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Linka detskej istoty 

Misiou Linky detskej isto
ty je reagovať 

na potreby detí sp
ôsobom, ktorý na-

pomáha napĺňaniu a dodržiavaniu ich 

práv v súlade s D
ohovorom o právach

dieťaťa. Toto úsilie Linka napĺňa 

prostredníctvom dištančných 

(telefonické a on-line) slu
žieb, 

osobných intervencií a preventívnych 

programov.  

V každom čísle iBulletinu by sme vám 

predstavili jednu z aktivít Linky detskej 

istoty. V
 tomto čísle je to Detská 

participácia

iBulletin Linky detskej istoty 

(ďalej len iBulletin) je výstupom 

projektu “Posilňovanie detských hlasov v rámci 

EÚ prostredníctvom detských liniek 116 111.” 

Na projekte Linka spolupracuje s ďalšími detskými linkami

 z Bulharska, Českej republiky, Poľska, 

Rumunska a Veľkej Británie. Veľkou ambíciou projektu je, 

aby hlas detí bolo počuť na celospoločenskej  úrovni. 

Hlas detí by mal zaznievať i z iBulletinu, ktorý je síce 

o deťoch, ale je určený dospelým; pedagógom, psychológom

a iným odborníkom pracujúcim s deťmi. 

iBulletin vychádza raz za štyri mesiace a je 

výsledkom spolupráce s deťmi.   
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Detská participácia    

Cieľom detskej participácie je, aby sa deti a mladí ľudia 

spolupodieľali na rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú fungovanie Linky 

detskej istoty. Touto cestou chceme prejaviť záujem o názory detí 

a mladých ľudí na naše aktivity a na spôsob, ako ich vykonávame. 

Zároveň by sme radi priblížili Linku detskej istoty práve im, chceli by 

sme aby bola stále vo väčšej miere podľa ich predstáv, nie podľa 

našich. Predpokladom tvorby zodpovedných rozhodnutí je príprava 

v oblasti komunikácie, presadzovania vlastných názorov, poskytova-

nia spätnej väzby, kritického hodnotenia informácií. Zatiaľ, čo deti a 

mladí ľudia trénovali tieto zručnosti, pracovníci Linky detskej istoty 

sa učili načúvať ich hlasom.  

téma Císla: 

Detská participácia

císlo  4  máj-jún 2014



Mladí ľudia radia Linke detskej istoty

Linka detskej istoty má za sebou ôsme stretnutie s detskými par-
ticipantkami. Skupinu mladých radkýň tvorí šestnásť dievčat zo 
siedmych základných škôl a gymnázií vo veku od 13 do 18 rokov. 
Spoločne skladáme mozaiku toho, čo znamená aktívna participá-
cia. Počas celodenných stretnutí sme sa venovali týmto témam: 
základy komunikácie a aktívne počúvanie, triedenie a hodnotenie 
informácií, asertivita, emocionálna odolnosť a participácia v praxi.
 
Dievčatá si veľmi pochvaľujú neformálnu atmosféru, spôsob získa-
vania informácií prostredníctvom zážitku a  možnosť rozprávať 
a vyjadrovať svoje postoje. Ukazuje sa, že radkyne citlivo vnímajú 
svet okolo seba, majú zaujímavé názory, a zároveň majú skúsenosť 
s tým, že neboli a nie sú vždy dostatočne vypočuté. Spoločne sme 
našli príčinu v nedostatočnej medziľudskej komunikácii.  

Ako vyplýva z názvu projektu, “Posilňovanie hlasov detí v Európ-
skej Únii prostredníctvom detských liniek pomoci”, dievčatá sa 
mali zúčastňovať práce na Linke detskej istoty. Rešpektovaním ich 
názorov na naše služby sme vytvorili priestor pre priblíženie Linky 
detskej istoty deťom a mladým ľuďom. Počas stretnutí sa dievčatá 
vyjadrovali k  príprave letákov, videí, zúčastnili sa fundraisingovej 
aktivity, spoznali aj ďalšie projekty Linky detskej istoty a  zažili si 
niektoré aktivity z výcviku operátorov.

