite	ho,	
§ dovnútra	veľkého	kruhu	nakreslite	oválny	tvar	
§ dovnútra	oválneho	tvaru	vyfarbite	dva	malé	kruhy,	ktoré	sú	rovnakej	veľkosti	
§ ...pokračujte	s	rovnakým	popisom	obrázku...	

4. Pointou	 je,	 že	mladí	 ľudia	nedokážu	nakresliť	obrázok,	ktorý	popisuje	vybraný	člen	 skupiny.	
Tento	 fakt	 je	 potom	 možné	 rozdiskutovať	 v	tom	 zmysle,	 ako	 je	 dôležité	 presne	 a	jasne	
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komunikovať,	 keď	 človek	 niečo	 vysvetľuje	 a	ako	 je	 dôležité	 na	 pracovisku	 počúvať	 a	byť	
schopný	klásť	otázky.		

Pomôcky:	

§ perá	
§ papier	

Trvanie:	10	minút.	

F) Rolová hra „Pracovný pohovor“ 
Cieľ:	Mladí	ľudia	si	vyskúšajú	pracovný	pohovor	a	typy	otázok,	ktoré	sa	 ich	tam	môžu	pýtať.	Cieľom	
aktivity	 je	 pomôcť	 mladým	 ľuďom,	 aby	 si	 boli	 vedomí	 svojich	 silných	 stránok	 a	boli	 schopní	 sa	
zamestnať.		

1. Rozdeľte	skupinu	na	malé	skupinky	po	troch.	
2. Vysvetlite	 im,	 že	 sa	 zúčastnia	 pracovného	 pohovoru	 a	vyberte	 v	skupine	 tých,	 ktorí	 sa	 budú	

uchádzať	o	zamestnanie.		
3. Každá	skupina	si	vymyslí	otázky	pre	pohovor,	ktoré	budú	vhodné	pre	konkrétne	zamestnanie.	

Budú	potrebovať	poradiť/nasmerovať,	a	tak	si	pripravte	príklady;	
§ Povedzte	mi	niečo	o	sebe.	
§ Aké	sú	vaše	silné	stránky?	
§ Aké	sú	vaše	slabé	stránky?	
§ Kde	sa	vidíte	o	5	rokov?	
§ Ako	by	vás	opísali	vaši	priatelia?	
§ Čo	môžete	ponúknuť	tejto	organizácii?	
§ Aký	bol	váš	najväčší	úspech?	
§ Aký	bol	váš	najväčší	neúspech?	
§ Ďalšie	 otázky/nápady	 sú	 k	dispozícii	 v	časti	 ďalšie	 informácie	 spolu	 so	 zoznamom	

užitočných	webových	stránok.	
	

4. V	skupine	sa	potom	vystriedajú	členovia	tak,	aby	vždy	dvaja	robili	pohovor	s	tretím	členom	
aspoň	5	minút.	Týmto	spôsobom	si	všetci	členovia	skupiny	vyskúšajú	pracovný	pohovor.	

5. Mladí	ľudia	by	si	mali	počas	pohovorov	robiť	poznámky,	alebo	sa	natočiť	na	video,	potom	si	
video	prehrať	a	komentovať,	čo	robili	správne	a	v	čom	naopak	by	sa	mali	zlepšiť.		

6. Diskutujte	ako	celá	skupina	o	zručnostiach,	ktoré	sú	vo	všeobecnosti	potrebné	pri	pracovnom	
pohovore.				

§ Mohli	 by	 ste	 tiež	 požiadať	 jednu	 zo	 skupín,	 aby	 ukázala	 svoje	 komentáre	 ostatným,	
ktorí	o	nich	môžu	ďalej	diskutovať	alebo	ich	komentovať.	

V	závislosti	 od	 vašich	 účastníkov/vášho	 kontextu	 môžete	 rozvinúť	 túto	 oblasť	 ďalej	 a	požiadať	
účastníkov	nielen	zvážiť	otázky	pri	pohovore,	ale	i	celkový	pohovor	začínajúc	od	vstupu,	pozdravenia,	
predstavenia	sa,	neverbálnej	komunikácie,	vhodného	oblečenia	a	pod.	Čo	takto	spojiť	toto	cvičenie	so	
CV	a	pomôcť	účastníkom	odpovedať	na	otázky	súvisiace	s	ich	CV?		

Pomôcky:		
§ perá,	
§ papier.	
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Trvanie:	30	minút.	

 

Na	 konci	 stretnutia	 sa	 všetci	 mladí	 účastníci	 spoja	 a	pokúsia	 sa	 vyzdvihnúť,	 čo	 sa	 počas	 stretnutia	
naučili.	 Aby	 to	 mohli	 urobiť,	 napíšte	 cieľ	 stretnutia	 na	 hárok	 papiera.	 Účastníci	 dostanú	 lepiace	
papieriky	 a	napíšu	na	ne	 tie	 časti	 stretnutia,	 ktoré	 im	naozaj	 „významne	pomohli“	 alebo	 „nepomohli	
vôbec“,	aby	sa	v	niečom	zlepšili	(požiadajte	ich,	aby	každú	myšlienku	napísali	na	samostatný	papierik).	
Požiadajte	ich,	aby	umiestnili	svoje	myšlienky	na	cieľ	stretnutia	na	to	správne	miesto.		
Vráťte	sa	späť	k	časovým	osám	účastníkov	a	ako	asi	chcú	rozvíjať	svoje	zručnosti	pri	písaní	CV	alebo	
pri	pohovore,	aby	dosiahli,	čo	chcú.	Možno	bude	chcieť	niekto	zo	skupiny	niečo	na	svojej	časovej	osi	
zmeniť	alebo	pridať	nové	nápady.	Poskytnite	tiež	príležitosť	celej	skupine,	aby	sa	pýtali	ďalšie	otázky.		
	
Trvanie:	10	minút.	

 

8.5.1  NÁVRHY NA DOPLŇUJÚCE AKTIVITY  
1:1	 (alebo	 veľmi	 malé	 skupiny)	 stretnutie	 k	písaniu	 CV,	 sprievodných	 listov,	 prihlášok.	 Taktiež	
stretnutia	k	hľadaniu	špecifických	zamestnaní	alebo	kurzov,	o	ktoré	sa	chcú	mladí	ľudia	uchádzať.		

8.5.2  ĎALŠIE INFORMÁCIE A ODPORÚČANÉ ZDROJE 
Užitočné	webové	stránky:	

8.5.2.1  VE�KÁ BRITÁNIA 

§ https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/cvs-and-cover-letters/how-to-write-a-cv		
§ https://www.kent.ac.uk/careers/cv/cvexamples.htm	
§ http://www.kent.ac.uk/careers/ivphone.htm				
§ http://www.prospects.ac.uk/interview_tips_interview_questions.htm		
§ http://www.ed.ac.uk/schools-departments/careers/using-careers-service/cvs-apps-

interviews/interviews/common-questions		
§ https://www.youtube.com/watch?v=Aq6y3RO12UQ				
§ http://www.jobsite.co.uk/bemyinterviewer/		

8.5.2.2  CHORVÁTSKO 

§ Link	na	centrum	informácií	a	kariérneho	poradenstva:	
§ 	http://www.cisok.hr	

8.5.2.3  TALIANSKO 

§ http://www.cvlavoro.com/come-scrivere-un-curriculum-vitae.html	
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§ http://www.linkiesta.it/it/article/2015/02/02/come-scrivere-un-curriculum-che-non-finira-
nel-cestino/24510/	

Linky,	ktoré	vysvetľujú,	ako	sa	pripraviť	na	pracovný	pohovor:	

§ https://www.youtube.com/watch?v=WMrbSkXfMec	
§ http://www.michaelpage.it/advice/consigli-di-carriera/Il-colloquio-di-lavoro/come-

prepararsi-un-colloquio-di-successo	

8.5.2.4  SLOVENSKO 

§ http://www.startpeople.sk/sk/hladate-pracu/tipy-pre-vasu-karieru/ako-napisat-cv	
§ http://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/zivotopis/ako-napisat-dobry-zivotopis/	
§ http://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000149/1320040/10-tipov--ako-napisat-perfektny-

zivotopis	
§ http://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/pohovor/ako-sa-pripravit-na-pohovor/	
§ https://www.brigada.sk/simulator-pracovneho-pohovoru-pre-brigadnika	
§ http://karierainfo.zoznam.sk/cl/100327/1328551/Tipy-a-triky--Ako-vyniknut-na-

pracovnom-pohovore	

8.5.2.5  TURECKO 

§ 	http://www.kariyer.net/cv-ornekleri	
§ http://www.iskur.us/is-basvurusu/cv-nasil-hazirlanir-cv-hazirlama-ve-cv-ornekleri.html	
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Obrátok	13	-	Cartoon	Pig	Head	Clip	Art	Vector.	Clker.com	[Prístupné	27-07-2017]	Dostupné	online:	<a	
href="http://www.clker.com/cliparts/M/M/A/L/s/Q/cartoon-pig-hi.png">Clker.com</a>	
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8.8.2  PRÍLOHA Č. 2: KARTY PRE VÝZVY/RIEŠENIA  

PROBLÉM: 

Nedostatok sebaistoty 

 

 

RIEŠENIE: 

Dobrovoľnícka práca 

PROBLÉM: 

Nedostatok skúseností 

 

RIEŠENIE: 

Zamestnať sa/ prax v 
odbore/ pracovná 

skúsenosť 

PROBLÉM: 

Nedostatok peňazí 

 

RIEŠENIE: 

Brigádnická práca/práca na 
čiastočný úväzok 

PROBLÉM: 

Nebyť si istý, ako 
dosiahnuť cieľ 

RIEŠENIE: 

Požiadať o pomoc 

PROBLÉM: 

Nebyť si istý, čo sa odo 
mňa vyžaduje 

RIEŠENIE: 

Porozprávať sa s niekým, 
kto momentálne robí to, čo 

by si chcel/a 

PROBLÉM: 

 

 

RIEŠENIE: 
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8.8.3  PRÍLOHA Č. 3: ČO JE CV  
Vziať	do	úvahy	aspekty	z	rôznych	CV	vrátane	aspektov,	ktoré	možno	nie	sú	vhodné,	ako	napr.	dátum	
narodenia.	 Zložiť	 spolu	 rôzne	 príklady	 z	rôznych	 CV,	 niektoré	 príklady	 sú	 uvedené	 nižšie	 spolu	
s	názvami.	 Tieto	 informácie	môžu	 byť	 prispôsobené	 špecifickému	 záujmu	 a	zamestnaniu,	 o	ktoré	 sa	
chcú	mladí	ľudia	uchádzať.		

	

CURRICULUM	VITAE	

	

ADRESA	

	

TELEFÓNNE	ČÍSLO	

	

EMAILOVÁ	ADRESA	

	

	 	 VZDELANIE	

	

ZAMESTNANIE	

	

DÁTUM	NARODENIA	

	

ĎALŠIE	ZRUČNOSTI	A	ÚSPECHY	

	

REFERENCIE	

	

REFERENCIE	NA	POŽIADANIE	
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50	Forest	Lane,	

Canterbury,	

Kent,	

CT1	2AB	

flip-flop-queen@hotmail.co.uk		

karen_smith12334@gmail.com	

Mobil:	07658945378	

13/3/1995	

Číslo	poistenca:	AB123456D	

	

Mám	dobré	skupinové	a	komunikačné	zručnosti	a	chcel	by	som	pracovať	v	obchode.		

Som	absolvent	Obchodnej	Administratívy	na	Univerzite	v	Kente.	Mám	potrebné	zručnosti	a	poznatky	
pre	manažovanie	kľúčových	oblastí	organizácie	a	zručnosti	na	riešenie	problémov	vo	finančníctve.	

Hľadám	pozíciu	v	marketingu,	vhodnú	pre	absolventa,	kde	by	som	mohol	využiť	svoje	silné	
komunikačné	zručnosti.	

2013-2016	Univerzita	v	Kente	

OA	(s	vyznamenaním)	Obchodná	administratíva	2:1	

Zahrnuté	moduly:	

• Manažment	ľudských	zdrojov	
• Marketing	

• Strategický	manažment	
• Účtovníctvo	a	financie	
• Obchodná	matematika	

	

St	George’s	stredná	škola,	Bedford	

A	Levels	2013	

Dejepis	A	

Geografia	B	

Psychológia	B	

GCSE’S	(maturita)	2011	

12	GCSE’s	A*-C	vrátanie	angličtiny	a	matematiky	
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McDonald’s	(September	2012-October	2013)	

Na	tejto	pozícii	som	bol	zodpovedný	za	obsluhu	zákazníkov,	pracoval	som	v	tíme,	pripravoval	a	varil	
som	jedlo,	dopĺňal	a	uskladňoval	výrobky	a	tiež	som	mal	upratovacie	služby.	To	mi	pomohlo	vo	veľkej	
miere	 vylepšiť	moje	 zručnosti	 súvisiace	 so	 službami	pre	 zákazníkov	 ako	 sú	komunikácia,	 počúvanie	
a	zručnosti	súvisiace	s	tímovou	prácou.	Táto	práca	tiež	zahrňovala	kompletné	školenie	a	rýchle	učenie	
sa	a	súčasne	schopnosť	byť	prispôsobivý	a	flexibilný	vzhľadom	na	meniace	sa	situácie.		

Vodcovstvo:	 Projektový	 manažér	 pre	 tretí	 rok	 MIS	 projektu,	 kde	 som	 si	 rozvíjal	 svoje	 plánovacie	
a	organizačné	schopnosti.	Zistil	som,	že	„aktívne	počúvanie“	je	veľmi	užitočné	pri	práci	v	skupine.		

Komunikácia:	Rozvinul	som	si	svoje	komunikačné	schopnosti	prácou	na	univerzite.	To	tiež	vo	veľkej	
miere	ovplyvnilo	moju	schopnosť	počúvať.	Bol	som	kapitánom	športového	tímu,	čo	poukazuje	na	moju	
schopnosť	práce	s	inými	a	dobrú	úroveň	komunikačných	schopností.		

Národnosť:	britská	

2013-2016	Univerzita	v	Kente	

OA	(s	vyznamenaním)	Obchodná	Administratíva	2:1	

2014-2015	Bar	Person,	The	Plough	Inn	

Mám	rád	všetky	druhy	fitnes,	venujem	sa	bojovému	umeniu	a	lyžovaniu,	taktiež	mám	rád	vlaky,	čítanie	
a	počítačové	hry.		

Vo	 svojom	 voľnom	 čase	 chodím	 rád	 do	 barov	 s	priateľmi,	 pretože	 stretávanie	 sa	 s	ostatnými	 je	 pre	
mňa	veľmi	dôležité.		

Pre	referencie	prosím	kontaktujte:	

Joe	Bloggs	 	 	 	 	 	 Jane	Doe	

Macdonalds	 	 	 	 	 	 The	Plough	Inn	

e-mail	JBloggs@macdonalds.com	 	 	 email	Jane@theplough.co.uk	

Tel:	12345	678910	 	 	 	 	 Tel:	07467	187453	
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8.8.4  PRÍLOHA Č. 4: KOMUNIKAČNÁ AKTIVITA „KRESLENIE 

OBRÁZKU“ 
	
	
	
	

	
Obrázok	13	
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	 KAM	IDÚ	VAŠE	PENIAZE?	

 

Tento	plán	stretnutia	spracovala:	University	of	Gloucestershire.	

8.9.1  STRUČNÝ OPIS PLÁNU STRETNUTIA 
	
Tento	plán	stretnutia	zapája	mladých	ľudí	do	diskusií	a	hier	so	zreteľom	na	ich	individuálne	vnímanie	
ekonomickej	situácie.	

8.9.2  CIELE 
	

§ Podporiť	 pochopenie	 rôznych	 životných	 skúseností	 a	 ekonomických	 rozdielov	medzi	 ľuďmi	
a	vhodne	reagovať	na	tieto	rozdiely.	

§ Posúdiť	navrhnuté	predpoklady	a	praktické	spôsoby	ako	nabádať/podporiť	iných,	ktorí	sú	viac	
či	menej	ekonomicky	úspešní.	

§ Posúdiť	 zodpovednosť	 tých,	 ktorí	 sú	 pri	 moci	 a	 ovplyvňujú	 celú	 populáciu	 a	 ako	
nabádať/podporiť	tých	pri	moci.		

§ Pomôcť	účastníkom	pochopiť	význam	rozpočtových	pravidiel	a	zodpovedať	sa	za	svoje	vlastné	
osobné	financie.			

8.9.3  CIEĽOVÁ SKUPINA  
Otvorená	pre	všetkých	mladých	ľudí.	

Vekové	rozmedzie	cieľovej	skupiny:	13	a	viac.	

Veľkosť	cieľovej	skupiny:	20	mladých	ľudí.	

8.9.4  POMÔCKY 
§ bingo	kartičky	(jedna	pre	každého	mladého	človeka),	
§ perá,	
§ predtlačená	sada	fotografií/obrázkov	rôznych	ľudí,	
§ papier,	
§ materiály	na	ručné	práce,	
§ hracia	doska,	
§ sada	farebných	kartičiek,	
§ žetón/figúrka,	
§ kocka,	
§ hra	Monopoly	alebo	iná	stolová	hra	o	financiách.	

	
Trvanie:	1	hodina	30/45	minút	–	v	závislosti	od	vami	vybraného	variantu.	
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Variant	1	

Vyberte	si	z	ponúkaných	aktivít	a	realizujte	iba	jedno	stretnutie	aby	ste	si	uvedomili	dĺžku	jednotlivých	
aktivít.	

Variant	2	

Rozdeľte	stretnutie	do	dvoch	týždňov.		Môžete	to	urobiť	takto:	

1.	týždeň	 2.	týždeň	
Zoznamovanie	sa:	hra	bingo	o	ľuďoch	

Fakty	o	krajine	
Ekonomické	predpoklady	

Aktivita	o	riadení	vlastného	ostrova		

Stolová	hra	
Aktivita	o	životných	nákladoch	

 

8.10.1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY STRETNUTIA 
Mnoho	ľudí	sa	strachuje	o	peniaze.		Politici	majú	starosti	ako	sa	darí	ekonomike	ich	krajiny,	keďže	to	
má	vplyv	na	pracovné	miesta	a	bohatstvo.		Jednotlivci	môžu	mať	starosti,	koľko	peňazí	potrebujú,	aby	
vydržali	 svoju	 konkrétnu	 situáciu.	 	 Potom	 sú	 tu	 emócie	 o	 tom,	 ako	 vidíte	 ostatných,	 ktorí	majú	 viac	
alebo	menej	peňazí	 ako	vy	a	úloha	ako	 reagovať	primeraným	spôsobom.	 	Bez	ohľadu	na	 to,	kto	 ste,	
peniaze	sú	problémom	pre	každého!	

