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Dohovor o právach dieťaťa
Hlavným poslaním UNICEF - Detského fondu OSN
je chrániť životy detí a pomáhať ich rodinám v snahe
zabezpečiť deťom základné potreby, aby mohli žiť
a rozvíjať sa. Mimoriadne aktuálnou a kľúčovou
agendou UNICEF je aj dodržiavanie práv detí.
Poslanie UNICEF vychádza z princípov
medzinárodného dokumentu - Dohovoru o právach
dieťaťa.

Čo je Dohovor o právach dieťaťa?
Dohovor o právach dieťaťa je základným ľudskoprávnym dokumentom, ktorý bol prijatý v roku 1989.
Tento dokument ratifikovalo 195 krajín sveta, čím sa
stal najširšie prijatou zmluvou o ľudských právach v
histórii.
Dohovor v 54 článkoch a 3 tzv. Opčných protokoloch
definuje práva každého dieťaťa na svete vrátane
občianskych, kultúrnych, hospodárskych, politických
a sociálnych práv.
Je postavený na štyroch základných princípoch,
ktorými sú: nediskrimácia, najlepší záujem
dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na
rešpektovanie názorov dieťaťa.
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Jednou z oblastí, v ktorých sa UNICEF angažuje, je
vzdelanie.

Zapojte sa aj vy
Školské programy UNICEF Slovensko sú
určené všetkým materským, základným,
stredným a špeciálnym školám.
•

Podporujú vytváranie priateľskej atmosféry
na školách pre deti, rodičov, pedagogický i
nepedagogický personál.

•

Zvyšujú povedomie o právach dieťaťa
medzi dospelými aj deťmi.

•

Prispievajú k zvyšovaniu rešpektu detí
voči ľudským bytostiam, voči prírodnému
prostrediu.

•

Učia deti vnímať kultúrne rozdiely a kriticky
myslieť.

•

Pripravujú deti na život v občianskej
spoločnosti a podnecujú záujem detí a
mládeže na aktívnej participácii vo vlastnej
aj širšej komunite.

Školský program
Škola spolupracujúca
s UNICEF
Týždeň modrého gombíka
Do tejto tradičnej zbierky sa zapájajú tisíce žiakov
po celom Slovensku. Výťažok zbierky Týždeň
modrého gombíka pomáha deťom v rozvojových
krajinách alebo v krajinách postihnutých prírodnou
katastrofou, či konfliktom.

Školy pre Afriku
Projekt Školy pre Afriku podporuje vzdelávacie
programy UNICEF v 13 krajinách subsaharskej
a západnej Afriky.
Do projektu sa môžu zapojiť žiaci všetkých škôl
počas celého školského roka tak, že zorganizujú
podporné podujatie a výťažok z tohto podujatia
venujú na projekt budovania škôl priateľských k
deťom v Afrike.
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Školský program
Škola PRIATEĽSKÁ
K DEŤOM

Rovesnícke vzdelávanie

Program Škola priateľská k deťom je celoročný.
Jednotlivé kritériá programu sú upravené tak,
aby škola nebola stále priateľskejšia
len k žiakom, ale aj rodičom a celému
pedagogickému a nepedagogickému zboru.
Ciele programu:
•

povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich
komunít, v ktorých centre je najlepší
záujem dieťaťa

•

vytvoriť v školách prostredie, v ktorom sa
každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto
a do ktorého chodí s radosťou

•

nastaviť rámec fungovania medzi deťmi,
pedagógmi a rodičmi

•

vytvoriť prostredie na aktívnu spoluúčasť detskú participáciu na otázkach, ktoré sa ich
týkajú

•

podporiť aktivitu a angažovanosť detí vo
veciach verejných

•

rozvíjať zodpovednosť detí za vlastný život
a život ostatných členov komunity

•

vytvárať priestor pre rovesnícke
vzdelávanie

Súčasťou programu Škola priateľská k deťom je
aj rovesnícke (peer-to-peer) vzdelávanie.
Zabezpečujeme ho prostredníctvom
našich Junior Ambasádorov, mladých ľudí,
ktorí navštevujú školy zapojené do programu
a organizujú interaktívne workshopy na témy
súvisiace s právami dieťaťa.
Tento prístup je prínosný nielen pre Junior
Ambasádora, ale aj pre deti, ktoré sa
zúčastňujú workshopov. Deti majú tento
spôsob výuky rady, oceňujú prístupnú,
zábavnú a živú formu, ktorou sa učia aj o
častokrát náročných témach spojených s
právami dieťaťa.
Návšteva Junior Ambasádor navyše veľakrát
podnieti deti – účastníkov workshopov k
väčšej aktivite, k tomu, aby si podobné hodiny
pripravili aj oni, či k zvýšenej aktivite v rámci
žiackych rád.

Viac na: www.unicef.sk/skoly
Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu
Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.
Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Slovenský
výbor pre UNICEF.
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