Prinášame Vám niekoľko vyjadrení našich účastníčok k priebehu 
stretnutí:

„Stretnutia mi toho dali veľa a  určite majú zmysel. Stretla som 
kopu skvelých ľudí, pred ktorými sa nemusím báť povedať vlastný 
názor. Uvedomila som si, ako veľmi je komunikácia medzi ľuďmi 
dôležitá a aké rôzne odchýlky tam vznikajú. Keď jeden niečo povie, 
ale inak ako to myslel, a  druhý to pochopí úplne inak, vznikne 
z toho hotová katastrofa. Sama som si takéto nepríjemnosti zažila. 
Taktiež som si viac začala všímať neverbálnu komunikáciu ľudí (Ich 
postoj, výraz. Klame? Hovorí pravdu? Je mu príjemne sa so mnou 
rozprávať? Ponáhľa sa, aby sa náš rozhovor čo najskôr skončil?). 
Taktiež akú formu komunikácie zvoliť, aby sme dosiahli to, čo ch-
ceme, ale aby boli spokojné obidve strany. Začala som si všímať 
asertívne správanie na iných, a  taktiež som našla veľa takých, 
ktorým to nič nehovorí. A nakoniec, veľmi ma zaujalo stretnutie 
na tému emócie a hľadanie farieb, ktoré ich vystihujú. Uvedomila 
som si taktiež, že existuje oveľa viac emócií ako som si myslela. 
Snažím sa aj pracovať na mojom cieli, hovoriť o svojich emóciách, 
pocitoch. To všetko sú veci, ktoré by ma nenapadli len tak, keby 
som sa nezúčastnila na stretnutiach. Človek má toho veľa, každý 
deň rieši veľa iných vecí, tu mi dali priestor na rozmýšľanie o mne 
a aj o druhých ľuďoch okolo mňa“. 

„Počula som tam názory iných dievčat, a tie ma nakopli k tomu, 
že naozaj to len u nás doma nie je také iné, že je to u všetkých 
skoro také podobné. Stresory: tam som si uvedomila, že naozaj 
stres a panika, ktorú zažívam denno-denne, je spôsobená školou 
a  rodinou. Pri asertivite toho bolo dosť, odtiaľ som si odniesla 
toľko, že neviem, či by som mala byť k ľuďom taká priama a na 
rovinu im všetko povedať tak ako to cítim, no ale na druhej strane, 
toto som JA a nehodlám sa meniť kvôli iným a ich názorom na 
mňa. Stretnutie, ktoré bolo v  januári mi dalo asi najviac. Tým, 
že sa chcem stať psychologičkou, mi najviac utkvelo v pamäti. 
Pocity, ktoré ľudia zažívajú v ten istý moment, no predsa ich má 
každý iné. Aj farebný test, kde sme ku emóciám, ktoré sme zažili 
za posledný týždeň, mali priradiť farbu, tam som musela nao-
zaj rozmýšľať, či smútok bol v tej chvíli pre mňa chcenou, alebo 
naopak nečakanou súčasťou môjho JA. Aktivita, kde sme museli 
nahlas vysloviť, v čom som dobrá... Sem viem napísať plno vecí, 
ktoré si na sebe vážim, ktoré som si musela vypestovať, či ktoré 
som sa naučila. Zvolila som tú, ktorú som spomínala o pár riad-
kov vyššie - dokážem ľudom do očí povedať pravdu a nenávidím 
faloš. Čo sa týka celkového zhrnutia, som veľmi rada, že môžem 
byť Vašou súčasťou aspoň v tomto projekte“.

„Uvedomila som si mnoho vecí, napr. ohľadom asertivity, pasiv-
ity... Budem rozvíjať to, čo som si sľúbila, a to, že sa budem snažiť 
viac dávať najavo svoje pocity“.

„Rada by som splnila to predsavzatie, čo si dala každá jedna, a to, 
aby som sa nenechala manipulovať“.

„Našla som si bod, ktorý som sa rozhodla na sebe zmeniť. Chcem 
zlepšiť svoj vzťah k ostatným a viac sa im otvoriť“.

Tešíme sa na stretnutie s účastníčkami participácie a účinkujúcimi 
na premiére spoločne vytvorených videí počas dňa otvorených 
dverí. Pozvali sme aj ich rodičov, aby spoznali prácu svojich detí, 
problematiku detskej participácie a činnosť Linky detskej istoty. 
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Aj Mládež ulice participuje
Mládež ulice je občianske združenie, ktoré začalo svoju činnosť v roku 2004  v sociál-
nej ubytovni Modrý dom v bratislavskej Petržalke. Odvtedy tu realizuje formou terénnej 
sociálnej práce nízkoprahový program pre deti a mládež. Od roku 2012 pôsobí aj na 
sídlisku Rendez/Východné v Rači a neskôr svoje zameranie rozšírilo aj o Vajnory. O tom, 
čo sú to nízkoprahové princípy a ako sú vypočuté detské hlasy pri tvorbe aktivít nám 
porozpráva členka Mládeže ulice Karina Andrášiková.