Pretože	 ide	o	rozsiahlu	 tému	na	uvažovanie,	pozornosť	sa	presúva	z	makro	úrovne	 -	pri	pohľade	na	
bohatstvo	 krajín	 –	 k	 tomu,	 ako	 byť	 individuálne	 zodpovedný	 za	 peniaze.	 Existuje	 totiž	 veľa	 otázok,	
ktoré	majú	byť	nastolené	na	všetkých	rôznych	úrovniach,	kde	sa	stretávame	s	peniazmi.	

Úlohou	pre	pracovníka	s	mládežou	je	pomôcť	mladému	človeku	premýšľať	o	jeho	reakcii	na	druhých	
i	seba	samého,	keď	čelí	mnohým	problémom,	ktoré	peniaze	prinášajú.		

8.10.2  ÚDAJE A ŠTATISTIKA 
Upozorňujeme,	že	možno	budete	musieť	zameniť	peňažné	meny	-	to	by	mohla	byť	skvelá	aktivita	pre	
mladých	 ľudí,	 aby	 sa	 zapojili.	 Prevodník	 mien	 možno	 nájsť	 tu:	 XE	 Currency	 Converter	
http://www.xe.com/currencyconverter/	alebo	v	kalkulačke	na	nbs.sk.	

8.10.2.1  VE�KÁ BRITÁNIA 

Výdavky	domácností	vo	Veľkej	Británii	

Priemerné	 týždenné	výdavky	domácnosti	 vzrástli	na	531,30	 libier	od	 svojej	najnižšej	úrovne	v	 roku	
2012	(upravené	na	ceny	v	roku	2014),	kedy	domácnosti	minuli	v	priemere	507,40	libier	týždenne.	

Výdavky	na	dopravu	predstavovali	najvyššie	priemerné	výdavky	domácností	 týždenne	v	 roku	2014,	
keď	 sa	 zvýšili	 na	 74,80	 libier	 v	 porovnaní	 so	 70,60	 librami	 v	 roku	 2013.	 Nárast	medzi	 rokmi	 2013										
a	2014		možno	čiastočne	pripísať	na	vrub	nárastu	nákupov	nových	vozidiel.	Nákup	vozidiel	tvorí	veľkú	
časť	(33	%	v	roku	2014)	výdavkov	na	dopravu.	
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V	 roku	 2014	 výdavky	 na	 bývanie,	 palivá	 a	 energie	 predstavovali	 druhý	 najvyšší	 stupeň	 výdavkov	
napriek	poklesu	na	72,70	libier	v	roku	2014	zo	76,60	libier	v	roku	2013.	

Priemerné	týždenné	výdavky	na	rekreáciu	a	kultúru	sledovali	všeobecne	rastúci	trend	medzi	rokmi	na	
konci	marca	2002	a	decembra	2014,	keď	sa	zvýšili	z	54,20	libier	na	68,80	libier.	Táto	kategória	zahŕňa	
širokú	škálu	tovaru	a	služieb.	Nárast	medzi	rokmi	2013	a	2014	je	spôsobený	predovšetkým	zvýšením	
výdavkov	 na	 osobné	 počítače	 (vrátane	 tabletov),	 rastlín	 do	 záhrady,	 a	 tiež	 vstupeniek	 na	 športové	
podujatia	a	členské	príspevky	v	športových	kluboch.	

Výdavky	na	komunikačné	 služby	 sa	 zvýšili	medzi	 rokmi	2013	a	2014,	pričom	 tento	 rastúci	 trend	 sa	
datuje	od	konca	marca	2002.	To	možno	čiastočne	pripísať	nárastu	výdavkov	na	mobilné	telefóny	-	a	to	
na	nové	telefóny	a	platby	za	služby.58	

Výdavky	na	vidieku	boli	vyššie	ako	v	mestských	oblastiach.	

8.10.2.2  CHORVÁTSKO 

Priemerná	mesačná	mzda	predstavovala	 5	 711	HRK	 (kuna)	 v	 čistom	a	 8	 055	HRK	v	 hrubom.	 Index	
spotrebiteľských	 cien	 odráža	 zmeny	 v	 cenách	 tovarov	 a	 služieb	 nadobudnutých,	 používaných	 alebo	
zaplatených	 referenčnou	 populáciou	 (súkromné	 domácnosti)	 za	 účelom	 spotreby.	 Výdavky	 na	
spotrebu,	 priemer	 za	 domácnosť	 v	 roku	 2014,	 boli	 81	 315	 kún.	 To	 predstavuje	 mesačne	 priemer	
6	776,25	kún.	 	 Ľudia	minuli	29,5	%	svojich	príjmov	na	potraviny	a	nealkoholické	nápoje,	16,2	%	na	
bývanie	a	spotrebu	energie	a	13	%	na	dopravu.	

8.10.2.3  TALIANSKO 

Priemerný	plat	v	Taliansku	je	asi	1	500	eur	mesačne,	menej	ako	30	000	Eur	v	hrubom	ročne.	V	roku	
2017	sa	situácia	príliš	nelíšila	od	stavu,	kedy	sa	krajina	dostávala	z	recesie.	Avšak	úradníci	a	priemerní	
zamestnanci	teraz	dostávajú	oveľa	nižší	plat.	
	
Priemerné	mesačné	výdavky	domácností	v	roku	2015	boli	2	499,37	eur,	o	niečo	viac	ako	v	roku	2014.	
	

Rok	 Priemerné	mesačné	výdavky	domácností	v	eurách	

2014	 2	488	
2013	 2	359	
2012	 2	419	
2011	 2	488	
2010	 2	453	

Tab.:	Priemerné	mesačné	výdavky	domácností	v	Taliansku.56	
	
	
Posledné	údaje	z	roku	2015:	

																																								 																					
58	Family	Spending:	2015.	A	report	on	the	Living	Costs	and	Food	Survey	2014.	Office	for	National	
Statistics.	[Prístupné	25-07-2017]	Dostupné	online:	
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomean
dwealth/compendium/familyspending/2015	
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Priemerná	spotreba	na	jedlo	predstavuje	441,50	eur	mesačne	(v	porovnaní	s	rokom	2014,	436,06	eur,	
je	to	nárast	o	1,2	%).	Pokles	výdajov	na	mäso	sa	zastavil	v	roku	2011,	kedy	dosiahol	sumu	98,25	eur	
mesačne.	 Výdaje	 na	 ovocie	 sa	 zvýšili	 o	4,5	 %	 v	 porovnaní	 s	rokom	 2014	 (z	 38,71	 na	 40,45	 eur	
mesačne),	výdaje	na	minerálne	vody,	malinovky,	džúsy	a	zeleninu	sa	zvýšili	o	4,2	%	(z	19,66	na	20,48	
eur).	
	
Náklady	 na	 tovar	 a	služby	 sú	 stabilné	 (2	 057,87	 eur	 v	priemere	 mesačne).	 Náklady	 na	 ubytovanie	
a	stravovacie	služby	sa	zvýšili		(+	11	%,	z	110,26	eur	na	122,39	eur	po	dvoch	rokoch	poklesu),	výdaje	
na	 rekreačný	 tovar	 a	služby,	 zábavu	 a	 kultúru	 (+	 4,1	 %	 na	 126,41	 eur).	 Existujú	 tu	 štrukturálne	
rozdiely	medzi	 jednotlivými	oblasťami,	ktoré	súvisia	s	úrovňou	príjmu,	s	cenami	a	s	míňaním	peňazí,	
v	tomto	zmysle	sú	hodnoty	celkovo	vyššie	v	severnom	Taliansku	ako	v	stredných	a	južných	regiónoch	
alebo	na	 ostrovoch.	 Lombardy	 a	Trentino-Alto	Adige	 sú	 regióny	 v	 priemere	 s	najvyššími	 výdavkami	
(3030,64	resp.	3022,16	eur).	Calabria	je	región	s	najnižšími	výdavkami	v	priemere	mesačne	na	úrovni	
1729,20	 eur,	 čo	 je	 o	42,9	 %	 menej	 ako	 v	regióne	 s	najvyššími	 výdavkami.	 Vo	 veľkých	 mestách	 sú	
priemerné	mesačné	výdavky	na	úrovni		2630,73	eur,	v	mestských	okrajových	častiach	a	v	mestách	nad		
50	000	obyvateľov	je	to	2539,47	eur	a	v	mestách	pod	50	000	obyvateľov	je	to	2436,38	eur.	Vo	veľkých	
mestách	sú	vyššie	sumy	nákladov	spojené	najmä	s	bývaním	a	stravovacími	službami.	59	
	
8.10.2.4  SLOVENSKO 

Priemerná	mesačná	nominálna	mzda	bola	v	hrubom	853	eur	v	roku	2011	a	993	eur	v	hrubom	v	roku		
2015.	Existujú	tu	veľké	rozdiely	medzi	zárobkami	v	jednotlivých	regiónoch,	ako	i	medzi	mzdou	mužov	
a	žien.	V	roku	2015	bola	v	Bratislavskom	kraji	priemerná	nominálna	mzda	v	hrubom	1	319	eur,	ale	len	
799	Eur	v	hrubom	v	Prešovskom	kraji.	Rozdiely	podľa	pohlavia,	napr.	v	Trnavskom	kraji	v	roku	2015	
bola	 priemerná	 mesačná	 nominálna	 mzda	 u	 mužov	 1	 053	 eur	 a	 791	 eur	 u	 žien.	 Priemerná	 hrubá	
mesačná	 mzda	 sa	 tiež	 výrazne	 líši	 v	jednotlivých	 zamestnaniach.	 Napríklad	 v	oblasti	 „finančníctva	
a	poisťovníctva“	 bola	 v	Bratislavskom	 kraji	 hrubá	 mzda	 1	 895	 eur	 	 mesačne,	 zatiaľ	 čo	 v	oblasti	
„vzdelávania“	to	bolo	len	884	eur	mesačne	v	hrubom.	V	roku	2011	predstavoval	čistý	príjem	na	osobu	
361,70	 eur;	 výdavky	 predstavovali	 320,80	 eur	 na	 osobu.	 V	 roku	 2015	 bol	 čistý	mesačný	 príjem	 na	
osobu	422,83	 eur;	 a	čisté	mesačné	 výdavky	354,53	 eur	na	 osobu.	 Potraviny	 a	 nealkoholické	nápoje:	
67,31	eur.	Alkoholické	nápoje	a	tabak:	9,68	eur.	Oblečenie	a	obuv:	17,06	eur.	Bývanie,	voda,	elektrina,	
plyn	a	iné	palivá:	66,85	eur.	Nábytok,	vybavenie	domácnosti	a	bežná	údržba	domu:	17,16	eur.	Zdravie:	
10,07	 eur.	 Doprava:	 39,20	 eur.	 Komunikačné	 služby:	 17,61	 eur.	 Rekreácia	 a	 kultúra:	 21,83	 eur.	
Vzdelanie:	2,49	eur	(zdravotná	starostlivosť	a	vzdelávací	systém	sú	prevažne	verejné)60.	

	 	

																																								 																					
59	 Spese	 per	 consumi	 delle	 famiglie	 (2015).	 ISTAT.	 [Prístupné	 25-07-2017]	 Dostupné	 online:	

http://www.istat.it/it/archivio/188818	
60	 	 Štatistický	 úrad	 (2017).	 	 Structure	 of	 Earnings	 in	 the	 SR	 2016.	 [Prístupné	 25-07-2017]	 Dostupné	 online:	
https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=609d60ee-434b-4d45-8d5f-1e4c4d434bfb 
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8.10.2.5  TURECKO  

(Mena	=	Líra)	

Typ	výdavku	
Rozloženie	výdavkov	domácností	na	živobytie	(%)	

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Spolu	 100	 100	 100	 100	 100	
Jedlo	a	nealkoholické	nápoje	 20,7	 19,6	 19,9	 19,7	 20,2	
Alkoholické	nápoje,	cigarety	a	tabak	 4,1	 4,2	 4,2	 4,2	 4,2	
Oblečenie	a	obuv	 5,2	 5,4	 5,3	 5,1	 5,2	
Bývanie	a	prenájom	 25,8	 25,8	 25,0	 24,8	 26,0	
Nábytok,	zariadenie	 6,4	 6,7	 6,6	 6,8	 6,1	
Zdravie	a	zdravotná	starostlivosť	 1,9	 1,8	 2,1	 2,1	 2,0	
Doprava	 17,2	 17,2	 17,4	 17,8	 17,0	
Komunikačné	služby	 4,0	 3,9	 4,0	 3,7	 3,7	
Zábava	a	kultúra	 2,7	 3,2	 3,1	 3,0	 2,9	
Edukačné	služby	 2,0	 2,3	 2,4	 2,4	 2,2	
Reštaurácie	a	hotely	 5,7	 5,8	 5,9	 6,0	 6,4	
Rôzne	tovary	a	služby	 4,3	 4,2	 4,3	 4,3	 4,3	

 

8.11.1  ŠTARTOVACIA AKTIVITA 

A) BINGO O ĽUĎOCH 
Cieľ:	 Umožniť	 skupine	 dozvedieť	 sa	 niečo	 o	ostatných	 členoch	 skupiny,	 naučiť	 sa	 mená	 členov	
skupiny.	

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Dajte	každému	členovi	skupiny	bingo	hárok	(Príloha	č.	1,	hárok	môže	byť	upravený	pre	rôzne	
skupiny)	a	niečo	na	písanie.	

2. Počas	 ďalších	 10	 minút	 im	 umožnite,	 aby	 sa	 porozprávali	 s	ostatnými	 v	skupine,	 aby	 našli	
niekoho	pre	každý	výrok.	Je	možné,	že	niektoré	výroky	zostanú	prázdne.	

Pomôcky:		

§ bingo	kartičky	(jedna	pre	každého),	
§ perá.	

	
Trvanie:	10	minút.	
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8.11.2  HLAVNÉ AKTIVITY  

A) Fakty o krajine 

Cieľ:	Preskúmať	finančné	rozdiely	medzi	krajinami	prostredníctvom	faktov	a	diskusie.	

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Rozmiestnite	 v	priestore	 vytlačené	 vlajky	 rôznych	 krajín.	 Ku	 každej	 vlajke	 dajte	 aj	 názov	
krajiny,	 keďže	 nie	 všetci	 budú	 poznať,	 ktorá	 vlajka	 patrí	 ktorej	 krajine.	 Vlajky	 by	 mali	 byť	
prilepené	na	stenách	alebo	vo	väčších	vzdialenostiach	od	seba,	aby	bolo	možné	sa	medzi	nimi	
pohybovať.		

2. Prečítajte	vždy	len	jeden	fakt.	Nechajte	mladých	ľudí	sa	presúvať	po	miestnosti	tak,	aby	išli	ku	
vlajke/krajine,	ktorá	súvisí	s	daným	faktom.	

Príklady	otázok/faktov	môžu	byť	nasledovné:	

§ V	roku	2016,	v	ktorej	krajine	bolo	mesto,	ktoré	bolo	finančne	najnáročnejšie	pre	život?	(Hong	
Kong,	Čína).	

§ V	roku	 2016,	 v	 ktorej	 krajine	 bolo	 mesto,	 ktoré	 bolo	 finančne	 najmenej	 náročné	 pre	 život?	
(Racine,	Wisconsin,	USA)61.	

§ Ktorá	 krajina	 má	 najvyššie	 hodnotený	 systém	 zdravotnej	 starostlivosti?	 (Francúzsko,	
Taliansko	druhé).	

§ V	roku	2015,	ktorá	krajina	mala	najvyššiu	priemernú	dĺžku	života	u	mužov?	(Švajčiarsko	81,3	
rokov,	Island	81,2	rokov).	

§ V	 roku	 2015,	 ktorá	 krajina	 mala	 najvyššiu	 priemernú	 dĺžku	 života	 u	 žien?	 (Japonsko	 86,8	
rokov).	

§ V	 roku	 2015,	 ktorá	 krajina	 mala	 najnižšiu	 priemernú	 dĺžku	 života	 u	 mužov	 a	 žien?	 (Sierra	
Leone,	muži	49,3	a	ženy	50,8)62.	

§ Ktorá	krajina	minie	4	335	libier	každú	sekundu	na	svoje	zdravotné	služby?	(NHS	UK)63	
§ Otázky	k	príjmu/mzde	pre	rôzne	krajiny	dostupné	na:	

http://www.payscale.com/rccountries.aspx		

Iné	návrhy	pre	možné	otázky:	

Použite	tiež	informácie	z	partnerských	krajín,	ktoré	nájdete	v	časti	poznámky	na	začiatku.	Nájdite	si	
fakty	 týkajúce	 sa	 priemerných	 výdavkov	 podľa	 veku	 účastníkov,	 vašej	 krajiny	 alebo	 podľa	 iných	
kritérií.	 Nájdite	 si	 fakty,	 ktoré	 sa	 týkajú	 skúsenosti	 mladých	 ľudí,	 napr.	 Ktorá	 krajina	 najmenej	
používa	mobily?		

3. Krátko	 sa	 porozprávajte	 o	tom,	 prečo	 si	 ľudia	 vyberajú	 rôzne	 krajiny	 pre	 život	 a	potom	 im	
dajte	konkrétnu	odpoveď.	

																																								 																					
61	 Performance	 Urban	 Planning	 (2016)	 13th	 Annual	 Demographia	 International	 Housing	 Affordability	 Survey:	
2017	Rating	Middle-Income	Housing	Affordability.	Dostupné	na:	http://www.demographia.com/dhi.pdf		
62	 WHO	 (2016),	 Svetová	 zdravotnícka	 štatistika	 sledovania	 zdravotného	 stavu	 pre	 trvalo	 udržateľný	 rozvoj.		
Dostupné	na:	http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/		
63	 Campbell	 and	 Duncan	 (2016)	 10	 truths	 about	 Britain's	 health	 service.	 Dostupné	 na:	
https://www.theguardian.com/society/2016/jan/18/10-truths-about-britains-health-service		
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4. Zopakujte	si	rôzne	fakty.	
5. Diskutujte	s	účastníkmi	o	tom,	ako	sa	cítia	v	súvislosti	so	spomínanými	faktami.	Povedzte	

každému	účastníkovi,	aby	si	našiel	svoju	krajinu	v	zozname	UNICEF,	ktorý	je	zameraný	na	
index	pohody	dieťaťa		https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc11_eng.pdf		a	tiež	
v	zozname	hospodárskeho	rankingu	všetkých	krajín	sveta	
http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php	

Potom	sa	spýtajte:	

§ Ste	prekvapený	umiestnením	vašej	krajiny	v	rankingu?	
§ Ak	zoberiete	do	úvahy	ranking	vašej	krajiny	–	ako	sa	cítite?		
§ Aká	ja	vaša	reakcia	na	tých,	ktorí	sú	na	tom	lepšie	alebo	horšie	ako	vy?		
§ Diskutujte	o	reakciách	účastníkov,	čo	to	pre	nich	znamená	–	pre	nich	samotných,	pre	skupinu,	

pre	ich	mesto,	región	a	krajinu.		

