Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
pozýva mladých umelcov zapojiť sa
do 7. ročníka súťaže

MOJE ĽUDSKÉ
PRÁVA
Cieľom súťaže „Moje ľudské práva“ je osveta zameraná na dodržiavanie ľudských práv.
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ponúka príležitosť zúčastniť sa na súťaži
výtvarných prác na viaceré témy súvisiace s ĽUDSKÝMI PRÁVAMI, a tým podporiť
záujem nielen 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 plní funkciu národnej inštitúcie na ochranu
a podporu ľudských práv a je akreditované v systéme OSN.Úlohou Strediska je
komplexné pôsobenie v oblasti ľudských práv a základných slobôd. Od roku 2004 je
činnosť Strediska úzko spätá s uplatňovaním antidiskriminačnej legislatívy SR, kedy
antidiskriminačný zákon ustanovil Stredisko za jediný slovenský antidiskriminačný orgán,
t.j. pre posudzovanie dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa
antidiskriminačného zákona.

Kto sa môže zapojiť?
Žiaci základných škôl a základných umeleckých škôl
Požiadavky na súťažné práce:
ručná kresba s akýmkoľvek vyjadrovacím prostriedkom (farebné ceruzky, vodové farby,
pastelky, atď.) minimálne rozmer A4, maximálne rozmer A2
návrh v grafickom programe (Adobe Photoshop, CorelDRAW atď)
Súťažná práca môže byť doplnená aj krátkym mottom, alebo výstižným krátkym textom.

Témy súťaže:
Predsudky, ktoré vnímam okolo seba. (Základná umelecká škola)
Prostredníctvom tejto témy sa žiaci môžu zamyslieť nad predsudkami, s ktorými sa stretávajú
v každodennom živote. Každý určite pozná nejaký vtip o šoférskych schopnostiach žien, ktorý sa
nezakladá na objektívnej pravde. Do akej miery môžu meno, výzor alebo pohlavie človeka ovplyvniť, ako
ho vníma jeho okolie? Aké sú najčastejšie stereotypy prezentované v médiách vo vzťahu k Rómom,
cudzincom či rôznym náboženstvám? Ako žiaci vnímajú seniorov a ich problémy?

Kytica ľudských práv (Základná škola 1. stupeň)
Práva, ktoré má každý človek od narodenia sa nazývajú ľudské práva. Patria každému z nás. Na to, aby
nás ochraňovali a pomáhali nám žiť dobrý život. Deti majú tiež svoje osobité práva, práva dieťaťa, ktoré
predstavujú veci, ktoré by každé dieťa malo mať alebo mohlo robiť. V rámci tejto témy sa žiaci môžu
zamyslieť nad tým, aké ľudské práva sú pre nich najvýznamnejšie. Ktoré práva by vložili do kytice a darovali
tým, ktorí sa majú na svete horšie? Ako by vyzerala kytica ľudských práv pre svoju mamu, otca, starých
rodičov alebo aj pre človeka bez domova? Keby mali ľudské práva tvar kvetov, ako by vyzeralo napríklad
právo na vzdelanie alebo právo na vhodné životné prostredie?

Aké ľudské práva mi chýbajú v škole? (Základná škola 2. stupeň)
V rámci tejto témy sa žiaci môžu zamyslieť nad tým, aké ľudské práva by v škole privítali, teda popustiť
uzdu svojej fantázii a vymyslieť nové ľudské právo, ktoré by mal užívať každý žiak v škole. Žiaci tiež môžu
znázorniť také ľudské právo, o ktorom vedia, že im patrí, ale v škole ho nemôžu využívať. Aké právo by deti
dali sebe a svojim spolužiakom?

Odovzdávanie návrhov do 30. apríla 2019

Návrhy súťažných prác zasielajte na adresu:
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
LAURINSKÁ 18
811 01 BRATISLAVA

Výhercovia súťaže budú ocenení vecnými cenami.