V krátkosti nám predstavte Vašu neziskovú organizáciu, miesto pôsobenia, klientelu...
Mládež ulice pôsobí v  troch lokalitách Bratislavy a  zameriava sa na deti a  mládež. 
Špecifickým na našej práci je nízkoprahová filozofia prostredníctvom ktorej poskytujeme 
naše služby. Druhým plusom je, že voľnočasové či sociálne služby prinášame klientom 
priamo do ich prirodzeného prostredia – do sociálnej ubytovne alebo na sídlisko, kde žijú. 
Ide o deti, ktoré pochádzajú buď zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo deti zo 
sídliska, ktoré však nemajú dostatok alternatív na zmysluplné trávenie voľného času. Radi 
by sme im vytvárali bezpečný priestor a priestor na sebarealizáciu. Viac o našej činnosti 
sa dozviete na www.mladezulice.sk alebo na FB: Mládež ulice 

Spomínali ste nízkoprahovú filozofiu. Môžete o nej prezradiť viac?
Programy, ktoré poskytujú nízkoprahové služby sú dostupnou alternatívou pre deti 
a  mládež, ktorým nevyhovujú napríklad krúžky v  škole či centrá voľného času. Sú 
prístupné pre všetky deti či mladých ľudí, ktorým nevyhovuje prekračovať prahy inštitúcií, 
v ktorých musia platiť za služby, zaevidovať sa či zúčastňovať sa každej aktivity, ktorá sa 
tam realizuje. To v našich programoch nehrozí. Dávame možnosť deťom bezplatne, anon-
ymne a bez nátlaku dostať sa k voľnočasovým aktivitám a k realizácií vlastných nápadov.. 
Vytvárame si skrz ne vzťah založený na dôvernom vzťahu, kedy dieťa dostane priestor aj 
na riešenie ťažkých životných situácií. 

Čo pre Vás znamená detská participácia?
V našom prípade to znamená, že deti majú možnosť priniesť vlastné nápady a my sme tí, 
ktorí im pomôžu s ich realizáciou. Chceme pre nich predstavovať most medzi ich snami 
a realitou. Často počúvajú, že sú ešte príliš malí na to, aby o niečom mohli rozhodovať či 
sa na niečom spolupodieľať. Stáva sa, že ich nápady či myšlienky nie sú vypočuté vôbec. 
V našich programoch sú hlasy detí dôležité, podporujeme ich a jedným z nízkoprahových 
princípov je, že chceme, aby deti a mladí boli nositeľmi nápadov a aby dostali možnosť 
ich aj zrealizovať. 

Ako zohľadňujete hlasy detí v rámci fungovania Vašej organizácie? Aktívne pracujete 
aj s miestnou komunitou. Ako podporujete vypočutie hlasov detí v rámci komunity?
Ako som spomínala už vyššie naši klienti majú možnosť prísť s nápadmi a  spoločne 

hľadáme možnosti ako nápad pretaviť do 
reality. Chceme, aby sa dokázali vyjadriť 
a  boli sebavedomí v  tom, ako vyslovovať 
svoje potreby. Preto aj bežné služby v teréne 
a  pripravované aktivity kopírujú to, čo deti 
samé chcú robiť. Na Rendezi aj vo Vajnoroch 
máme nízkoprahové kluby a keďže deti ich 
majú radi, radi sa tam stretávajú, vidno to 
aj na ich zariadení. Preto v  nich badať ich 
vlastné osobnosti – vyzdobujú si ich, up-
ratujú, chránia a to aj napríklad vytvorenými 
pravidlami. Tie neboli direktívne nariadené 
pracovníkmi, ale do tvorby boli vtiahnutí aj 
klienti a  keď je to nutné prispôsobujú sa 
životu v klube a v skupine deti podľa aktuál-
nej potreby. Vždy však s ich pomocou. 
Podarilo sa nám spoločne s  deckami aj 
vytvoriť niekoľko úspešných komunitných 
akcií. Tie si samé vymysleli, naplánovali, 
zrealizovali aj zhodnotili. Naučili sa ako sa 
píšu projekty, ako na takéto aktivity zohnať 
financie, ako naplánovať rozpočet, prop-
agáciu či vymyslieť originálne aktivity, aby 
boli zaujímavé aj pre verejnosť. Podporilo 
to ich sebavedomie a  oveľa ľahšie vedia 
povedať, čo by chceli. Zároveň je to aj signál 
pre verejnosť a komunitu keď vidia, že deti sú 
schopné rozhodovať o istých veciach, zapojiť 
sa tak, že vidia úspešný výsledok. A keď aj 
nie, nič sa nedeje. Učíme sa ako spolu viesť 
dialóg o tom, ako sa dajú veci robiť lepšie. 
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Zmenil/zmenila som sa po participácii?