Trvanie:	15-20	minút.	

B) Odhadovanie ekonomickej situácie osôb 
Cieľ:		Preskúmať	domnienky	o	rôznych	ľuďoch	na	fotografiách.	

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Použite	výber	rôznych	fotografií	ľudí	z	novín/webových	stránok.	Zabezpečte	rôznorodosť	
fotografií	ľudí	z	hľadiska	ich	rasy,	oblečenia,	účesu		atď.		

2. Povedzte	účastníkom,	aby	si	premysleli,	aká	môže	byť	finančná	situácia	ľudí	na	fotografiách.				
3. Diskutujte	o	každej	fotografii,	prečo	ste	urobili	práve	taký	odhad	o	ľuďoch	na	fotografii.		
4. Diskutujte	v	skupine:	

§ Je	vhodné	si	urobiť	taký	rýchly	odhad	o	niekom	inom?	
§ Aké	nebezpečenstvo	súvisí	s	takýmto	odhadom?	
§ Čo	by	vás	primälo	zmeniť	názor	alebo	mienku	o	týchto	ľuďoch?	
§ Ako	by	ste	to	prakticky	urobili?	

Trvanie:	15-20	minút.	

Pomôcky:	
Predtlačená	sada	fotografií/obrázkov	rôznych	ľudí	
§ Prípadne	 si	 vyberte	 fotografie,	 za	 ktorými	 sa	 skrýva	 konkrétny	 príbeh	 (napr.	 indické	 dievča	

Sharbat	 Gula	 http://edition.cnn.com/2015/03/23/world/steve-mccurry-afghan-girl-
photo/index.html	

§ Počas	 reflexie	 by	 mohol	 pracovník	 s	mládežou	 vysvetliť	 pravdivý	 príbeh	 o	ľuďoch	 na	
fotografiách.		

C) Riadenie vlastného ostrova 
Cieľ:	 Zistiť	 finančné	 a	hospodárske	 rozdiely	 zohľadnením	 osobných	 názorov	 a	hodnôt	 pri	 riadení	
ostrova.	
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Opis	jednotlivých	krokov	

1. Dajte	každému	hárok	papiera	a	pero,	ktoré	budú	používať	počas	tejto	aktivity,	alebo	ak	chcete	
byť	naozaj	kreatívni,	dajte	im	veľa	rôzneho	materiálu,	aby	si	mohli	potrebné	veci	vyrobiť.		

2. Vysvetlite	skupine,	že	teraz	majú	možnosť	si	vytvoriť	a	riadiť	vlastný	ostrov,	na	ktorom	budú	
zodpovední	za	všetky	zákony,	náklady	a	postavenie	každej	osoby.		

3. Príklad	môže	byť:	každý	na	ostrove	bude	mať	prácu	a	každý	bude	dostávať	rovnaké	množstvo	
peňazí.		

4. Navrhnite,	aby	zvážili	napríklad	štátnu	zdravotnícku	službu	(ako	napr.	NHS	vo	VB),	náklady	na	
tovar	a	hierarchiu	ľudí	na	ostrove.		

5. Táto	 aktivita	 je	 voľnou	 aktivitou	 pre	 ľudí	 v	skupine,	môžu	 si	 vybrať,	 aký	 spôsobom	 ju	 budú	
robiť	 a	môžu	 zahrnúť	akékoľvek	aspekty.	Dôraz	 tohto	 stretnutia	 je	na	peniaze	 a	ekonomické	
rozdiely,	ale	ostatné	faktory	s	tým	môžu	tiež	úzko	súvisieť.		

6. Keď	 prejde	 polovica	 času,	 spojte	 celú	 skupinu	 a	dajte	 im	možnosť	 vysvetliť	 ich	 rozhodnutia	
a	dôvody,	prečo	sa	tak	rozhodli.		

7. Diskutujte:	

§ Čo	ste	sa	naučili	o	hodnotách	a	moci?	
§ Odkiaľ	pochádzali	vaše	nápady?	
§ Aké	by	boli	dôsledky	vašich	rozhodnutí,	ak	by	bol	váš	ostrov	realitou?	
§ Aké	prekážky	a	možnosti	existujú,	keď	chcete	zrealizovať	dobrý	nápad?	
§ Aké	ohodnotenie	máte	pre	tých,	ktorí	môžu	byť	pri	moci	vo	vašej	krajine?	
§ Ako	dokážete	zabezpečiť,	aby	všetci	členovia	spoločnosti	boli	adekvátne	podporovaní	vo	vašej	

krajine?	
§ Čo	môžete	dnes	prakticky	urobiť,	aby	ste	pomohli	tým,	ktorí	nemali	toľko	šťastia	ako	vy?	

	
Pomôcky:	

§ perá,	
§ papier,	
§ materiály	na	ručné	práce.	

Trvanie:	20-30	minút	(variant	1	alebo	pridajte	čas	na	variant	2).	

D) Stolová hra 
Cieľ:	Lepšie	porozumieť	významu	a	hodnote	peňazí	a	pochopiť	ako	môžu	byť	použité	zodpovedajúcim	
spôsobom.	

Vysvetlite:	Mnohí	jednotlivci	bojujú	s	financiami,	pretože	nevedia	ako	využiť	svoje	zdroje;	táto	aktivita	
im	pomôže	zvážiť,	na	čo	je	potrebné	dbať.	

Opis	jednotlivých	krokov	

1. Rozdeľte	 mladých	 ľudí	 do	 skupín	 po	 štyroch	 až	 šiestich	 (väčšie	 skupiny	 môžu	 pracovať	
v	tímoch)	a	dajte	im	hraciu	dosku,	kocku	a	kartičky	(Príloha	č.	2)	potrebné	na	hranie	hry.	Budú	
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tiež	 potrebovať	 žetóny/figúrky	 na	 pohyb	 po	 doske,	 ale	môžu	 použiť	 aj	 niečo	 iné,	 napríklad	
mincu.	

2. Vysvetlite,	 že	 počas	 hádzania	 kockou	 a	 postupu	 po	 doske	 budú	 musieť	 hráči	 zbierať	 rôzne	
farebné	kartičky,	ktoré	sú	rozdelené	do	štyroch	farieb:	

§ Červená:	 sú	 to	 karty,	 ktoré	 znamenajú,	 že	 peniaze	 sa	 musia	 minúť,	 napríklad	 na	
pokazené	auto	alebo	na	účty	za	elektrinu.	

§ Zelená:	sú	to	karty,	ktoré	umožňujú	peniaze	získať,	napríklad	to	môže	byť	plat,	odmena	
alebo	povýšenie	v	práci.	

§ Oranžová:	 sú	 to	karty,	 ktoré	 sú	použité	na	 zvláštne	výdavky,	napríklad	na	dovolenku	
alebo	výlet.	

§ Modrá:	 sú	 to	 karty	 určené	 na	 míňanie	 peňazí	 za	 aktivity,	 ktoré	 sú	 potom	 ziskové,	
napríklad	platba	za	školenie.	

3. Každý	mladý	človek	začne	s	určitou	sumou	peňazí	a	potom	 je	 to	 jeho	zodpovednosť,	ako	 ich	
chce	minúť.	

4. Víťazom	bude	osoba,	ktorá	má	na	konci	hry	najviac	peňazí.		

8. Hrajte	 hru	 20-25	minút	 a	 potom	 preskupte	 zloženie	mladých	 ľudí	 v	 skupinách	 a	 diskutujte	
o	ich	názore	na	hru.	Môžete	hovoriť	o	tom,	čo	považovali	za	ľahké/ťažké	a	čo	by	mohli	urobiť	
inak.		

9. Diskutujte:	

§ Ako	dôležitý	je	rozpočet?	
§ Na	čo	bolo	ľahké	alebo	ťažké	míňať	peniaze?	
§ Aké	by	boli	vaše	najlepšie	tipy	na	efektívnu	správu	vašich	peňazí?	
	

Pomôcky:	

§ doska	na	hru,	
§ sada	farebných	kariet,	
§ žetón/figúrka,	
§ kocka,	
§ hra	Monopoly	alebo	iná	stolová	hra	o	financiách.	

Trvanie:	30	minút.	

Odporúča	sa	zvážiť	realizáciu	doplňujúcej	aktivity	po	skončení	tejto	aktivity.	

 

Na	konci	stretnutia	sa	všetci	mladí	ľudia	zídu,	aby	zdôraznili,	čo	sa	na	stretnutí	naučili.	 	Vytvorte	tiež	
príležitosť	pre	akékoľvek	záverečné	otázky	od	skupiny.	
	
Trvanie:	5-10	minút.	
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8.13.1  NÁVRHY NA DOPLŇUJÚCE AKTIVITY 
Práca	s	jednotlivcami	alebo	veľmi	malými	skupinami,	aby	preskúmali	životné	náklady.		Diskutovanie	s	
nimi	 a	 hľadanie	 miest	 pre	 život,	 náklady	 na	 poistenie,	 náklady	 na	 auto,	 jedlo	 a	 prepychové	 veci.		
Priložený	pracovný	list	(Príloha	č.	3)	môže	pomôcť.		Nasleduje	práca	s	mladými	ľuďmi,	aby	vyhľadali	
zamestnanie	a	boli	schopní	dovoliť	si	život,	ktorý	chcú	mať.	

 

Family	Spending:	2015.	A	report	on	the	Living	Costs	and	Food	Survey	2014.	Office	for	National	
Statistics.	[Prístupné	25-07-2017]	Dostupné	online:	
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/income
andwealth/compendium/familyspending/2015	

Spese	per	consumi	delle	famiglie	(2015).	ISTAT.	[Prístupné	25-07-2017]	Dostupné	online:	
http://www.istat.it/it/archivio/188818	

Štatistický	úrad	(2017).		Structure	of	Earnings	in	the	SR	2016.	[Prístupné	25-07-2017]	Dostupné	online:	
https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=609d60ee-434b-4d45-8d5f-1e4c4d434bfb	

 

8.15.1  PRÍLOHA Č. 1: PRE ZOZNÁMENIE SA V HRE BINGO 
	

Má	hnedé	oči	
	

	
	

Má	dve	alebo	viac	
domácich	
zvieratiek		

	

	 Je	slávny		 	

Presťahoval	sa	 	
Bol	vo	väčšine	
zahraničných	

krajín	
	 Bol	v	Amerike	 	

Hrá	tenis	
	
	

	
Má	dvoch	alebo	
viac	súrodencov	

	
Má	oblečené	
niečo	modré	

	

Hovorí	cudzím	
jazykom	 	 Je	vegetarián	 	 Miluje	varenie	 	

Hrá	na	hudobný	
nástroj	

	
	

Pravidelne	
športuje	

	
V	súčasnosti	
študuje	v	škole	

	

Pravidelne	sníva	
o	tom,	že	je	
bohatý	

	

	
Snaží	sa	pomôcť	
pouličným	
žobrákom	

	 Vždy	dostane	
najnovší	telefón	
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8.15.2  PRÍLOHA Č. 2: PRE STOLOVÚ HRU 

Pokazilo	sa	vám	auto	-	úhrada	
200	EUR	

Musíte	zaplatiť	účet	za	plyn	-		
úhrada	60		EUR	

	

Potrebujete	dať	opraviť	kotol	-	
úhrada	80		EUR	

	

Musíte	zaplatiť	nájomné	
-	úhrada	350		EUR	

Idete	na	nákup	potravín		
-	úhrada	35		EUR	

	
	

Pokazil	sa	vám	telefón																						
a	potrebujete	ho	vymeniť		

-	úhrada	100		EUR	
	

	

Musíte	zaplatiť	miestnu	daň		
-	úhrada	120		EUR	

	

Máte	termín	u	zubára		
-	úhrada	18		EUR	

Potrebujete	od	lekára	recept		
na	liek	-	úhrada	8		EUR	

Musíte	zaplatiť	účet	za	vodu		
-	úhrada	30		EUR	
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Dostanete	plat		
-	zisk	1000		EUR	

	

Dostanete	odmenu	v	práci		
-	zisk	200		EUR	

	

Dostanete	zľavu	na	dani		
-	zisk	70		EUR	

Budete	povýšený/-á		
-	zisk	400		EUR	

Zdedíte	peniaze		
od	člena	rodiny	
- zisk	100		EUR	

Vymeníte	si	auto	za	lacnejší	
model	-	zisk	200		EUR	

Získate	peniaze	z	investícií		
-	zisk	80		EUR	

Dostanete	zľavu	od	vášho	
dodávateľa	energií		
-	zisk	140		EUR	

Zmeníte	banku		
-	zisk	100		EUR	

Predáte	niečo	na	eBay		
-	zisk	20		EUR	
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Idete	na	kurz	prvej	pomoci	
-	úhrada	70	EUR	

Kurz	v	autoškole		
-	úhrada	400	EUR	

Idete	na	teambuilding	deň		
-	úhrada	45	EUR	

Idete	na	kurz	verejného	
rečníctva		

-	úhrada	30	EUR	

Idete	na	zahraničnú	univerzitu	
a	získate	diplom		

-	úhrada	18	000	EUR	

Idete	na	kurz	na	univerzitu	-	
úhrada	500	EUR	

Navštívite	seminár		
o	pohovoroch	do	zamestnania		

-	úhrada	40	EUR	

Dáte	si	profesionálne	pripraviť	
CV	-	úhrada	50	EUR	

Navštívite	výstavu		
so	zamestnávateľmi		
-	úhrada	30	EUR	

Vytlačíte	si	vizitky		
-	úhrada	25	EUR	
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Idete	na	dovolenku		
-	úhrada	750	EUR	

Idete	do	kúpeľov	na	jeden	deň	
-	úhrada	120	EUR	

Idete	na	nákupy		
-	úhrada	200	EUR	

Idete	na	návštevu	mesta		
-		úhrada	400	EUR	

Dáte	sa	ostrihať		
-	úhrada	15	EUR	

Idete	do	ZOO		
-	úhrada	30	EUR	

Idete	do	tematického	parku		
-	úhrada	40	EUR	

Idete	do	múzea		
-	úhrada	30	EUR	

Idete	na	koncert		
-	úhrada	50	EUR	

Idete	do	reštaurácie		
-	úhrada	100	EUR	
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8.15.3  PRÍLOHA Č. 3: PRACOVNÝ LIST - NÁKLADY 
				

Životné	náklady	

	
	 týždeň	 mesiac	 rok	
Náklady	na	domácnosť	 	 	 	
Nájomné	 	 	 	
Miestna	daň	 	 	 	
Voda	 	 	 	
Plyn	 	 	 	
Elektrina	 	 	 	
Poistenie	majetku/zariadenia	 	 	 	
Mobilný	telefón	 	 	 	
Koncesionársky	poplatok	 	 	 	
Internet	 	 	 	
Internetová	televízia	(Netflix,	
Amazon	TV)	

	 	 	

Potraviny	 	 	 	
Potreby	pre	domácnosť	(čistiace	
prostriedky)	

	 	 	

Oblečenie/obuv	 	 	 	
	 	 	 	
Cestovné	náklady	 	 	 	
Financie	na	kúpu	automobilu	 	 	 	
Poistenie	vozidla	 	 	 	
STK	a	servis	vozidla	 	 	 	
Cestná	daň	 	 	 	
Palivo	 	 	 	
Náklady	na	parkovanie	 	 	 	
Ostatné	opravy	 	 	 	
Autoumyváreň	 	 	 	
Cestovné	(autobus,	vlak)	 	 	 	
	 	 	 	
Náklady	na	osobnú	starostlivosť	 	 	 	
Lekár/recepty	 	 	 	
Zubár	 	 	 	
Optik	 	 	 	
	 	 	 	
Náklady	na	spoločenské	
a	ostatné	aktivity	

	 	 	

Večera	v	reštaurácii	 	 	 	
Take	away	 	 	 	
Randenie	 	 	 	
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Kino/bowling	 	 	 	
Cigarety	 	 	 	
Alkohol	 	 	 	
Kaderník	 	 	 	
Telové/vlasové	produkty	 	 	 	
Noviny/časopisy	 	 	 	
Členské,	posilňovňa,	DVD,	hry,	
knihy	

	 	 	

	 	 	 	
Iné	 	 	 	
Narodeninové	darčeky	 	 	 	
Vianočné	darčeky	 	 	 	
Ostatné	darčeky	 	 	 	
Dovolenka	 	 	 	
	 	 	 	
Financie	 	 	 	
Úspory	 	 	 	
Penzia	 	 	 	
Splácanie	pôžičiek	 	 	 	
Kreditné/zákaznícke	karty	 	 	 	
Študentská	pôžička	 	 	 	
	 	 	 	
Spolu	 	 	 	
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9 SOCIÁLNE MÉDIÁ A NENÁVISTNÉ PREJAVY NA INTERNETE 

 

Tento	plán	stretnutia	spracovala:	Trnavská	univerzita.	

9.1.1  STRUČNÝ OPIS PLÁNU STRETNUTIA 
Toto	 stretnutie	 by	malo	 byť	 organizované	 vo	 vnútri,	 s	ľahkým	prístupom	na	 internet.	 Účastníkov	 je	
vhodné	vopred	povzbudiť,	aby	si	priniesli	so	sebou	zariadenia,	s	ktorými	sa	dá	pracovať	na	internete	
(mobily	alebo	notebooky).	

Ak	uzná	pracovník	s	mládežou	za	vhodné	(pozri	poznámky	nižšie),	môže	mať	vopred	pripravený	test	
závislostného	správania	na	internete.		

9.1.2  CIELE 
Po	stretnutí:	

§ budú	účastníci	 schopní	definovať,	 čo	 znamená	 termín	hate-speech	 (nenávistný	prejav)	 a	 tiež	
budú	 vedieť	 rozlišovať	 medzi	 negatívnou	 emocionálnou	 reakciou	 a	nenávistným	 prejavom,	
použitím	praktických	príkladov,	

§ účastníci	 budú	 rozumieť	 napätiam	 medzi	 dvomi	 základnými	 ľudskými	 právami:	 dôstojnosť	
človeka	a	sloboda	vyjadrovania,	

§ participanti	 budú	 schopní	 nájsť	 konkrétne	 príklady	 nenávistných	 prejavov	 v	ich	 vlastnom	
online	životnom	priestore,	

§ účastníci	 by	 sa	 mali	 rozhodnúť	 pre	 konkrétne	 kroky	 ako	 odpovedať	 na	 nenávistné	 prejavy	
a	pokúsiť	sa	riešiť	jeden	z	identifikovaných	konkrétnych	problémov	v	ich	okolí.	

