pozýva mladých výtvarníkov na účasť v 4. ročníku
súťaže

Moje ľudské práva
Navrhni plagát a vyhraj vecné ceny
Cieľom súťaže „Moje ľudské práva“ je osveta zameraná na dodržiavanie
ľudských práv. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ponúka
príležitosť zúčastniť sa na súťaži písania esejí na viaceré témy súvisiace s
ĽUDSKÝMI PRÁVAMI, a tým podporiť záujem nie len o všeobecnú
problematiku dodržiavania ľudských práv ale najmä o konkrétne oblasti,
ako je problematika multikulturalizmu, rasizmu, rodovej rovnosti
a nediskriminácie.

Kto sme?
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vzniklo na podnet
Organizácie Spojených národov na základe uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 430 z 15. júna 1993, ktorým vláda SR odsúhlasila realizáciu
„Projektu na zriadenie Slovenského národného strediska pre ľudské práva“
so sídlom v Bratislave. Stredisko bolo zriadené zákonom č. 308/1993 Z. z.
o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva s účinnosťou
od 1. januára 1994, a to na základe Dohody medzi vládou Slovenskej
republiky a OSN o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské
práva. Úlohou Strediska je komplexné pôsobenie v oblasti ľudských práv a
základných slobôd vrátane práv dieťaťa.

Kto sa môže zapojiť:
Žiaci základných škôl a základných umeleckých škôl
Požiadavky na návrh plagátu:
 ručná kresba s akýmkoľvek vyjadrovacím prostriedkom (farebné ceruzky,
vodové farby, pastelky, atď.) minimálne rozmer A3, maximálne rozmer A2
 návrh v grafickom programe (Adobe Photoshop, CorelDRAW atď)
Plagát môže byť doplnený aj krátkym mottom, alebo výstižným krátkym
textom.

Témy súťaže:
1. „Predstav si (bezbariérový) život zdravotne postihnutého..."
Prostredníctvom tejto témy sa žiaci môžu zamyslieť nad každodennými
problémami osôb so zdravotným postihnutím v ich snahe o sociálnu
integráciu do spoločnosti a problémami s uplatňovaním ich práv v bežnom
živote. Iné potreby má človek so sťaženou pohyblivosťou, odkázaný na
invalidný vozík, iné človek s epilepsiou, sluchovo, zrakovo či mentálne
postihnutý. Prístupnosť fyzického prostredia znamená napr. umožnenie
prístupu do verejných budov a priestranstiev, prostriedkov verejnej dopravy
či do priestorov vlastného bývania. Množstvo ľudí však berie zdravie ako
niečo samozrejmé, neuvedomuje si dopady nepriaznivého zdravotného
stavu na život človeka. Žiaci sa pri tvorení môžu zamyslieť, aký je dobrý
zdravotný stav dôležitý a čo všetko by nemohli robiť, keby boli zdravotne
postihnutí. Veľa detí sa priamo nestretáva s ľuďmi so zdravotným
postihnutím, nepoznajú preto ich potreby, obmedzenia a bariéry, ktoré títo
ľudia musia každodenne prekonávať. Touto témou majú možnosť priblížiť
sa takýmto ľudom a byť voči nim chápavejší a tolerantnejší.
Žiakom sa môžu uviesť príklady z bežného života:
- predstav si, že nepočujes...nemôžeš počúvať hudbu, spev vtákov, hlas
mamky alebo ocka...
- predstav si, že nevidíš...nevidíš farby, slnko, oblohu, trávu, dúhu a nevidíš
ako vyzerajú tvoji kamaráti, nemôžeš čítať knihy ani pozerať televízor...

- predstav si, že nemôžeš chodiť..nemôžeš behať, športovať, vyjsť po
schodoch, skákať, ani tancovať...
- predstav si, že nemôžeš rozprávať...nemôžeš spievať, zhovárať sa so
svojimi najbližšími, ani zavolať o pomoc...

2. „Sloboda prejavu sa týka aj mňa"
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa aj deti majú právo slobodne sa
vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa
názorom detí musí venovať primeraná pozornosť zodpovedajúca ich veku a
úrovni. Dieťa má právo na slobodu prejavu: Toto právo zahŕňa slobodu
vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie každého druhu bez ohľadu na
hranice, či už ústne, písomne alebo tlačou, prostredníctvom umenia alebo
inými prostriedkami podľa voľby dieťaťa. Treba si však uvedomiť, že
sloboda prejavu je aj veľká zodpovednosť a má svoje hranice. Aj tu musí
platiť slušnosť, tolerancia, vyhýbanie sa urážkam, ponižovaniu a znižovaniu
ľudskej dôstojnosti. S tým je spojená aj úcta a rešpekt voči rodičom,
učiteľom a starším ľuďom.
Zároveň ak chceme, aby niekto rešpektoval náš názor, musíme si
uvedomiť, že rovnako aj my musíme rešpektovať slobodu prejavu a názor
druhých ľudí. Hoci sme každý iný, všetci sme si rovní a to platí aj pri
prejavovaní našich myšlienok, presvedčení a snov.
Príklady pre deti na kreslenie:
- predstav si, že máš verejný prejav v televízii, ktorý uvidia ľudia na celom
svete - čo by si všetkým týmto ľuďom chcel povedať?
- ako využívaš ty svoju slobodu prejavu - čo pekné hovoríš svojim rodičom,
učiteľom a kamarátom?
- porovnaj, ako žijú a ako sa cítia ľudia, ktorí využívajú svoju slobodu
prejavu s toleranciou, láskou a porozumením a naopak ľudia, ktorí šíria zlo,
nenávisť a strach.

Odovzdávanie návrhov: 15. apríl – 31. máj 2016
Návrhy plagátov zasielajte na adresu:
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Laurinská 18
811 01 Bratislava

Výhercovia súťaže budú ocenení vecnými cenami.
Ocenenia: zlaté, strieborné a bronzové miesto
Viac informácií a podmienky súťaže nájdete na webovej stránke
www.snslp.sk