Projekt “Posilňovanie hlasov detí v Európskej Únii prostredníctvom detských liniek pomoci” umožnil aj našim bulharským ko-

legom z Animus Association Foundation prizvať deti a mladých ľudí k participácii. Prinášame Vám ich skúsenosti s priebehom 

stretnutí. 

Skupina detí a mládeže pozostáva z 15 participantov a zameriava sa na podporu rozvoja jednej z najvýznamnejších služieb pre 

deti v Bulharsku – Národnej linky pomoci pre deti 116 111. Doteraz sa deti a mladí ľudia zúčastnili 5 seminárov, ktoré boli venované 

rôznym témam ako je sprístupnenie a porozumenie konceptu detskej participácie, pomoc a porozumenie, čo dáva deťom právo 

byť aktívnymi vo veciach, ktoré ich významne ovplyvňujú. V rámci seminárov, deti nám pomáhali pripraviť scenár filmu, ktorý je 

venovaný linke pomoci pre deti. Ideou filmu je motivovať viac detí, aby zavolali na linku a podelili sa s konzultantmi o svoje os-

obné príbehy, aby cítili, že nie sú osamotené a existuje niekto, kto ich dokáže podporiť. Počas jedného zo seminárov sme mladých 

ľudí motivovali, aby vytvorili e-bulletin, v ktorom by hovorili o zmenách, ktorými prešli v rámci aktívnej participácie. Zoznámte sa 

s malou časťou toho, čo s nami deti zdieľali:  

 „Veľmi som sa zmenila. Naučila som 
sa byť tolerantnou, trpezlivou, pod-
pornou a  férovou. Pochopila som, že 
tvrdohlavosť nemusí byť vždy tým 
pravým prístupom.“
Dievča, 12 ročné

 “Popravde, nemyslím, že som sa 
zmenila. Stále som dieťa, ktoré ne-
chce zdieľať svoje názory, pretože ich 
nepovažujem za dôležité. V  skupine 
je to iné, pretože jej myšlienkou je 
vytvárať podmienky pre vypočutie 
našich názorov a pohľadov. Je to ces-
ta na dlhé trate. Nezmenila som sa, 
no určite na tom pracujem.”
Dievča, 12 ročné

„Po mojej účasti som sa úplne zme-
nila. Začala som počúvať iných ľudí 
a  rešpektovať ich. Bývala som veľmi 
plachá a  neistá, ale uvedomila som si, 
že nemusím byť takouto osobou. Mu-
sím byť hrdá a sebaistá v čomkoľvek, čo 
robím.“
Dievča, 12 ročné

 „Prišla som na to, že je dôležité počúvať 
iných a  rešpektovať ich, aby som 
im lepšie porozumela. Myslím si, že 
väčšina skupiny vypočula moje názory 
a považovala ich za dôležité. Stala som 
sa silnejšou a  nezávislejšou. Naučila 
som sa byť tolerantnou a hrdou natoľko, 
že som schopná podeliť sa o  svoje 
myšlienky a názory. Takto som sa zme-
nila.“
Dievča, 11 ročné
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„Nemyslím si, že som sa príliš zmenila. 
Akurát som prišla na to, v akých prí-
padoch môžem telefonovať a hovoriť 
s  konzultantmi  Národnej linky po-
moci pre deti 116 111. Prišla som na 
to, ako ma môže linka podporiť a uve-
domila som si, že sa nemusím báť 
zavolať ak čelím problémom. Viem, že 
osoba na druhom konci linky sa mi 
snaží porozumieť.“
Dievča, 12 ročné