Trvanie:	90-100	minút.	

9.1.3  POTREBNÉ ZDROJE 
§ Celeste	Buckingham	video,	
§ papiere	a	perá	pre	účastníkov	na	zapisovanie	poznámok,	
§ pripravené	obrázky	(viď	nižšie)	ako	príklady	nenávistných	prejavov.	
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9.2.1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY STRETNUTIA 

Sociálne	médiá	

Sociálne	mediá	sa	stali	prirodzeným	životným	prostredím	Generácie	Z	(narodených	po	roku	2000)	–	
tieto	 deti	 a	mladí	 ľudia	 vyrastali	 vo	 vysoko	 sofistikovanom	 svete	 médií	 a	sú	 mnohokrát	 zručnejšie	
v	práci	 s	internetom	 a	príslušnými	 médiami	 než	 ich	 predchodcovia	 z	generácií	 Y	 a	X.	 Zažívame	
digitálnu	 revolúciu	 cez	 vytvárania	 silné	 rozšírenie	 dostupnosti	 technológií,	 ktoré	 umožňujú	
jednoduché	zdieľanie	informácií.	

Sociálne	 médiá	 sú	 definované	 ako	 služba	 založená	 na	 webovej	 technológii,	 ktorá	 umožňuje	
jednotlivcom:	 (1)	 vytvoriť	 si	 profil	 vo	 vnútri	 daného	 rámca;	 (2)	 postupne	 rozširovať	 zoznam	 iných	
používateľov,	 s	ktorými	 sú	 prepojení;	 a	 (3)	 rozhodovať	 o	dianí	 v	rámci	 týchto	 prepojení	 a	vidieť	
ostatných	v	systéme	(Boyd,	2007).	

Sociálne	médiá	znížili	náklady	súvisiace	so	zdieľaním	informácií	a	odstránili	prekážky,	ktoré	sú	typické	
pre	 tradičné	 médiá,	 čím	 sa	 informácie	 stali	 ľahko	 prístupné	 naprieč	 kultúrnym	 a	geografickým	
hraniciam.	 Vyvinuli	 cenovo	 prístupný	 mechanizmus	 pre	 tých,	 ktorí	 majú	 prístup	 na	 internet,	 aby	
využívali	existujúce	informácie	a	stavali	na	nich,	a	podporili	demokratický	rozvoj	tým,	že	rastie	počet	
ľudí	 z	 rôznych	 častí	 sveta,	 ktorí	 majú	 možnosť	 sa	 vyjadriť.	 Preto	 sociálne	 médiá	 vo	 veľkej	 miere	
pomáhajú	prekonať	monopol	na	mediálny	priestor,	ktorý	predtým	využívali	mnohé	vlády	a	inštitúcie	
(Perera,	2016).	

V	súčasnosti	 sú	 široko	 sociálne	médiá	 využívané	 ako	 nástroj	 pre	 obhajobu	 a	zvyšovanie	 povedomia	
o	rôznych	hodnotách.	Pomáhajú	zamerať	našu	pozornosť	na	globálne	záležitosti,	o	ktorých	by	sme	bez	
nich	nemali	ani	tušenie.	Napokon,	sociálne	médiá	umožňujú	ľuďom	z	rôznych	kútov	sveta	prepojiť	sa	
a	tak	objaviť	nové	možnosti	a	potenciál	na	sebarozvoj.	

Na	druhej	strane,	kým	sociálne	médiá	prinášajú	nový	potenciál	pre	rozširovanie	hraníc	komunikácie,	
stále	 viac	 sa	 ukazuje,	 že	môžu	 viesť	 k	závažným	 negatívnym	 javom.	Medzi	 inými	 sa	 prudko	 rozšíril	
otvorený,	 hrubý,	 agresívny	 jazyk	 a	vyjadrovanie	 voči	 iným.	 Tento	 fenomén	 sa	 voľne	 pomenúva	 ako	
nenávistný	prejav	(hate	speech).	

Hate	speech	–	nenávistný	prejav	

Pojem	nenávistný	 prejav	môžeme	 chápať	 ako	 	 všeobecný	 termín,	 ktorý	 zahŕňa	používanie	 slovných	
útokov	na	základe	rasy,	etnicity,	náboženstva	alebo	sexuálnej	orientácie	či	preferencie.	Nenávistná	reč	
je	 komunikáciou,	 ktorá	 očierňuje	 ľudí	 len	 preto,	 že	 sú	 členmi	 nejakej	 konkrétnej	 skupiny.	Môžu	 do	
toho	spadať	 rôzne	 formy	vyjadrení	–	obrázky,	hry,	piesne	a	samozrejme	slovné	vyjadrenia.	Niektoré	
definície	 rozširujú	 svoj	 rozsah	 aj	 na	 také	 prejavy,	 ktoré	 posilňujú	 klímu	 predsudkov	 a	intolerancie,	
teda	takého	uvažovania,	ktoré	je	pohonnou	hmotou	pre	neskoršiu	diskrimináciu,	nepriateľské	postoje	
a	agresívne	útoky.	

Veľmi	 často,	 ako	 sme	 spomínali,	 sa	 nenávistné	 prejavy	 vyskytujú	 v	prostredí	 sociálnych	 médií.	
Spoločnosti	ako	Facebook,	Twitter	a	pod.	majú	svoje	vlastné	špecifické	definície	nenávistného	prejavu	
a	vlastné	 postupy,	 ako	 proti	 nim	 bojovať.	 Pravidlá	 na	 Facebooku	 zakazujú	 šikanovanie,	 harašment	
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(obťažovanie)	 a	ohrozujúci	 jazyk	 (hoci	 kritici	 tvrdia,	 že	 spomínané	 spoločnosti	 nepracujú	 s	danými	
pravidlami	presne	a	vždy	vhodne).	Napr.	na	Twitteri	v	roku	2015	vylúčili	prejavy,	ktoré	mohli	nabádať	
k	terorizmu	alebo	k	násiliu	voči	ľuďom	„na	základe	rasy,	etnicity,	národnej	príslušnosti,	náboženstva,	
sexuálnej	 orientácie,	 rodu,	 rodovej	 identity,	 veku	 či	 postihnutia“.	Nové	pravidlá	 Európskej	 únie	 voči	
nenávistným	 prejavom	 a	legislatívny	 rámec	 pre	 posudzovanie	 útočných	 rasistických	 a	xenofóbnych	
prejavov	boli	podpísané	hlavnými	sociálno-mediálnymi	spoločnosťami	v	Bruseli,	v	máji	roku	2016.64		

V	Cambridgskom	slovníku	môžeme	nájsť	niekoľko	príbuzných	termínov,	ktoré	súvisia	s	nenávistnými	
prejavmi:		

Diskriminácia:	 rozdielne,	 nespravodlivé	 jednanie	 s	človekom	 alebo	 skupinou	 ľudí,	 zvlášť	 ak	 ide	
o	horší	 prístup,	 než	 prístup	 k	ostatným,	 len	 na	 základe	 farby	 pleti,	 náboženstva,	 politického	
presvedčenia,	pohlavia	a	pod.	

Rasizmus:	presvedčenie,	že	ľudské	kvality	sú	ovplyvňované	rasou	a	že	členovia	iných	rasových	skupín	
sú	menej	cenní	ako	členovia	vlastnej	skupiny.	Častým	výsledkom	tohto	presvedčenia	je	nespravodlivé	
zaobchádzanie	s	členmi	inej	rasy.	

Xenofóbia:	 extrémna	nenávisť,	nechuť	alebo	 strach	z	druhých	 ľudí,	 ktorí	 sú	nejakým	spôsobom	pre	
človeka	 neznámou	 (cudzinci,	 iné	 náboženstvá	 a	pod.).	 Nezakladá	 sa	 na	 kognícii	 (rozumovom	
zvažovaní,	presvedčeniach),	je	emocionálneho	charakteru.		

Extrémizmus:	 silné,	 často	 iracionále	 presvedčenie,	 ktoré	 veľká	 väčšina	 ostatných	 ľudí	 považuje	 za	
nerozumné	a	neakceptovateľné.	Môže	sa	definovať	ako	ideológia	alebo	správanie,	ktoré	sa	veľmi	silne	
odlišuje	 od	 všeobecne	 prijímaných	 noriem.	 Často	 sa	 vyskytuje	 spoločne	 s	rasizmom	 a	prezentuje	 sa	
verbálnymi	alebo	fyzickými	útokmi.	

Flaming	 (rozdúchavanie	 ohňa):	 rozširovanie	 hanlivých,	 urážajúcich	 až	 sprostých	 slov,	 aby	 agresor	
dodal	silu	emócii,	najmä	hnevu,	voči	niečomu	alebo	niekomu.	

Trolling:	 rozosielanie	 správ	 alebo	 ponechávanie	 odkazov	 na	 statuse,	 ktorých	 zámerom	 je	
znepokojovať	alebo	dráždiť	ľudí:	falošnými	správami,	šírením	provokácií.	

Doxing:	 zneužívanie	 osobných	 informácií	 zozbieraných	 na	 internete	 na	 atakovanie	 niekoho,	 s	kým	
nesúhlasím,	napr.	publikovanie	osobných	údajov	a	teda	ich	poskytovaním	na	možné	zneužitie.	

	

Sloboda	prejavu	

Na	druhej	strane,	popri	nespornej	hodnote	ľudskej	dôstojnosti	a	práve	na	jej	ochranu,	inou	dôležitou	
hodnotou	demokratickej	spoločnosti	a	s	ňou	súvisiacim	právom	je	sloboda	vyjadrovania.	Medzi	týmito	
dvomi	dôležitými	hodnotami	bude	vždy	isté	napätie:	dôstojnosť	ľudskej	osoby,	ktorá	chráni	ľudí	pred	
tým,	 aby	 boli	 napádaní	 nenávistnými	 prejavmi,	 a	sloboda	 osoby,	 ktorá	 je	 reprezentovaná	 práve	 jej	
možnosťou	slobodne	vyjadriť	svoj	názor.	

																																								 																					
64	 Introduction	 To	 Hate	 Speech	 On	 Social	 Media	 (2016).	 Community	 Empowerment	 for	 Progress	 Organisation	

(CEPO),	Juba	&	r0g_agency	for	open	culture	and	critical	transformation.	Berlin:	workshop	materials.	Available	
online:	http://defyhatenow.net/wp-content/uploads/2016/06/defyhatenow_whatishatespeech_JUL27.pdf	
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„Sloboda	 prejavu	 ustanovuje	 jeden	 z	esenciálnych	 pilierov	 (demokratickej)	 spoločnosti,	 jednu	 zo	
základných	podmienok	pre	jej	ďalší	rozvoj	a	pre	vývin	každého	človeka.	Vzťahuje	sa	nielen	k	informáciám	
či	 ideám,	ktoré	sú	prijímané	priaznivo	alebo	sú	považované	za	neofenzívne	alebo	 indifirentné,	ale	aj	na	
tie,	 ktoré	 urážajú,	 šokujú	 vyrušujú	 štát	 alebo	 akýkoľvek	 sektor	 populácie.	 Také	 sú	 požiadavky	 na	
pluralizmus,	 toleranciu	 a	zhovievavosť,	 bez	 ktorých	 nie	 je	 nič	 ako	 ´demokratická	 spoločnosť´.	 To	
znamená,	 popri	 iných	 veciach,	 že	 každá	 ´formalita´,	 ´podmienka´,	 ´reštrikcia´	 alebo	 ´pokuta´	 uvalená	
v	tejto	sfére	musí	byť	primeraná	k	legitímne	sledovaným	cieľom“	(Európsky	súd	pre	ľudské	práva).	

9.2.2  DÁTA A ŠTATISTIKY 

9.2.2.1  VE�KÁ BRITÁNIA 

Podľa	 údajov	 získaných	 od	 Tlačovej	 asociácie	 podľa	 zákona	 o	slobode	 informácií,	 celkovo	 38	 zo	 45	
útvarov	zaznamenalo	nárast	počtu	správ	o	trestných	činoch,	v	ktorých	sa	objavoval	Facebook.	V	roku	
2013	tiež	24	útvarov	dostalo	viac	reportov	o	kriminálnych	činoch,	v	ktorých	sa	spomínal	Twitter.	

Najväčší	britský	útvar,	Metropolitná	polícia,	zaznamenal	v	roku	2014	viac	ako	1200	trestných	podaní,	
v	ktorých	sa	spomínal	Facebook,	v	porovnaní	s	935	z	roku	2013	a	997	z	roku	2012.	Ostrá	nárast	bol	aj	
medzi	podaniami	zahŕňajúcimi	Twitter,	zo	105	v	roku	2013	na	138	v	roku	2014.	

Vyššia	manchesterská	polícia	(GMP)	uvádza,	že	Facebook	sa	objavil	v	959	trestných	podaniach	v	roku	
2014,	v	porovnaní	s	512	v	roku	2013	a	451	v	roku	2012.		

Podania	v	ostatnom	roku	obsahovali	371	obvinení	z	harašmentu,	38	vyhrážok	zabitím	a	osem	obvinení	
zo	znásilnenia,	vrátane	dievčat	pod	16	rokov.	

Medzitým	staffordshirská	polícia	zaznamenala	40%	nárast	trestných	činov,	ktoré	spomínajú	Facebook	
po	tom,	čo	dostala	1269	oznámení	v	roku	2014,	medzi	ktorými	bolo	326	obvinení	z	obťažovania,	13	zo	
znásilnenia,	 zahŕňajúc	 aj	 dievčatá	 pod	 16	 rokov,	 a	38	 vyhrážok	 zabitím.	 Twitter	 sa	 spomínal	 v	56	
prípadoch	v	roku	2014,	v	porovnaní	so	48	v	roku	2013	a	25	v	roku	2012.65	

Postihnutie	 a	rasa	 sú	 dva	 hlavné	 faktory,	 ktoré	 sa	 objavujú,	 zahŕňajú	 až	 53%	 zo	 všetkých	 typov	
motivácií	 (v	 tomto	 je	 stav	 v	ostatných	 rokoch	 rovnaký).	 V	roku	 2014	 bol	 zaznamenaný	 18%	 nárast	
trestných	činov	z	nenávisti	voči	ľuďom	s	postihnutím,	najmä	formou	verbálnych	útokov	a	výhražných	
správ,	 ale	 veľký	 nárast	 vidieť	 aj	 v	anti-sociálnom	 správaní	 a	v	obťažovaní	 hlukom.	 Vznikla	 aj	 nová	
kategória	ohľadne	ľudí	s	postihnutím:	poskytovanie	nekvalitných	služieb.	

Spomínané	 oddelenie	 polície	 dostalo	 tiež	 51	 podaní	 vzťahujúcich	 sa	 na	 nenávistný	 čin	 voči	 rodovej	
identite	–	čo	svedčí	o	signifikantnom	náraste	behom	ostatných	troch	rokov.	

Nanešťastie,	 aj	 ageizmus	 (diskriminácia	 na	 základe	 veku)	 je	 prítomný	 na	 sociálnych	 sieťach,	 ale	
trestné	 činy	 z	nenávisti	 sú	 nahlasované	 podstatne	menej,	mnoho	 ľudí	 staršieho	 veku	 trpí	 v	tichosti.	
Sociálni	pracovníci	preto	chcú	poskytnúť	také	služby,	aby	stále	viac	ľudí	bolo	odhodlaných	nahlasovať	
podobné	incidenty	oficiálne.	

																																								 																					
65	Social	media	crime	complaints	soar	(2015).	BT.com.	[Accessed	25-07-2017]	Available	online:	

http://home.bt.com/news/news-extra/social-media-crime-complaints-soar-11363985250801	
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V	rokoch	2015/2016	bolo	políciou	riešených	858	 trestných	činov	súvisiacich	s	rodovou	 identitou,	čo	
tvorí	len	1,4%	všetkých	nahlásení	v	oblasti	trestných	činov	z	nenávisti.	

Rasa,	 etnická	 príslušnosť	 a	národnosť	 tvoria	 druhú	 najčastejšiu	 kategóriu,	 tiež	 najmä	 vo	 formách	
verbálnych	útokov	a	výhražného	správania.	Podobne,	pri	incidentoch	zahŕňajúcich	vieru,	náboženstvo	
a	osobné	presvedčenia	je	vidno	2%	nárast,	najčastejšie	sú	sťažujúcimi	sa	moslimskí	veriaci.	

Sexuálna	 orientácia	 zaznamenala	 veľký	 51%	 nárast	 v	ostatnom	 roku,	 čo	 je	 zrejmý	 výsledok	
skutočnosti,	 že	 existuje	 korelácia	 medzi	 nahlasovaním	 trestných	 činov	 a	začatím	 fungovania	 LGBT	
help-linky.	 Toto	 je	 oblasť,	 kde	 neoficiálne	 dôkazy	 naznačujú,	 že	 incidenty	 proti	 tejto	 komunite	 sú	
každodenným	javom.	

Nárast	je	pozorovateľný	aj	v	oblasti	spoločne	nazývanej	„iné“,	teda	skutkov,	ktoré	nie	sú	zaraditeľné	do	
jednej	z	vyššie	spomínaných	hlavných	kategórií,	napr.	nenávistné	prejavy	voči	subkultúram	alebo	iné	
alternatívne	problémy,	ako	mizogýnia	a	pod.66	

9.2.2.2  SPOJENÉ �TÁTY AMERICKÉ 

Nasledujúca	 tabuľka	 (obr.	 18)	 ukazuje	 nárast	 prívržencov	 skupín	 založených	 na	 nenávistných	
prejavoch.	 „Nová	 štúdia	 realizovaná	 bezpečnostnou	 agentúrou	 ukazuje,	 že	 obľúbenosť	 nenávistných	
skupín	na	sociálnych	sieťach	rastie	a	frekvencia	nenávistných	komentárov	sa	zvýšila	behom	rokov	2014	–	
2016	až	o	900%“.67	

	

						Obr.	14		

																																								 																					
66	Stop	Hate	UK	Statistical	Report	2015-16.	Stop	Hate	UK:	Stop	hate.	Start	here.	[Accessed	25-07-2017]	Available	

online:	https://www.stophateuk.org/wp-content/uploads/2010/07/Stop-Hate-UK-Stats-Report-2015-16-
Final.pdf	

67	Eversley,	M.	(2017).	Study:	“Hate”	groups	explode	on	social	media.	USA	Today.	[Accessed	25-07-2017]	Available	
online:	https://www.usatoday.com/story/news/2017/02/23/hate-groups-explode-social-
media/98284662/	
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9.2.2.3  CHORVÁTSKO 

GONG	Február,	2016:	

Monitoringom	 situácie	 v	 mediálnom	 prostredí	 bol	 identifikovaný	 celkový	 počet	 problematických	
mediálnych	produktov,	ktoré	boli	následne	zahrnuté	do	analýzy:	21	článkov	dennej	tlače,	17	článkov	
z	týždenníkov,	17	článkov	z	internetových	portálov	a	1	rádiové	vysielanie.	

Medzi	najhoršie	prípady	radíme	stĺpček	na	Dnevno.hr	o	utečencoch,	v	ktorom	sú	migranti	považovaní	
a	prezentovaní	 ako	 „primitívni	 ľudia,	 ktorých	 priemerné	 IQ	 ledva	 dosahuje	 polovičné	 hodnoty	
v	porovnaní	s	ľuďmi	z	rozvinutých	krajín	sveta“	a	že	sú	„pomerne	nízko	v	evolučnom	reťazci,	či	už	ľudia	
súhlasia	 alebo	 nie“.	 Tento	 článok	 ďalej	 tvrdil,	 že	 „ak	 by	 neprišli	 do	 kontaktu	 s	rozvinutými	
spoločnosťami,	 v	súčasnosti	 by	 možno	 ani	 nevedeli,	 čo	 je	 koleso“.	 Táto	 séria	 článkov	 je	 jedným	
z	ilustratívnych	príkladov	šírenia	rasovej	nadradenosti.	

Takisto	bolo	zachytených	niekoľko	článkov,	najmä	na	internete,	ktoré	nabádajú	ľudí	k	diskriminačným	
praktikám	 voči	 Srbom	 žijúcim	 v	Chorvátsku.	 Autor	 v	článku	 ďalej	 nadnáša,	 že	 je	 potrebné	 prijať	
osobitný	zákon	o	postavení	srbskej	národnostnej	menšiny	v	Chorvátsku,	ktorý	by	bol	vyrovnaním	sa	
s	hrôzostrašným	dedičstvom	a	minulými	zločinmi	proti	chorvátskemu	ľudu.68	

9.2.2.4  TURECKO 

Podľa	prieskumu	realizovanému	Ministrstvom	mládeže	a	športu	v	roku	2013,	až	96%	mladých	ľudí,	
ktorí	používajú	internet,	sú	zároveň	používateľmi	sociálnych	médií.	13%	mladých	ľudí	trávi	najmenej	
6	hodín	denne	na	sociálnych	sieťach,	z	nich	89%	sledujú	príspevky	druhých	ľudí	a	organizácií,	ktoré	
patria	do	zoznamu	ich	kontaktov,	a	88%	zanecháva	komentáre	na	príspevkoch	ich	priateľov.	Prieskum	
ukazuje,	že	mladí	ľudia	používajú	sociálne	média	pre	nahrávanie	videí,	písanie	komentárov	a	tweetov,	
hodnotenie	 produktov,	 značiek	 či	 spoločností	 a	na	 zdieľanie	 obsahov,	 ktoré	 vytvorili	 sami	 alebo	
s	inými.	

60%	mladých	ľudí	používa	sociálne	média	najmä	pre	zábavu,	zatiaľ	čo	59%	z	nich	tvrdí,	že	profitujú	zo	
získavania	 a	poskytovania	 informácií.	 Na	 základe	 prehľadu	 týchto	 štatistík,	 môžeme	 uzavrieť,	 že	
sociálne	médiá	nie	 sú	 len	nástrojom	pre	 zábavu,	 ale	 stávajú	 sa	 aj	 alternatívou	 tradičných	médií.	 Pre	
skoro	 polovicu	 mladých	 ľudí	 sa	 stali	 sociálne	 siete	 prostriedkom	 pre	 trávenie	 voľného	 času,	
komunikáciu,	 zachovanie	 moderného	 spôsobu	 života,	 motorom	 šírenia	 myšlienok	 a	progresu	
a	priestorom	pre	učenie.	

V	rámci	 online	 sociálnych	 sietí,	 ako	 uvádzajú	 rôzne	 politické	 skupiny,	 sú	 ale	 mnohí	 ľudia,	 najmä	 tí	
s	odlišným	etnickým	pôvodom	a	národnosťou,	ako	aj	 imigranti	či	členovia	LGBT	v	Turecku	vystavení	
nenávistným	prejavom.69	

	 	

																																								 																					
68	Tarabochia,	E.	(2017).	Najviše	Govora	Mržnje	Na	Portalu	Dnevno.Hr.	HND.hr.	[Accessed	25-07-2017]	Available	

online:	http://hnd.hr/najvise-govora-mrznje-na-portalu-dnevno-hr	
69	Gençlik	ve	Spor	Bakanlığı.	(2013).	Gençlik	ve	Sosyal	Medya	Araştırma	Raporu.	Ankara.	
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9.2.2.5  TALIANSKO 

Nenávistné	 prejavy	 na	 sociálnych	 sieťach	 sú	 medzi	 talianskou	 mládežou	 bežné.	 Najčastejšie	 sú	
zamerané	takéto	ataky	na	imigrantov	hľadajúcich	azyl	a	moslimov.	

V	ostatnom	roku	spadalo	do	kategórie	kyber-šikanovania	(Taliansko	nemá	aktuálne	špecifický	zákon	
pre	nenávistné	prejavy	na	internete)	2016	trestných	činov,	pričom	31	z	nich	spáchali	maloletí.70	

Medzi	 iné	 príklady	 nenávistných	 prejavov	 v	Taliansku	 patria	 fašistické	 a	rasistické	 útoky.71	 Medzi	
politikov,	ktorí	rozdúchavajú	takéto	vášne,	patrí	určite	Matteo	Salvini	z	Ligy	Severu,	ktorého	môžeme	
citovať	v	tomto	príklade	o	Rómoch:	„...kardinál	(Dionysius	Tettamanzi)	je	ďaleko	od	kolektívnej	nálady,	
keď	predstiera,	že	reprezentuje	Rómov	ako	obete	systému,	a	nie	ako	príčinu	mnohých	problémov“.	

Na	nasledujúcom	linku	je	možné	nájsť	najvýznamnejšie	prípady	kyberšikany	v	Taliansku:	

Cyberbullismo/Casi	significativi	di	cyberbullismo.	In:	Wikibooks.org	[Accessed	2017-07-25].	Available	
online:		https://it.wikibooks.org/wiki/Cyberbullismo/Casi_significativi_di_cyberbullismo	

	 	

																																								 																					
70	Parlangeli,	D.	(2017).		In	Italia	2	ragazzi	su	3	sono	stati	vittima	di	cyberbullismo.	La	Stampa	Tecnologia.	

[Accessed	25-07-2017]	Available	online:	http://www.lastampa.it/2017/02/07/tecnologia/news/in-
italia-ragazzi-su-in-italia-sono-stati-vittima-di-cyberbullismo-vy3ecfE185Pr5XNfyl18YJ/pagina.html	

71	Chiari,	E.	(2016).	Parole	D'odio	Viaggiano	In	Rete,	Che	Cosa	Dice	La	Legge.	Famiglia	Cristiana.it.	 [Accessed	
25-07-2017]	 Available	 online:	 http://www.famigliacristiana.it/articolo/le-parole-dell-odio-viaggiano-in-
rete-che-cosa-dice-il-diritto-tra-apologia-di-reato-e-liberta-di-esressione.aspx	
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9.2.3  ÚVODNÁ AKTIVITA 
Trvanie:	30	minút.	

Cieľ:	prísť	k	spoločnej	definícii	termínu	nenávistný	prejav	(hate-speech).	

Popis	krok	za	krokom	

1. Nechajte	mladých	ľudí	pozrieť	si	video	(pozri	v	prílohách	Celeste	Buckingham).	
2. Po	 pozretí	 sa	 spýtajte	 nasledujúce	 otázky	 (a	 zároveň	 každému	 rozdajte	 list	 s	napísanými	

otázkami).	 Každý	 naň	 bude	 môcť	 zapísať	 odpovede	 (5-7	 min.).	 Najprv	 sa	 ich	 pýtajte	
individuálne:	

a. Zažil	si	niekedy	podobnú	situáciu,	keď	si	bol	napádaní	niekým	anonymným	na	online	
sociálnych	sieťach?	

b. Alebo	nepísal	si	Ty	niečo	v	tomto	duchu	voči	iným?	
c. Prečo	 ľudia	menia	 svoje	 správanie,	 ak	porovnáme	 ich	 spôsoby	offline	 (tvárou	 v	tvár)	

a	online	(v	anonymnom	prostredí	internetu)?	
3. Potom,	 aj	 s	pomocou	 príkladov	 od	mladých	 ľudí,	 uveďte	 typické	 znaky	 nenávistného	 prejavu.	

Môžete	si	pomôcť	aj	príkladmi	z	prostredia	mladých	alebo	uvedeným	obrázkom	(obr.	19).	Ďalej	
sa	už	v	skupine	môžete	pýtať:	

	

	
											Obr.	15	

a) Poznáte	nejaké	príklady	zo	života,	kedy	nenávistný	prejav	prešiel	do	skutočnej	agresie?	ak	
aj	 nie	 osobne	 zažité,	 pamätáte	 si	 nejaké	 udalosti	 z	histórie,	 keď	 otvorená	 agresia	 bola	
výsledkom	 nenávistného	 prejavu?	 (možné	 odpovede:	 Hitlerova	 propaganda	 /“Konečné	
riešenie“/;	 apartheid,	 rwandská	 genocída,	 alebo	 Trumpove	 predvolebné	 prejavy,	 ktoré	
viedli	k	násilnostiam	v	uliciach.	a	pod.)	

b) Podľa	 Oxfordského	 anglického	 slovníka	 nenávisť	 je	 považovaná	 za	 „emóciu	 extrémneho	
odporu	 alebo	 averzie,	 hnusu,	 hrôzy,	 či	 zášte“.	 To	 znamená,	 že	 intolerancia	 a	odpor	 sú	
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potrebné	 ľudské	 emócie,	 ktoré	 žiadny	 právny	 poriadok	 nemôže	 predstierať,	 že	 sa	 dajú	
zrušiť	(Post,	2009).	Niekedy	hovoríme	„nenávidím	hlúposť!“	alebo	„Nenávidím	preplnené	
miestnosti...“	Kedy	 sa	 tieto	 (inokedy	vhodné)	 emócie	 stávajú	natoľko	 „extrémnymi“,	 že	 si	
zaslúžia	právne	potlačenie?	

4. Po	týchto	otázkach	rozdeľte	skupinu	na	malé	skupinky	(3-4)	a	nechajte	účastníkov	rozpovedať	
jeden	druhému	ich	zážitky	a	skúsenosti	(15	min.).	

5. Po	skupinovej	diskusii	sa	spýtajte	ďalší	balík	otázok.	Nechajte	kohokoľvek	v	kruhu	odpovedať:	
a. môžeme	považovať	karikatúry	Mohameda	 (obr.	20)	publikované	v	dánskom	časopise	

Jyllands-Posten	alebo	vo	francúzskom	Charlie	Hebdo	za	nenávistné	prejavy	tiež?	Prečo	
áno,	prečo	nie?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

b. Na	druhej	strane,	sloboda	prejavu	je	dôležitým,	živým	ľudským	právom,	je	stavebným	
kameňom	 akejkoľvek	 demokracie.	 Ako	 vyvážiť	 slobodu	 prejavu	 s	potrebou	 zakázať	
nenávistnú	reč,	čo	je	špeciálne	dôležité	a	zároveň	zložité	vo	virtuálnom	svete	internetu,	
kde	sa	informácie	šíria	rýchlo	a	ľahko	ako	nikdy	predtým?	Čo	je	tou	správnou	hranicou	
medzi	 slobodou	 prejavu	 ako	 ľudským	 právom	 a	ľudskou	 dôstojnosťou,	 ktorá	 je	
základom	všetkých	ľudských	práv?	

	

9.2.4  HLAVNÁ AKTIVITA 

A) Obrázky 
Trvanie:	30	minút.	

Cieľ:	Účastníci	budú	schopní	rozoznať	a	pomenovať	úroveň	agresivity	v	rôznych	vyjadreniach.		

Popis	krok	za	krokom	

1. Ukážte	účastníkom	dolu	uvedené	obrázky	s	rôznymi	výrazmi	a	požiadajte	ich,	aby	ich	rozdelili	
do	troch	skupín	(A,	B,	C)	a	ponúkli	aj	komentár	k	svojmu	rozhodnutiu:	

Obr.	20	
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A	–	vhodné	/	konštruktívne:	obrázky	č.	:	
B	–	neetické/	ofenzívne:	obrázky	č.:	
C	–	nenávistné	prejavy	/	deštruktívne:	obrázky	č.:	
	
	

	
Obr.	22:	“Veľký,	veľký	múr	by	mal	byť	
postavený	medzi	USA	a	Mexikom”	

	

Obr.	24:									

	

	

	

	

	  

 
	
	
	
	
	
	

Ako	 rozoznávate,	 že	 niečo	 je	 nenávistná	 reč	 alebo	 neoverená	 správa?	
Akonáhle	raz	začnete	postihovať	tieto	veci,	ste	na	klzkom	svahu	a	otvárate	sa	právnemu	konaniu.”	(Jonah	
Berger).	
Preto	 buďte	 opatrní	 v	tom,	 či	 nenálepkujete	 každý	 prejav	 hnevu	 alebo	 necitlivého	 humorného	
vyjadrenia	 ako	 nenávistnú	 reč.	 	 Potrebujeme	 presnejšie	 rozlišovať,	 čo	 už	 možno	 považovať	 za	
nenávistnú	reč.		

Obr.	21:	„Iní	proroci	majú	
nasledovníkov	so	zmyslom	pre	humor!“	

Obr.		23:	„Nebezpečenstvo!	
Náboženské	mínové	pole.“	

Obr.	 24:	 “Štyri	 roky	 si	 musel	
študovať	 na	 bakalára?	 Ja	 som	 60	
rokov	 Makala	 na	 môjho	 mastera”	
(angl.	magistra).	

Obr.	 25:	 „Jeden	 chlapec	 mi	 raz	
povedal	 –	 si	 príliš	 pekná,	 aby	 si	
nemusela	používať	kalkulačku“.  

Obr.	26:	 „Ktokoľvek	 dal	 vodičák	 tejto	
osobe,	 mal	 by	 byť	 odstrelený.	 Ženský	
šofér	–	garantované.“	

Obr.	27:	 „Volanie	 povinnosti	 –	 Čierne	
jednotky“	

Obr.	28:	„Zabite	tohto	geja“	

Obr.	 29:	 „Nenávidím	 všetky	
náboženstvá	a	nábožní	ľudia	sú	
mi	 odporní.	 Nechajte	 si	 tie	
sračky	pre	seba!“	
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B) Prieskum online sociálnych sietí
Trvanie:	20	minút.	

Cieľ:	Identifikovať	nenávistné	správanie	vo	svojom	vlastnom	virtuálnom	životnom	priestore.	

Pripojte	 sa	 na	 online	 sociálne	 médiá	 (napr.	 Facebook	 alebo	 Twitter)	 a	 venujte	 5	 minút	 hľadaniu	
podobných	nenávistných	vyjadrení,	ako	boli	tie,	ktoré	vyššie	zaradili	účastníci	do	kategórie	C.	Môže	ísť	
o sociálne	siete	skupín	s	rasistickými	alebo	xenofóbnymi	postojmi,	ako	napr.	“Obetujem	dve	eurá,	aby
sme	 sa	 zložili	 na	 ostrov	 pre	 cigánov!”	 (táto	 skupina	 má	 30.839	 členov	 na	 Slovensku).	 Potom
odpovedzte	na	nasledujúce	otázky:

V	skupinách	 sú	 rôzne	 typy	 členov:	pasívni	 súhlasiaci	 pozorovatelia,	 aktívni	prispievatelia,	 verbovači,	
lídri.	 Môžete	 ich	 na	 základe	 prejavov	 a	ich	 príspevkov	 identifikovať?	 Čo	 myslíte,	 aké	 stratégie	
používajú	agresori	pre	šírenie	ich	myšlienok	a	verbovanie	nových	členov?	

Možné	odpovede,	ktorými	môže	pracovník	s	mládežou	mladým	napomôcť:	

a) zameranie	 na	 adolescentov	 s	nízkym	 sebavedomím,	 chýbajúcim	 zmyslom	 života,
frustrovaných,	osamotených	s	veľkou	potrebou	byť	zahrnutý	do	partie	a	nadobudnúť	zážitok
moci	a	identity	(potreba	byť	výnimočný);

b) rozširovanie	 falošných	 správ:	 vytváranie	 dojmu	 dôveryhodnosti	 cez	 maskovanie
extrémistických	 myšlienok	 využívaním	 „odborného“	 jazyka,	 „historických	 a	vedeckých“
poznatkov,	 „výskumných	 zistení“,	 všetko	 postavených	 na	 „nepopierateľných“	 autoritách.
Názory	a	presvedčenia	sú	prezentované	ako	fakty	a	jasné	pravdy;

c) vzbudzovanie	 strachu	 a	manipulácia:	 vykresľovanie	 určitých	 skupín	 ľudí	 ako	 hrozieb	 pre
spoločnosť,	 ktoré	 musia	 byť	 zastavené	 za	 akúkoľvek	 cenu.	 Vytváranie	 katastrofických
scenárov.

d) Iné:	nech	sa	mladí	ľudia	pokúsia	nazvať	ďalšie	stratégie,	ktoré	identifikujú	medzi	príspevkami
na	sociálnych	sieťach.

Na	 základe	 pozorovaní	 nechajte	 účastníkov	 navrhnúť	 a	 stanoviť	 pravidlá,	 ktoré	 budú	 zabraňovať	
šíreniu	nenávistných	prejavov.	Môžete	im	pomôcť	nižšie	uvedenými	príkladmi:	

1. Myslite	kriticky:	 aby	 sme	boli	 schopní	 pochopiť	 rôznorodosť	 v	našom	okolí,	 vzdelávajte	 sa,
čítajte	o	histórii,	politických	záležitostiach	a	potrebách	v	spoločnosti.

2. Používajte	 overiteľné	 zdroje	 informácií:	 robte	 si	 prehľad,	 využívajte	 viac	 ako	 jeden	 zdroj
informácií,	uprednostňujte	webstránky,	ktoré	sa	držia	základných	etických	štandardov,	napr.
nepublikujú	anonymné	články,	bez	uvedenia	autora	a	pod.