 „Veľmi som sa zmenila po mojej účasti 
na detskej skupine. Naučila som sa 
počúvať iných a snažiť sa odpovedať, 
ak mi niekto položí otázku. Zmenila 
som postoj k svojim rodičom. Mávala 
som citové problémy a  zamykala 
som sa v  izbe. Teraz poslúcham čo 
mi rodičia hovoria.“
Dievča, 12 ročné

 „Detská skupina má význam pri spá-
janí ľudí a  tvorbe priateľstiev. Aj keď 
mali tieto semináre zlepšovať prácu 
národnej linky pomoci deťom, my 
sme zároveň rozvíjali naše osobnosti. 
Pracujeme tu na spoločnej veci a sme 
členmi jednej komunity.“
Chlapec, 15 ročný

 „Možno sa zmením. Zo všetkého na-
jviac sa chcem naučiť zdieľať svoje 
názory slobodne, pretože zvyčajne 
robím to, čo chcú odo mňa iní a nie 
to, čo chcem ja. Rovnako sa chcem 
stať sociálnejšou, pretože keď nieko-
ho stretnem prvýkrát, ledva nájdem 
odvahu povedať mu „Ahoj“.“
Dievča, 11 ročné

 „Z  dieťaťa, ktoré nerozumie alebo 
nespolupracuje, sa zo mňa stala 
dobrovoľníčka a  iniciátorka. Tímová 
práca sa stala jednou z  mojich 
najsilnejších stránok. Kamkoľvek 
človek ide, mal by poslúchať in-
ých, byť tolerantný, porovnávať 
a  prirovnávať k  sebe. Skupina ma 
naučila práve toto.“
Dievča, 11 ročné
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IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je príspevková organizá-
cia Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu. Čomu konk-
rétne sa venuje?
IUVENTA pripravuje a  riadi množstvo zaujímavých programov 
a projektov pre mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a ľudí zod-
povedných za mládežnícku politiku. Snaží sa o to, aby mladí ľudia 
poznali svoje možnosti, boli aktívni a  pracovali na sebe tak, aby 
boli raz úspešní a uplatnili sa na trhu práce. IUVENTA vychováva 
mládež k ľudským právam, podporuje rozvoj dobrovoľníctva, vzde-
lávacie programy a tiež mladé talenty.

Vaša organizácia sa okrem iných aktivít venuje aj téme partic-
ipácie. Čo robí IUVENTA v tejto oblasti?
Našim cieľom v  oblasti participácie je najmä posilňovať záujem 
o aktívne občianstvo, naučiť mladých ľudí efektívne komunikovať 
s kompetentnými zástupcami školy, samosprávy, komunity, vysloviť 
svoj názor, svoje požiadavky a návrhy na zmenu.

Aké konkrétne aktivity vyvíja IUVENTA, aby participáciu mladých 
ľudí podporila?
V  tejto súvislosti IUVENTA podporuje vznik a  činnosť Žiackych 
školských rád. Primárnym záujmom je, aby bol žiakom posky-
tovaný priestor predkladať vedeniu školy alebo predstaviteľom 
mesta vlastné návrhy a stanoviská a vyjadrovať sa k podstatným 
otázkam týkajúcich sa ich vzdelávania, výchovy či možnostiam na 
rozvoj a trávenie voľného času v rámci mesta/obce. 
Okrem toho ponúkame mladým ľuďom možnosť vyjadriť sa pros-
tredníctvom štruktúrovaného dialógu k aktuálnym témam, ktoré sa 
týkajú bytostne mladých ľudí. Ide o diskusiu medzi mladými ľuďmi 
a tvorcami politík, ktorá má zabezpečiť, aby sa názory mladých ľudí 
zohľadnili pri určovaní politík EÚ zameraných na mládež. V  tejto 

oblasti bude IUVENTA podporovať aj národné a nadnárodné pro-
jekty pre mladých ľudí v  rámci programu EÚ Erasmus+. Viac in-
formácií nájdete na www.erasmusplus.sk