3. Buďte	 citliví	 voči	 obsahu	počítačových	hier:	 niektoré	 hry	môžu	 obsahovať	 diskriminačné
postoje	 a	detailne	 zobrazenú	 agresiu.	 Predstavte	 si,	 žeby	 ste	 vy	 alebo	 vaši	 priatelia	 neboli
hlavnými	ale	vedľajšími	postavami	v	hre	(teda	tými,	ktorí	sú	s	takou	ľahkosťou	likvidovaní...).

4. Rozprávajte	 sa	 s	druhými:	 nezostaňte	 sami	 so	 svojimi	 myšlienkami	 a	obavami.	 Vytvárajte
otvorené	skupiny,	aby	ste	hodnotili	a	zdieľali	myšlienky,	buďte	aktívni	v	diskusii.

5. Nenechajte	 vaše	 off-line	 sociálne	 siete	 vyprchať:	 stretávajte	 sa	 tvárou	 v	tvár	 so	 svojimi
priateľmi,	 to	 je	 najlepšia	 podpora	 v	živote.	 Buďte	 ostražití	 voči	 známkam	 internetovej
závislosti.
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C) A čo teraz? 
Cieľ:	Dohodnúť	sa	na	spoločnom	rozhodnutí	urobiť	konkrétny	krok	ako	vyriešiť	nejaký	identifikovaný	
prvok	nenávistných	prejavov	v	blízkom	životnom	priestore	účastníkov.	

Trvanie:	15	minút.	

Môžete	nechať	tvoriť	a	rozhodovať	mladých	ľudí,	tu	je	niekoľko	možných	spôsobov,	ako	sa	vyrovnať	
s	nenávistnými	prejavmi:	

1. Pasívne	 (posilniť	 seba	 samého,	 aby	 sme	 neboli	 tak	 zraniteľní	 voči	 útokom	 na	 sociálnych	
sieťach):	

a. nepoužívaj	internet	J	
b. pamätaj,	že	 tvoje	offline	sociálne	siete	sú	dôležitejšie.	Venuj	dosť	času	na	stretanie	sa	

s	priateľmi	tvárou	v	tvár.	Zameraj	sa	na	ľudí,	ktorí	ti	poskytujú	reálnu	podporu.	
c. Dávaj	 pozor,	 aby	 si	 sa	 nestal	 závislým	na	 internete	 (pozri	 test	 internetovej	 závislosti	

nižšie).	
d. Snaž	sa	nebrať	nenávistné	komentáre	osobne,	ignoruj	agresívne	komentáre.	
e. Nečakaj,	že	ťa	každý	bude	mať	rád.	Svet	nie	je	a	nikdy	nebude	perfektný!	Uvedom	si,	že	

„zranení	 ľudia	 zraňujú	 ľudí“	 a	že	 úspešní	 ľudia	majú	 nenávidiacich	 a	závidiacich	 ľudí	
najviac.	

2. Aktívne	(snaž	sa	zmeniť	nenávistné	správanie	vo	svojom	okolí):	
a. Šírte	 hash	 tagy	 proti	 nenávistným	 prejavom	 (označujte	 prejavy,	 ktoré	 považujete	 za	

nenávistné,	napr.	#masturhate,	viď	http://idontmasturhate.com/	
b. Vytvorte	 podobné	 video,	 aké	 ste	 mohli	 vidieť	 v	hlavnej	 roli	 s	Celeste	 Buckingham	

a	zdieľajte	ho	medzi	svojimi	priateľmi	na	FB.	
c. Priamo	 hejterovi	 adresuj	 asertívnu	 výhradu	 (napr.	 „Oceňujem	 tvoju	 konkštruktívnu	

kritiku,	ale	niekedy	sa	mi	zdá,	že	prekračuješ	hranicu	úcty	k	druhým“	a	pod.).	
d. Verejne	prehlás	(ale	najmä	svojim	priateľom	dajte	vedieť),	že	nestrpíte	žiadnu	agresiu	

a	negatívne	komentáre	o	druhých.	

Vyberte	si	jednu	pasívnu	a	jednu	aktívnu	akciu	a	napíšte	ju	dolu	ako	svoj	záväzok.	

Toto	sa	snažte	splniť	tento	týždeň!	
Spoločne	sme	sa	rozhodli,	že…	
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D) Test internetovej závislosti (IAT)  
Zraniteľnosť	na	sociálnych	sieťach	rastie	u	mladých	ľudí	aj	v	závislosti	od	množstva	času	stráveného	
na	 internete.	 Ak	 vy,	 ako	 pracovníci	 s	mládežou,	 budete	 považovať	 za	 užitočné	 zistiť	 medzi	 vašimi	
mladými	aktuálny	stav,	napr.	si	všimnete	niektoré	typické	črty	závislostného	správania,	môžete	použiť	
tento	test	ako	spätnú	väzbu	pre	vás	aj	pre	nich.	

IAT	je	reliabilný	a	validný	nástroj	na	meranie	internetovej	závislosti	vyvinutý	dr.	Kimberly	Youngovou	
(1998).	Tento	dotazník	má	20	položiek	–	konkrétnych	výrokov.	Po	pozornom	prečítaní	každého	z	nich,	
vyberte	 na	 6-bodovej	 Likertovej	 škále	 (0	 –	 5)	 číslo,	 ktoré	 vás	 najlepšie	 vystihuje.	 Ak	 sa	 neviete	
rozhodnúť	 medzi	 dvomi	 susednými	 číslami,	 zakrúžkujte	 tú	 voľbu,	 ktorá	 najlepšie	 zastupuje	 vaše	
správanie	v	práve	ubehnutom	mesiaci.	Presvedčte	sa,	že	ste	si	vyjadrenie	prečítali	pozorne	a	až	potom	
krúžkujte	vašu	voľbu.		

Test	je	k	dispozícii	celý	na	nasledujúcej	strane.	Tu	uvádzame	škálu	a	bodové	vyhodnotenie.	

	
0	 Neplatí		
1	 Veľmi	zriedka		
2	 Občas		
3	 Pravidelne		
4	 Často		
5	 Vždy		

	
Zrátajte	skóre	spolu	za	všetky	položky.	Čím	vyššie	je	vaše	skóre,	tým	o	vyššom	stupni	závislosti	svedčí:	

20	–	49	bodov:		
Si	 priemerným	používateľom	 internetu,	možno	 občas	 surfuješ	 na	 internete	 trochu	 pridlho,	 ale	 stále	
máš	kontrolu	nad	svojou	spotrebou.		
	
50	–	79	bodov:		
Zažívaš	kvôli	internetu	občasné	alebo	pravidelné	problémy.	Mal	by	si	zvážiť	celkový	dopad	používania	
internetu	na	tvoju	osobnosť	a	zdravie.			
	
80	–	100	bodov:		
Tvoj	 spôsob	 používania	 internetu	 spôsobuje	 v	tvojom	 živote	 evidentné	 problémy.	 Nemal	 by	 si	
podceňovať	dopad	internetu	na	tvoj	život	a	konkrétne	sa	postaviť	problémom	priamo	spôsobovaným	
internetovým	závislostným	správaním.		
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Test	internetovej	závislosti	

Pozorne	si	prečítaj	každý	výrok	a	vyber	na	6-bodovej	Likertovej	škále	(0	–	5)	číslo,	ktoré	ťa	najlepšie	vystihuje.	
Ak	 sa	 nevieš	 rozhodnúť,	 zakrúžkuj	 tú	 voľbu,	 ktorá	 najlepšie	 zastupuje	 tvoje	 správanie	 v	práve	 ubehnutom	
mesiaci.	Presvedč	sa,	že	si	si	vyjadrenie	prečítal	pozorne,	a	až	potom	krúžkujte	vašu	voľbu.		

1		 Ako	 často	 sa	 ti	 stane,	 že	 zistíš,	 že	 si	 na	 internete	 dlhšie,	 než	 si	
pôvodne	zamýšľal?	

1		 2		 3		 4	 5	 0		

2		 Ako	 často	 zanedbáš	 domáce	 práce	 kvôli	 tomu,	 že	 si	 strávil	 viac	
času	na	internete?		

1		 2		 3		 4		 5		 0		

3		 Ako	 často	 uprednostníš	 vzrušenie	 na	 internete	 pred	 reálnym	
stretnutím	so	svojimi	priateľmi?		

1		 2		 3		 4		 5		 0		

4		 Ako	 často	 vytváraš	 nové	 vzťahy	 so	 známymi	 spomedzi	
internetových	užívateľov?	

1		 2		 3	 4	 5	 0		

5		 Ako	 často	 sa	hádaš	 s	druhými	o	množstve	 času,	 ktorý	 stráviš	 na	
internete?		

1		 2		 3		 4		 5		 0		

6		 Ako	 často	 sa	 ti	 stane,	 že	 kvôli	 množstve	 času	 na	 internete	
dostaneš	horšiu	známku	v	škole	alebo	nestihneš	domáce	úlohy?		

1		 2		 3		 4		 5		 0		

7		 Ako	často	kontroluješ	svoje	maily	predtým,	než	ideš	čokoľvek	iné	
robiť?		

1		 2		 3		 4		 5		 0		

8		 Ako	 často	 trpí	 tvoje	 nasadenie	 v	práci	 a	produktivita	 kvôli	
aktivitám	na	internete?		

1		 2		 3		 4		 5		 0		

9		 Ako	často	sa	stávaš	defenzívnym	alebo	uzavretým,	keď	sa	niekto	
pýta,	čo	si	robil	na	internete?		

1		 2		 3		 4		 5		 0		

10		 Ako	často	blokuješ	rušivé	myšlienky	o	reálnom	živote	tým,	že	sa	
uspokojuješ	myšlienkovými	podnetmi	z	internetu?		

1		 2		 3		 4		 5		 0		

11		 Ako	 často	 sa	 sám	 seba	 pristihneš	 pri	 tom,	 že	 rozmýšľaš,	 kedy	
budeš	môcť	byť	znova	na	internete?		

1		 2		 3		 4		 5		 0		

12		 Ako	 často	 pociťuješ	 obavy,	 že	 tvoj	 život	 bez	 internetu	 by	 bol	
nudný,	prázdny	a	bez	zábavy?		

1		 2		 3		 4		 5		 0		

13		 Ako	 často	 reaguješ	 podráždene,	 nadávkami	 či	 krikom,	 keď	 ťa	
niekto	otravuje,	zakiaľ	si	na	internete?			

1		 2		 3		 4		 5		 0		

14		 Ako	často	prichádzaš	o	dobrý	spánok	kvôli	aktivitám	na	internete	
dlho	do	noci?			

1		 2		 3		 4	 5	 0		

15		 Ako	 často	 sa	 cítiš	 plne	 ponorený	 do	 myšlienok	 o	internetových	
obsahoch,	keď	si	offline,	alebo	fantazíruješ	o	tom	byť	online?		

1		 2		 3		 4		 5		 0		

16		 Ako	často	si	hovoríš	„Ešte	pár	minút...“,	keď	si	na	internete?		 1		 2		 3		 4		 5		 0		

17		 Ako	 často	 si	 sa	 snažil	 znížiť	 množstvo	 času,	 ktoré	 tráviš	 na	
internete,	a	zlyhal	si?		

1		 2		 3		 4		 5		 0		

18	 Ako	často	sa	snažíš	zatajiť,	ako	dlho	si	bol	na	internete?		 1		 2		 3		 4	 5	 0		

19	 Ako	 často	 uprednostníš	 stráviť	 viac	 času	 na	 internete,	 než	 ísť	
s	kamarátmi	von?		

1		 2		 3		 4	 5	 0		

20	 Ako	 často	 sa	 cítiš	 depresívne,	 mrzutý	 alebo	 nervózny,	 keď	 si	
offline,	pričom	ten	pocit	sa	vytratí,	keď	si	online?		

1		 2		 3		 4	 5	 0		
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9.3.1  ĎALŠIE INFORMÁCIE A ODPORÚČANÉ ČÍTANIE  
	

§ Pre	ďalšie	porozumenie	témy	nenávistných	prejavov:		
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf	

	
§ Pre	ďalšie	štúdium	o	používaní	internet	mladými:	

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/39761.pdf	
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10 RADIKALIZMUS A EXTRÉMIZMUS 

 

10.1.1  CIELE 
Po	stretnutí	(možno	ho	rozdeliť	do	dvoch	častí):	

§ Účastníci	 budú	 schopní	 definovať,	 čo	 znamená	 pojem	 radikalizmus	 a	extrémizmus	 a	budú	
rozoznávať	a	kategorizovať	rôzne	formy	extrémizmu.	

§ Účastníci	získajú	vedomosti	a	skorigujú	si	nesprávne	prekoncepty		/	predsudky	o	špecifických	
skupinách	ľudí,	ktoré	pravidelne	trpia	kvôli	radikálnym	a	extrémistickým	postojom	a	aktivitám	
majoritnej	skupiny	(Rómovia,	imigranti,	Židia	atď.).	

§ Účastníci	 zážitkovým	 spôsobom	 identifikujú	 roly	 v	konkrétnych	 situáciách,	 ktoré	môžu	 viesť	
k	radikálnemu	správaniu.	

§ Účastníci	zvýšia	svoju	vnímavosť	voči	ich	rovesníkom,	ktorí	žijú	v	ich	blízkosti	a	ktorí	by	mohli	
trpieť	rôznymi	formami	vylúčenia.	Na	základe	takejto	dlhodobej	frustrácie	by	sa	mohli	stávať	
radikálnymi	a	agresívnymi.	

Trvanie:	 120-140	 minút.	 Poznámka:	 stretnutie	 môže	 byť	 rozdelené	 do	 dvoch	 častí.	 Aktivity	
“Futbalový	 zápas	 a	 “Čo	 robiť	 osobne”	 môžu	 byť	 realizované	 zvlášť	 v	 závislosti	 od	 času,	 ktorý	 má	
pracovník	s	mládežou	k	dispozícii.		

10.1.2  POTREBNÉ ZDROJE 
§ Video:	 “Anti-Islamist	 Riots	 in	 Germany-Hooligans	 Against	 Salafists”),	 link:	

https://www.youtube.com/watch?v=NRZiTreKcCk	 (odporúčame	 pred	 použitím	 stiahnuť	 na	
disk).	

§ Papiere	a	perá	pre	účastníkov	na	zapisovanie	poznámok.	
§ Tabuľa	alebo	biely	chart	board.	
§ Špeciálne	 kostýmy	 a	drobnosti	 na	 dotvorenie	 atmosféry	 pri	 aktivite	 Futbalová	 aréna	

(účastníkov	môžeme	aj	vyzvať,	aby	si	nejaké	priniesli).	
§ Video:	„Bored	and...-perception“,	link:	https://www.youtube.com/watch?v=A8syQeFtBKc	

 

10.2.1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY STRETNUTIA 
Radikálne	 a	 extrémistické	 tendencie	 ohrozovali	 mladých	 ľudí	 tak	 vo	 svete	 ako	 aj	 na	 európskom	
kontinente	 v	minulosti	 a	pretrvali	 aj	 dodnes.	 Vzbudzujú	 strach,	 pocity	 ohrozenia	 alebo	 naopak,	
inšpirujú	mladých	ľudí,	ktorí	sa	s	nimi	identifikujú.	

Podľa	 niektorých	 autorov	 je	 extrémizmus	 produktom	 –	 fenoménom	 demokratickej	 spoločnosti.	
Demokracia	 nemá	 dostatok	 obranných	 mechanizmov,	 aby	 bránila	 sama	 seba	 od	 všetkého,	 čo	 ju	
zraňuje.	 Ak	 by	 ich	 mala,	 už	 by	 nebola	 demokraciou	 ale	 diktatúrou.	 Preto	 sa	 každá	 demokratická	
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spoločnosť	 konfrontuje	 s	extrémizmom.	 Naprieč	 svetom,	 a	aj	 v	našej	 krajine,	 existuje	 množstvo	
extrémistických	 skupín	 a	hnutí.	 Niekedy	 je	 náročné	 rozoznávať,	 kto	 je	 a	kto	 ešte	 nie	 je	 extrémista,	
pretože	deliaca	línia	medzi	extrémizmom,	radikalizmom	a	normálnym	odporom	je	veľmi	široká	a	často	
hmlisto	definovaná.	

Radikalizácia	označuje	proces,	v	ktorom	jednotlivci	alebo	skupiny	pod	vplyvom	radikálnej	politickej	
alebo	náboženskej	ideológie	opustia	hodnotový	systém	danej	krajiny	a	osvoja	si	nový	systém	hodnôt,	
ktoré	nie	sú	v	súlade	so	základnými	princípmi	demokratickej	4	spoločnosti	ako	je	vláda	práva,	vrodená	
ľudská	dôstojnosť,	rovnosť	pred	zákonom	či	univerzálny	systém	základných	práv	a	slobôd.	S	takýmto	
osvojením	 radikálnej	 ideológie	 a	 oddelením	 jednotlivca	 od	 systému	 morálnych	 a	 právnych	 noriem	
existujúcich	v	demokratickej	spoločnosti	sa	zvyšuje	odhodlanie	realizovať	radikálnu	ideológiu	v	praxi	
násilnými	spôsobmi	a	toto	môže	niekedy	viesť	až	k	použitiu	prostriedkov	terorizmu.72	

Extrémizmus	 označuje	 konanie	 a	 prejavy	 vychádzajúce	 z	 postojov	 krajne	 vyhrotenej,	
demokratickému	 systému	 nepriateľskej	 ideológie,	 ktoré	 či	 už	 priamo,	 alebo	 v	 určitom	 časovom	
horizonte	deštruktívne	pôsobia	na	existujúci	demokratický	 systém	a	 jeho	základné	atribúty.	Druhou	
charakteristickou	črtou	extrémizmu	a	s	ním	spájaných	aktivít	je,	že	útočia	na	systém	základných	práv	a	
slobôd	 garantovaných	 ústavou	 a	 medzinárodnými	 ľudskoprávnymi	 dokumentmi,	 alebo	 sa	 snažia	
svojimi	aktivitami	uplatňovanie	týchto	práv	sťažiť,	či	znemožniť.		

Za	 ďalšie	 charakteristické	 znaky	 extrémizmu	 sa	 považuje	 snaha	 o	 obmedzenie,	 potláčanie,	
znemožnenie	 výkonu	 základných	 práv	 a	 slobôd	 pre	 určité	 skupiny	 obyvateľstva	 definované	 ich	
pohlavím,	národnosťou,	rasou,	etnikom,	farbou	pleti,	vierovyznaním,	jazykom,	sexuálnou	orientáciou,	
príslušnosťou	k	spoločenskej	triede,	majetkom,	ako	aj	používanie	fyzického	násilia	či	hrozba	použitia	
násilia	namiereného	voči	názorovým	či	politickým	oponentom	alebo	ich	majetku.	Extrémizmus	sa	delí	
na	 pravicový,	 ľavicový,	 náboženský	 a	 extrémizmus	 zameraný	 na	 jednu	 otázku	 (ekologický,	
separatizmus	a	pod.).73	

Základné	 faktory	 vedúce	 k	radikálizácii	 a	extrémizmu	 môžeme	 rozdeliť	 do	 troch	 skupín:	 tie,	 ktoré	
tlačia	 k	extrémizmu	 (napr.	 marginalizácia,	 nerovnosť,	 diskriminácia,	 prenasledovanie,	 popieranie	
práv);	 tie,	 ktoré	priťahujú	 na	 základe	atraktívnosti	 extrémistických	 skupín,	 ich	 rétoriky	a	prípadnej	
pomoci,	 či	 zmyslu	 spolupatričnosti,	 čím	 sa	 extrémistická	 skupina	 stáva	 referenčnou	 pre	 mladého	
človeka;	 a	kontextové	 faktory,	 ktoré	 poskytujú	 plodné	 prostredie	 pre	 vznik	 extrémizmu	 (absencia	
právneho	systému,	korupcia,	kriminalita,	štátna	nestabilita	a	pod.).	

Bezpečnostná	 rada	OSN	 zdôrazňuje	 vo	 svojich	 rezolúciách	 potrebu	 „kvalitnej	 výchovy	 a	vzdelávania	
pre	 mier,	 ktoré	 dáva	 mladým	 ľuďom	možnosť	 konštruktívne	 sa	 zapojiť	 do	 občianskych	 štruktúr	 a	
inkluzívnych	 politických	 procesov,	 a	 vyzýva	 všetkých	 príslušných	 aktérov,	 aby	 zvážili	 zavedenie	
mechanizmov	na	podporu	kultúry	mieru,	tolerancie,	medzikultúrneho	a	medzináboženského	dialógu,	
odradiť	 ich	 účasť	 na	 násilných	 činoch,	 terorizme,	 xenofóbii	 a	 všetkých	 formách	 diskriminácie	 (UN	
Security	Council	Resolution	2250,	2015)74.	

																																								 																					
72	https://www.minedu.sk/koncepcia-boja-proti-extremizmu/	
73	https://www.minedu.sk/koncepcia-boja-proti-extremizmu/	
74	UN	Security	Council.	(2015).	Security	Council	resolution	2250.	Annotated	and	explained.	[Accessed	25-07-2017]	
Available	online:	http://unoy.org/wp-content/uploads/2250-annotated-and-explained.pdf	



• 	 	

	
RIDE	(Resources	for	Inclusion,	Diversity	and	Equality)	▪		Zdroje	pre	inklúziu,	rôznorodosť	a	rovnosť	
Nové	zdroje	pre	prax	

	 	

	

	

136	

10.2.2  DÁTA A ŠTATISTIKY 
Na	základe	prieskumu	Eurobaromater,	ktorý	dáva	vypracovať	Európska	Komisia	(2015):	

§ len	27%	respondentov	považuje	EÚ	za	určite	bezpečnú,	
§ 52%	respondentov	 je	presvedčených	a	ďalších	34%	vníma	extrémistické	 ideológie	ako	zdroj	

ohrozenia	 bezpečnosti	 v	 EÚ	 (najvyššia	 obava	 spolu	 s	 vojnou,	 sociálnym	 vylúčením,	
klimatickými	zmenami),	

§ 68%	opýtaných	považuje	terorizmus	(vrátane	fenoménu	"zahraničných	militantov")	za	budúcu	
hrozbu.	

Prieskum	MŠ	SR,	ktorý	vypracovala	Štátna	školská	inšpekcia	(2016)	zistil,	že		

Študenti	dostávajú	informácie	o	extrémizme	najmä	z	TV	a	internetu.	

Zdroj	informácií	o	extrémizme	 N	=	1297	
TV/rádio	 64,69	%	
Internet	 44,41	%	
Škola	 38,94	%	

Časopisy	 17,35	%	
Ulica	 12,34	%	(more	than	family)	

Nestretol	som	sa	s	takou	informáciou	 10,48	%	
Rodina	 7.71	%	(only!)	
Priatelia	 6,48	%	

Osobná	skúsenosť	 4,86	%	
Iné...	 1,70	%	

	

Študenti	vyjadrujú	svoje	radikálne	postoje	prostredníctvom:	

Symboly	a	výrazy	
Vidiek,	v	%	 Mesto,	v	%	

Often	 Sometimes	 Never	 Often	 Sometimes	 Never	
Obliekanie	tričiek	so	

symbolmi	
10,40	 51,47	 37,61	 13,91	 50,14	 35,36	

Netolerantné	vyjadrovanie	 7,67	 41,28	 50,74	 8,41	 30,14	 60,87	

Negatívne	poznámky	proti	
rase	a	národnostiam	

11,34	 38,13	 50,32	 8,12	 34,49	 56,81	

Distribúcia	materiálov	 4,41	 23,95	 71,32	 7,83	 27,25	 64,35	
Nosenie	zbraní	*	 5,88	 29,94	 63,97	 5,22	 28,99	 64,06	

*	všetky	druhy	(boxery,	nože	a	pod.)	

§ viac	ako	40%	žiakov	druhého	stupňa	ZŠ	a	37%	študentov	gymnázií	tvrdí,	že	majú	spolužiakov	
vzbudzujúcich	strach,	naproti	tomu	30%	žiakov	ZŠ	a	približne	35%	stredoškolákov	hovorí,	že	
v	ich	triede	je	samotársky	outsider;	

§ skoro	 22%	 žiakov	 ZŠ	 sa	 vyjadrilo,	 že	 niektorí	 učitelia	 ironizujú	 žiakov	 a	robia	 si	 posmech	
z	minorít,	na	stredných	školách	nevhodné	vyjadrenia	zaznamenalo	17%	študentov,	
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§ najfrekventovanejšími	motívmi,	 prečo	 sa	 stať	 členom	extrémistickej	 skupiny	 sú	pre	mladých	
ľudí	túžba	niekam	patriť	(57%	žiakov	2.	st.	ZŠ	a	62%	SŠ)	a	rešpekt	a	obdiv	(40%	žiakov	2.	st.	
ZŠ	a	59%	SŠ),	tiež	ide	o	náhradu	nefunkčnej	rodiny	(31%	žiakov	2.	st.	ZŠ	a	43	%	SŠ).	

10.2.2.1  VE�KÁ BRITÁNIA 

Postoje	k	iným	“extrémnym”	skupinám	zostávajú	konštantné	

Napriek	 jasnému	 poklesu	 v	 tolerancii	 voči	 tým,	 ktorí	 sú	 považovaní	 za	 náboženských	 extrémistov,	
postoje	 voči	 ľuďom,	 ktorí	 majú	 rasové	 predsudky	 alebo	 majú	 záujem	 o	zvrhnutie	 vlády,	 zostali	 za	
ostatnú	dekádu	rovnaké.	Zistenia	ukazujú,	že:	

V	roku	 2014	 skoro	 polovica	 ľudí	 (48%)	 sa	 vyjadrila,	 že	 ľudia,	 ktorí	 majú	 rasové	 predsudky,	 by	
jednoznačne	nemali	mať	dovolené	organizovať	a	podieľať	sa	na	verejných	mítingoch.	Skoro	rovnakých	
46%	toto	 tvrdilo	aj	v	roku	2004.	V	roku	2014	niečo	viac	ako	polovica	opýtaných	(53%)	rovnakú	vec	
tvrdilo	o	ľuďoch,	ktorí	chcú	zvrhnúť	vládu,	podobne	ako	desať	rokov	predtým	(55%).	Respondenti	vo	
veku	18-34	rokov	boli	o	tomto	menej	presvedčení	ako	ostatní	(39%),	pričom	tu	vidíme	veľký	rozdiel	
v	porovnaní	so	staršími	ľuďmi	(72%	medzi	65-ročnými	a	viac).	

Prieskum	tiež	odhalil,	že	verejné	postoje	sa	menia	v	závislosti	od	politickej	príslušnosti.	Napr.	v	roku	
2014	 spomedzi	 labouristických	 priaznivcov	 50%	 uprednostňovalo	 vylúčenie	 rasistov	 z	verejných	
mítingov,	v	porovnaní	so	44%	podporovateľov	hnutia	Ukip.	

Percentuálne	zastúpenie	konzervatívcov	a	liberálnych	demokratov,	ktorí	sú	za	silové	vylúčenie	tých,	čo	
chcú	 zvrhnúť	 vládu,	 z	verejných	 stretnutí,	 stúplo	 z	56%,	 resp.	 47%	v	roku	 2004	 na	 68%,	 resp.	 57%	
v	roku	2014,	po	4-ročnej	spoločnej	vládnej	koalícii.75		

10.2.2.2  CHORVÁTSKO 

Počet	 podporovateľov	 radikálnej	 interpretácie	 Islamu	 v	Chorvátsku	 je	malý,	 ide	 o	niekoľko	 desiatok	
ľudí,	 pričom	 väčšina	 z	nich	 nie	 sú	 podporovatelia	 teroristických	 metód.	 Radikalizácia	 v	Chorvátsku	
nezaznamenala	široký	nárast,	okrem	iného	preto,	že	islamská	komunita	ma	v	chorvátskej	spoločnosti	
veľmi	dobrú	reputáciu,	pozíciu	a	je	integrovaná.	Akokoľvek,	existencia	radikálnych	islamských	enkláv	
v	susedných	štátoch,	ako	aj	príchod	džihádistov	z	Islamského	štátu	z	krajín	vojnového	konfliktu	v	Sýrii	
a	Iraku	 vyvoláva	 znepokojenie.	 Nezamestnanosť,	 špeciálne	 medzi	 mladými	 ľuďmi,	 spolu	
s	nespokojnosťou	s	osobným	životom	a	životnými	ťažkosťami	môže	viesť	k	rezignácii	a	protestu	proti	
právnemu	poriadku,	čo	prináša	riziko	vzniku	extrémizmu.	Fenomén	extrémizmu	je	možné	pozorovať	
aj	 medzi	 fanúšikmi	 futbalových	 klubov.	 Násilie,	 extrémistická	 rétorika	 a	symboly	 v	častiach	
fanúšikovských	skupín	sú	v	Chorvátsku	dlhodobo	prítomné	a	podrývajú	bezpečnostnú	situáciu	ako	aj	
kredit	Chorvátskej	republiky	v	zahraničí.	Hlavnými	organizátormi	takýchto	manifestácií	bývajú	dobre	
organizované	 extrémistické	 frakcie	 vo	 vnútri	 bežných	 fanklubov.	 Zvláštna	 pozornosť	 je	 venovaná	
násilníckym	aktivitám	mimo	samotného	rámca	športu	(Agentúra	pre	bezpečnosť,	2016).76	

																																								 																					
75	British	Social	Attitudes:	New	findings	reveal	young	people	are	less	tolerant	of	religious	extremists.	(2015)	

NatCen:	Social	Research	that	works	for	society.	[Accesed	27-07-2017]	Available	online:	
http://www.natcen.ac.uk/news-media/press-releases/2015/august/british-social-attitudes-new-findings-
reveal-young-people-are-less-tolerant-of-religious-extremists/	

76	Public	Report	2016	(2016).	Security	and	Intelligence	Agency.	[Accessed	02-08-2017]	Available	online:			
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10.2.2.3  TALIANSKO 

V	 Taliansku	 sa	 v	 ostanom	 čase	 pomerne	 výrazne	 rozširuje	 ideológia	 extrémnych	 pravicovo	
orientovaných	strán	a	neonacizmu.	

Ekonomická	kríza	 často	vedie	k	nárastu	extrémizmu	a	Taliansko	nie	 je	 výnimkou.	Kríza	 z	roku	2008	
vedie	k	rastu	sily	krajne	pravicových	strán,	zvlášť	treba	spomenúť	Ligu	Severu	(regionálnu	xenofóbnu	
stranu),	 ktorá	 behom	 niekoľkých	 rokov	 získala	 výnimočnú	 dôležitosť	 na	 talianskej	 politickej	 scéne	
a	stále	zostáva	výrazná.77	

Prípady	propagácie	fašizmu	teda	sú	zaznamenávané	aj	v	Taliansku:	

V	roku	2009,	počas	večerného	sledovania	futbalového	zápasu	Majstrovstiev	Európy	medzi	Talianskom	
a	Španielskom	na	námestí,	 sa	v	dave	medzi	vlajkami	 talianskej	 trikolóry	objavili	aj	 červené	vlajky	so	
svastikou	 (hákovým	 krížom).	 Išlo	 o	čin	 19-ročného	 chlapca.	 Mladí	 ľudia	 sú	 omnoho	 zraniteľnejší	
extrémistickými	 ideológiami.	 Sklamanie	 z	ekonomickej,	 sociálnej	 a	politickej	 situácie	 a	nedostatok	
pracovných	príležitostí	je	často	príčinou	radikalizácie.78	

Ako	 dôkaz	 fašistických	 tendencií	 medzi	 mladou	 talianskou	 generáciou	 môže	 slúžiť	 aj	 popularita	
facebookovej	 stránky	 „Giovani	 Fascisti	 Italiani“	 (Mladí	 talianski	 fašisti),	 ktorá	 prepája	 ľudí,	 ktorí	 sa	
identifikujú	s	fašistickou	ideológiou.		

	

 

10.3.1  ÚVODNÁ AKTIVITA 

A) Analýza videa o radikalizme a extrémizme 
Cieľ:	 rozpoznať	 základné	 pre-koncepty	 v	oblasti	 radikalizácie	 a	extrémizmu.	 Byť	 schopný	 rozlíšiť	
a	kategorizovať	rôzne	formy	extrémizmu.		

Trvanie:	video	+	30	minút.	

1. Pozrite	 si	 video	 (príloha	1:	 “Anti-Islamist	Riots	 in	Germany-Hooligans	Against	 Salafists”),	 link:	
https://www.youtube.com/watch?v=NRZiTreKcCk	
Ide	 len	o	jeden	námet	na	video.	 Je	na	rozhodnutí	pracovníka	s	mládežou,	ktoré	video	vyberie	
a	či	nájde	pre	svoje	zámery	vhodnejšie.	 Ideou	je,	aby	video	zahŕňalo	tak	radikálne	vyjadrenia	
a	správanie	ako	aj	maskujúce	stratégie	a	komentáre	účastníkov	radikálnych	stretnutí.			
	

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
	 https://www.soa.hr/UserFiles/File/pdf/Javno-izvjesce-2016.pdf	
77	Lorimer,	M.,	Pamarico,	L.	(2011).	The	Far	Right	In	Italy.	Coesionet	European	Cohesion	And	Territories	

Research	Network.	[Accessed	10-05-2017]	Available	online:	
http://www.sciencespo.fr/coesionet/sites/default/files/Italy%20Extremism.pdf	

78	La	diffusione	dell'estremismo	politico	tra	i	giovani:	una	conseguenza	della	crisi?	Federconsumatori	Giovani.it	
[Accessed	11-05-2017]	Available	online:	http://www.federconsumatorigiovani.it/politica-e-
societa/estremismo-politico-giovani.asp	
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2. Brainstorming	

a) Čo	ste	videli?		
b) Pokúste	sa	pomenovať	jednotlivé	fenomény.	

(možné	 odpovede:	 agresia,	 vyhýbanie	 sa	 argumentovaniu,	 zjednodušovanie	 problému,	
vyhlásenie	typu	„Ja	nie	som	radikál,	mám	medzi	Moslimami	priateľov“,	skryté	vyhrážanie:	
„To	nie	je	futbalový	zápas,	je	to	zápas	o	živote	a	smrti“	a	pod.)	

c) Každý	si	zapíše	svoje	odpovede	na	papier.	
d) Potom	 sa	 spýtajte:	 je	 nejaká	 hranica	 medzi	 radikalizmom	 /	 nacionalizmom	 a	národnou	

hrdosťou?	 Je	 rozdiel	 medzi	 fundamentálnym	 a	radikálnym	 názorom?	 Je	 to	 len	 o	istom	
spôsobe	 narábania	 s	jazykom	 –	 používaní	 konkétnych	 slov	 alebo	 sú	 radikálne	 postoje	
zjavné	napriek	používaniu	sofistikovaných	formulácií?	Aké	sú	znaky	radikalizmu?	

3. Nakreslite	 štvorec	 (a=70	 cm)	 do	 stredu	 tabule,	 slovo	 „pravicový“	 a	škálu	 (1	 –	 5)	 na	 pravú	
stranu	štvorca	a	slovo	„ľavicový“	s	rovnakou	škálou	na	ľavú	stranu	(viď	ukážka	nižšie).	

4. Potom	sa	spýtajte	účastníkov:	
• rozmýšľajte	 o	rôznych	prejavoch	 radikalizmu	a	pokúste	 sa	 rozdeliť	 ich	do	dvoch	 skupín,	

pravicový	a	ľavicový,	v	závislosti	na	vašom	uvážení:	(1)	pravicový	vychádza	z	ideí	rasizmu,	
fašizmu,	nacizmu	a	neo-nacizmu	alebo	veľmi	často	z	nacionalizmu;	(2)	ľavicový	vychádza	
z	myšlienok	 komunizmu,	marxizmu	 a	anarchie,	 radikálneho	 ekologizmu	 a	pod.	 Ak	 si	 nie	
ste	istí,	zapíšte	daný	prejav	do	stredu,	do	štvorca,	

• pozorované	prejavy	z	videa	zapíšte	tiež,	
• zatiaľ	žiadny	názor	nie	je	komentovaný	alebo	hodnotený,	
• nechajte	účastníkov	opísať	aj	rôzne	osobné	zážitky	alebo	iné	zapamätané	obrazy.	

5. Napokon	 skorigujte	 pre-koncepty.	 Lektor	 môže	 vrhnúť	 svetlo	 na	 jednotlivé	 popísané	 formy	
a	pomôcť	mladým	ľuďom	presnejšie	rozoznať	pozadie	extrémistických	prejavov.	Škálu	použite	
na	 rozlíšenie	 miery	 extrémizmu.	 Len	 tie	 prejavy,	 ktoré	 by	 ste	 spoločne	 nepovažovali	 za	
extrémne,	ponechajte	v	centrálnom	štvorci.	

6. Počas	tohto	procesu	spresňovania	sa	môžeme	pýtať	účastníkov:	
a) Prečo	 si	 myslíš,	 že	 táto	 situácia	 patrí	 k	 tejto	 konkrétnej	 forme?	 Prečo	 si	 myslíš,	 že	 toto	

správanie	patrí	k	pravicovému/ľavicovému	extrémizmu?	
b) Prečo	niektoré	typy	správania	nie	je	možné	jednoducho	zaradiť?	
c) Prečo	 si	 myslíš,	 že	 tento	 prípad	 by	 mal	 byť	 zaradený	 až	 na	 samotný	 kraj	 škály	 (ako	

najextrémnejší)?		
d) Ktoré	ľudské	práva	sú	týmito	spôsobmi	správania	popierané?	

10.3.2  HLAVNÉ AKTIVITY 

A) Pravda alebo mýtus? 
Cieľ:	 získať	 vedomosť	 o	špecifických	 skupinách	 ľudí,	 ktoré	 najčastejšie	 trpia	 kvôli	 radikálnym	
a	extrémistickým	postojom	a	aktivitám	majority	(Rómovia,	imigranti,	Židia	a	pod,).	

Trvanie:	30	minút.	



• 	 	

	
RIDE	(Resources	for	Inclusion,	Diversity	and	Equality)	▪		Zdroje	pre	inklúziu,	rôznorodosť	a	rovnosť	
Nové	zdroje	pre	prax	

	 	

	

	

140	

Miestnosť	by	mala	byť	rozdelená	na	dve	polovice	(kriedou	alebo	lanom).	Jedna	predstavuje	názor,	že	
spomenutý	 výrok	 je	 pravdivý,	 druhá	 nesúhlas	 s	výrokom.	 Pracovník	 s	mládežou	 postupne	 číta	
jednotlivé	vety	a	ľudia	sa	hýbu	z	jednej	strany	miestnosti	na	druhú	podľa	ich	vlastného	uváženia.	

Výroky	znejú:	

1. Imigranti	prinášajú	hosťujúcej	krajine	výhody.	
2. Imigranti	prinášajú	choroby.	

Pravda:	 cudzinci	 z	 tretích	 krajín,	 ktorí	 prichádzajú	 do	 našej	 krajiny	 neštandardným	 spôsobom	
(alebo	 ilegálne),	 sú	 prevzatí	 do	 špeciálneho	 zariadenia	 hneď	 po	 vypočutí	 políciou.	 Podstupujú	
rôzne	 testy	 (krvné,	 röntgen	 pľúc,	 perorálne	 a	 rektálne	 tampóny	 a	pod.).	 Zostávajú	 v	danom	
zariadení	na	pozorovaní	najmenej	30	dní.	

3. Imigranti	predstierajú,	že	 ich	život	 je	ohrozený,	pričom	v	skutočnosti	sú	väčšina	z	nich	
ekonomickí	migranti.	

Je	 pravda,	 že	 mnohí	 imigranti	 prichádzajú	 do	 našej	 krajiny	 so	 zámerom	 zarobiť.	 Títo	 však	 sú	
napokon	vylúčení	z	azylového	procesu	a	preto	tiež	nedostávajú	žiadnu	finančnú	podporu.	

4. Imigranti	kradnú	prácu	miestnym	a	ochudobňujú	ich.		

Pravda:	 ak	 by	 to	 tak	 bolo,	 USA	 by	 bola	 jednou	 z	najchudobnejších	 krajín...	 Ale	 vážne,	 náborový	
proces	má	na	Slovensku	svoje	jasné	striktné	pravidlá.	Najprv	musí	človek	dostať	ponuku	práce	na	
vnútornom	 trhu	 (napr.	 v	rámci	 firmy),	 až	 potom	 ide	 ponuka	do	 externého	prostredia.	 Len	 ak	 sa	
slovenskí	občania	nezaujímajú	o	danú	pozíciu,	môže	byť	ponúknutá	cudzincovi.	Zároveň	platí,	 že	
o	mnohé	pracovné	pozície	Slováci	záujem	nemajú	a	firmy	sú	aktuálne	nútené	dovážať	celé	skupiny	
zahraničných	pracovníkov.	

5. Imigranti	prichádzajú	len	zneužívať	náš	sociálny	systém,	v	skutočnosti	nechcú	pracovať.	

Pravda	(samozrejme,	v	rôznych	krajinách	sa	situácia	môže	líšiť):	na	Slovensku	nie	sú	ekonomickí	
imigranti	 podporovaný	 sociálnym	 systémom	 a	podpora	 pre	 žiadateľov	 o	azyl	 je	 relatívne	 nízka	
(300	EUR	/	mes.).	

6. Imigranti	 tvrdia,	 že	 zažívajú	 chudobu,	 v	skutočnosti	 sú	 ale	 stále	 dosť	 bohatí,	 aby	
zaplatili	 vysoké	 sumy	 prevádzačom.	 Prečo	 by	 sme	 im	 teda	mali	 pomáhať,	 finančne	 či	
materiálne?		

Pravda:	je	pravda,	že	nie	úplne	najchudobnejší	sa	dostávajú	do	Európy.	Aby	boli	schopní	utiecť	zo	
svojej	 krajiny,	 potrebujú	 dosť	 prostriedkov.	 Tie	 sú	 však	 často	 zozbierané	 z	rôznych	 zdrojov	 –	
úspory,	 pôžičky,	 predaj	 všetkých	 vecí	 okrem	 najnevyhnutnejších,	 platba	 v	naturáliách	 a	pod.	
Navyše,	často	nechávajú	doma	v	katastrofálnych	podmienkach	svojich	príbuzných.	

7. Imigranti	sú	teroristi.	

Pravda:	úplne	vylúčiť	možnosť,	že	medzi	imigrantmi	sa	nachádzajú	aj	teroristi,	sa	nedá.	Avšak,	aj	
vďaka	vyššie	uvedeným	argumentom	je	jasné,	že	pre	teroristov	je	podstatne	bezpečnejšie	cestovať	
do	Európy	legálnym	spôsobom.	Okrem	toho,	vyšší	rizikový	faktor,	že	sa	z	radikála	stane	terorista,	
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sa	 vyskytuje	 medzi	 európskymi	 udomácnenými	 občanmi	 /	 radikálnymi	 skupinami,	 než	
u	novopríchodzích.			

	

8. Pošlime	imigrantov	domov,	aj	tak	tu	vlastne	zostať	nechcú.	

Pravda:	každý	má	právo	vybrať	si,	kde	chce	prežiť	svoj	život.	Táto	voľba	je	ovplyvnená	viacerými	
faktormi,	 napr.	 bezpečnosť,	 zamestnateľnosť,	 sociálne	 siete,	 miera	 akceptácie	 majoritnou	
spoločnosťou	a	pod.			

Aj	 tak	 však,	 na	 základe	 Dublinského	 dohovoru	 právo	 takéhoto	 výberu	 je	 obmedzené.	 Žiadateľ	
o	azyl	musí	byť	zaregistrovaný	v	krajine,	do	ktorej	vstúpil	po	prekročení	hraníc	EÚ,	resp.	v	ktorej	
bol	prichytený	políciou.	Akokoľvek,	ak	máte	príbuzných	v	krajinách	ako	Nemecko	alebo	Švédsko,	
je	pochopiteľné,	že	nechcete	zostať	v	krajine	registrácie.	

(Popis	mýtov	je	inšpirovaný	podľa	Brnulu	&	Slobodovej,	2015).79	

Je	 možné	 pripraviť	 aj	 ďalšie	 podobné	 formulácie	 mýtov	 pre	 o	rôznych	 ohrozených	 skupinách								
(v	závislosti	na	špecifikách	tej-ktorej	krajiny),	napr.	na	Slovensku	sa	najviac	miskoncepcií	vzťahuje	
k	rómskej	populácii,	napr.:	

§ Rómovia	 sú	 neprispôsobivé	 etnikum,	 je	 to	 hlboko	 v	ich	 génoch.	 Odkedy	 prišli	 na	 Slovensko,	
máme	s	nimi	len	problémy!	

§ 99%	Rómov	žije	v	chatrčiach,	osadách	alebo	getách.	
§ Rómovia	sú	demografická	hrozba!	
§ S	Rómami	 sa	 zaobchádza	 pozitívne	 diskriminačne,	 nespravodlivo	 je	 im	 priznávaných	 veľa	

výhod!	
§ Sú	to	sociálni	paraziti!	
§ Dávame	im	milióny	a	oni	sa	aj	tak	nie	sú	ochotní	meniť.	

a	pod.	

B) Futbalová aréna 
Cieľ:	Byť	schopný	identifikovať	vplyv	roly,	v	ktorej	sa	účastník	vyskytne,	na	jeho	správanie.	Zvlášť	jej	
vplyv	na	radikalizáciu	správania.		

Trvanie:	45	minút.	

Ak	mladí	ľudia	v	danej	skupine	nepozerajú	futbal,	možno	by	mohlo	byť	pre	nich	zaujímavé	navštíviť	
futbalový	 zápas	 ako	 nestranní	 pozorovatelia	 správania	 ľudí.	 Alebo	 si	 pred	 touto	 aktivitou	 môžu	
pozrieť	 niektoré	 videá	 na	 youtube	 (napr.	 https://youtu.be/FDSUU-1zGps).	 Predpokladáme	 však,	 že	
všetci	mladí	ľudia	majú	isté	predpoznanie	o	rôznych	typoch	správania	na	štadióne	počas	futbalového	
zápasu.	

Popis	krok	za	krokom	

																																								 																					
79	Brnula,	P.,	Slobodová,	L.	(2015).	Migranti	–	fakty	a	mýty.	Sociálna	prevencia,	10	(2),	pp.	8-9.		
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1. Dôležité	 je	 od	 začiatku	 vytvárať	 napínavú	 športovú	 atmosféru.	 Privítajte	 mladých	 ľudí	 na	
futbalovom	zápase,	môžete	mať	pripravené	rôzne	vtipné	úvodné	komentáre.	

2. Budete	 potrebovať	 cca	 20	 účastníkov.	 Nebojte	 sa	 o	atmosféru,	 silne	 závisí	 aj	 od	 vášho	
vlastného	nasadenia	a	schopnosti	motivovať	účastníkov	k	tomu,	aby	sa	vo	svojej	role	zabavili.	
Akokoľvek,	 zábava	 bude	 mať	 rôzne	 podoby	 /	 reprezentácie,	 ktoré	 bude	 možné	 po	 zápase	
spoločne	analyzovať.	

3. Umiestnite	stoličky	do	línií	tak,	aby	ste	vytvorili	pomyselný	futbalový	štadión	(s	dvomi	radmi).		
4. Účastníci	budú	v	rôznych	roliach,	ktoré	nižšie	popisujeme.	Určite	pomôže	atmosfére,	 ak	 si	 so	

sebou	prinesú	nejakú	typické	rekvizity	a	prípadne	im	dáte	nejaké	rady,	ako	sa	typicky	v	danej	
role	 správať.	 Podľa	 toho,	 ako	 sedia,	 ich	 rozdelíme	 do	 týchto	 rolí	 (môžeme	 im	 popisy	 aj	
s	krátkymi	radami,	ako	sa	správať,	dať	vystrihnuté	na	papieri,	aby	si	ich	mohli	pred	samotnou	
hrou	premyslieť):	

a. hráči	(4	ľudia)	–	hrajú	v	strede	kruhu	zápas,	bavia	sa	hrou,	môžu	po	sebe	aj	pokrikovať	
(„Nahraj!“,	„Vystreľ	!“	a	pod.)	

b. rozhodca	 (1	 človek,	 môže	 to	 byť	 aj	 pracovník	 s	mládežou)	 –	 tiež	 sa	 zúčastňuje	 hry	
v	strede	kruhu.	

c. bežní	návštevníci	(voľný	počet	podľa	potreby)	–	rozmiestnia	sa	okolo	do	druhého	radu	
stoličiek	 (okrem	 miest	 za	 bránou	 domáceho	 mužstva):	 nemajú	 oblečené	 žiadne	
fanúšikovské	 symboly,	 jedia	 popcorn,	 tekvicové	 semienka,	 pijú	 colu,	 rozprávajú	 sa	
o	všeličom,	 zaujímajú	 sa	 o	hru	 najmä	 vtedy,	 keď	 sa	 deje	 niečo	 zaujímavé	 na	 ihrisku	
(faul,	šanca,	gól).	Ak	ich	tím	prehráva	odchádzajú	zo	štadióna	skôr.	

d. fanúšikovia	 –	 sadnú	 si	 do	 prvého	 radu,	 okrem	 priestoru	 za	 bránou	 domácich:	 majú	
oblečené	 typické	 komerčné	 symboly	 klubu	 –	 dresy,	 šále,	 klobúky,	 občas	 pomaľovanú	
tvár.	 Sú	 do	 hry	 stále	 zainteresovaní,	 emocionálne	 nabudení,	 občas	 vulgárni,	 hrubí,	
v	závislosti	 od	 situácie	 na	 ihrisku.	 Spievajú	 typické	 piesne.	 Niekedy	 sa	 pridávajú	
k	správaniu	ultras.	Po	zápase	odchádzajú	v	pokoji	zo	štadióna.	

e. ultras	 /	 chuligáni	 (sedia	 alebo	 stoja	 za	 domácou	 bránou):	 vytvárajú	 atmosféru,	majú	
oblečené	typické	klubové	symboly,	ale	aj	radikálne	(napr.	nacistické).	Používajú	bubny	
a	sú	veľmi	hluční,	niekedy	zábavní,	 častejšie	hrubí,	 rasistické,	xenofóbni.	Vyhľadávajú	
konflikty	počas	celého	zápasu,	tak	proti	fanúšikom	druhého	klubu	ako	aj	bezpečnostnej	
službe.	Nenávidia	políciu	a	rozhodcu.	

f. bezpečnostná	 služba	 (stoja	 ale	 najmä	 medzi	 ihriskom	 a	chuligánmi):	 majú	 oblečenú	
nejakú	uniformu,	pozerajú	do	hľadiska,	nie	na	zápas.	Zasahujú	medzi	chuligánmi,	ak	je	
treba.	

g. sociálni	 pracovníci	 (vyberú	 si	 miesto	 podľa	 vlastného	 uváženia):	 snažia	 sa	 zamiešať	
medzi	ľudí	a	pozitívne	ovplyvňovať	emócie.	Po	zápase	analyzujú	situáciu.	
	

5. Po	tom,	čo	rozhodca	zapíska,	všetci	herci	začnú	hrať	svoje	role	s	typickými	prejavmi	správania,	
aké	 očakávajú.	 Lektor	 nemusí	 zasahovať	 počas	 hry,	 len	 zabezpečuje	 priebeh	 (ako	 rozhodca)	
a	ukončuje	hru	(predtým	dohodnutým	signálom	trojitého	zapískania).	

6. Po	zápase	rozdeľte	všetkých	účastníkov	do	pomiešaných	skupín,	aby	vo	väčšina	bola	zastúpená	
každá	 rola.	 Všetci	 by	 sa	mali	 vyjadriť,	 najprv	 vo	 svojom	malom	 kruhu	 a	potom	 cez	 hovorcu	
skupinky,	k	nasledovným	otázkam:	

a. Ako	ste	sa	cítili	počas	hry?	Čo	bolo	pre	vás	v	poriadku,	čo	ste	považovali	za	nešportové,	
čo	za	ohrozujúce,	trestuhodné	správanie?	

b. Čo	patrilo	medzi	vaše	typické	prejavy?	



• 	 	

	
RIDE	(Resources	for	Inclusion,	Diversity	and	Equality)	▪		Zdroje	pre	inklúziu,	rôznorodosť	a	rovnosť	
Nové	zdroje	pre	prax	

	 	

	

	

143	

c. Ako	vaše	správanie	ovplyvnilo	ostatných	účastníkov	a	hru	ako	takú?	
d. Za	akých	okolností	by	ste	sa	radi	pridali	ku	ktorej	skupine	(bežný	návštevník	/	fanúšik	

/	ultras	/	polícia)?	
7. Napokon	účastníci	interpretujú	uvažovanie	ostatných	členov	skupiny.	Ich	úlohou	je	navrhnúť,	

ako	 komunikovať	 a	pracovať	 	 s	jednotlivými	 skupinami,	 aby	 sa	 zabránilo	 vzniku	 radikálnych	
prejavov.	

	
Schéma	futbalového	štadióna	s	obsadením	rôl	

	

Hráči	 (bieli	 a	fialoví);	 Rozhodca	 :	 (žltý);	 Bežní	 návštevníci	 (oranžoví);	 Fanúšikovia	 (modrí);	 Ultras	 /	
chuligáni	(červení);	bezpečnostná	služba	(čierni);	Sociálni	pracovníci	(šedí).	
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C) Čo robiť osobne? 
Cieľ:	 účastníci	 sa	 stanú	 viac	 citlivými	 voči	 ich	 rovesníkom	 žijúcim	 v	ich	 okolí,	 ktorí	 by	mohli	 trpieť	
vylúčením	alebo	pocitom	samoty	z	rôznych	dôvodov	a	mohli	by	sa	tým	stávať	radikálne	agresívnymi	
na	základe	dlhodobej	frustrácie.	

Popis	krok	za	krokom:	

1. Pozrite	si	video	(príloha	2:	„Bored	and...-perception“),		
web-link:	https://www.youtube.com/watch?v=A8syQeFtBKc	

2. Stopnite	video	v	čase	1:34	(presný	čas	je	veľmi	dôležitý!!)	
3. Spýtajte	sa	účastníkov:	

a) Čo	si	myslíte,	ako	príbeh	pokračuje?	
(nechajte	 účastníkov	 vymyslieť	 niekoľko	 variácií	 príbehov.	 Možno	 ovplyvnení	
predchádzajúcimi	 aktivitami	 sa	 budú	 snažiť	 nájsť	 prekvapivé	 riešenia).	 Potom	 sa	 ich	
ďalej	spýtajte:	

b) Kto	je	podľa	vás	hlavným	hrdinom	tohto	príbehu?	
c) Akí	ďalší	ľudia	v	ňom	vystupovali?	
d) Uvedomili	ste	si	nejaké	signály,	žeby	príbeh	mohol	skončiť	aj	zle?	
e) 	

4. Po	krátkej	diskusii,	si	pozrite	video	znovu,	ale	tentokrát	až	do	samotného	konca.	
5. Následne	sa	znovu	spýtajte	účastníkov:	

a) Ako	sa	teraz	cítite,	uvedomujúc	si	pointu	krátkeho	filmu?	
b) Čo	je	jeho	hlavnou	myšlienkou?	
c) Ako	pracuje	naše	vnímanie?	Uveďte	príklady	aj	z	vášho	bežného	života.	
d) Vidíte	 aj	 voči	 sebe	 samému	 v	tomto	 filme	 nejakú	 výzvu?	 Poznáte	 niekoho	 vo	 svojom	

blízko	 m	 životnom	 okolí,	 ktorý	 by	 mohol	 trpieť	 frustráciou	 z	toho,	 že	 sa	 cíti	 byť	
vylúčený?	Dáva	nejaké	signály,	alebo	si	ho	nedokážeme	všimnúť?	

Trvanie:	25	minút.	
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