Ďalším z nástrojov na podporu participácie je aj projekt KomPrax 
– Kompetencie pre prax. Mladí ľudia od 15 rokov tu majú možnosť 
na sérii 2-3 víkendových školení získať  neformálnym spôsobom 
zručnosti a skúsenosti potrebné pre trh práce. Následne si môžu 
na vlastnej koži vyskúšať realizáciu menšieho projektu, na ktorý 
môžu dostať príspevok do výšky 200 eur. Vďaka projektu už mno-
ho mladých ľudí napomohlo menšími či väčšími zrealizovanými 
nápadmi k  skvalitneniu života v  ich obci/meste či v  škole. Viac 
informácií o projekte nájdete na www.komprax.sk

Ako sú vnímané vaše aktivity zo strany iných organizácií či 
zamestnávateľov?
Organizácia IUVENTA sa postupnými krokmi snaží aj o to, aby boli 
neformálne vzdelávacie aktivity, mládeže, vrátane participácie, vní-
mané  a rešpektované aj ďalšími inštitúciami a zamestnávateľmi. 
V júni minulého roka bola preto za účasti ministra školstva Dušana 
Čaploviča predstavená Deklarácia o uznávaní neformálneho vzde-
lávania. Podpísalo ju niekoľko významných inštitúcií zo štátneho, 
súkromného, verejného a  mimovládneho sektora, ktorí vidia 
zmysel a  prínos neformálneho vzdelávania v  práci s  mládežou, 
ktoré vhodne dopĺňa formálne vzdelávanie a  prispieva k  lepšej 
uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu práce a v spoločenskom živote.  
Podrobnejšie informácie o činnosti organizácie IUVENTA nájdete 
na stránke www.iuventa.sk
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Deti a mládež pomáhajú s prípravou webstránky

Rumunská Linka pre deti a mládež, pod názvom Telefonul Copilului, zreal-
izovala všetkých 8 seminárov a posledný sa konal 1. marca. Počas druhého 
seminára mali spolu s dvanástimi radcami možnosť spoločne vytvoriť web-

stránku rumunskej linky pomoci www.116111.ro.

Táto aktivita umožnila linke získať cenné nápady a inšpirácie, pričom cieľom 
bolo, aby stránka linky bola naozaj pre deti a mladých ľudí. Participanti praco-

vali v tímoch a ich nápady Vám teraz prinášame:

Tím 1 navrhol stránku plnú detských symbolov a farieb. Nemali by tu chýbať 
kvietky, deti držiace sa za ruky. Mohlo by tu byť tlačidlo v tvare srdca, ktorým 
by sa dala poslať správa lásky a starostlivosti. Na stránke by boli informácie 

o Linke, o jej činnosti, o informáciách pre dobrovoľníkov, možnosť klásť otázky, 
diskusné fórum a kontakt. Číslo 116 111 by malo byť viditeľné. Mala by sa 

vytvoriť nová súčasť stránky – Nahlásenie zneužívania. Tlačidlom by sa malo 
dať sprístupniť aj online poradenstvo.

Tím 2 prišiel s nápadom vytvoriť webstránku v dvoch verziách. Jedna pre 
mladých ľudí a druhá pre deti. Na stránke pre mladých ľudí by v strede bolo 
tlačidlo Mám problém a okolo toho ďalšie: O nás, Aktivity, Facebook. Detská 
webstránka by mala byť rôznofarebná, tlačidlo by bolo v rôznych formách 

s nasledujúcimi informáciami: Požiadaj o pomoc!, O nás, Fórum Máš nejaké 
otázky?

Návrh webstránky podľa tímu 3 pozostával z troch častí: jedna pre deti, jedna 
pre mladých ľudí a jedna pre dospelých. Pri návšteve hneď na prvej stránke 

by bola možnosť zvoliť si kategóriu Deti, Mladí ľudia, Dospelí. Verzia pre deti by 
mala mať farebné tlačidlá: Interaktívne hry učiace deti o ich právach, Kontakt 

na linku, Zisti o nás viac, Chat a Hudba. Stránka pre mladých ľudí by podľa 
detí z tímu 3mala obsahovať nasledujúce tlačidlá: Práva, Dobrovoľníctvo, Pro-
jekt, Galéria, Fórum, Pošli nám svoje nápady, Kontakt. Farby v pozadí by mali 

byť červená, zelená a modrá.
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Linka pomoci v Poľsku počúva hlasy detí

Doteraz sa v Poľsku uskutočnilo päť stretnutí detských radcov. V tejto časti 
Vám ponúkame informácie o tom, čo sa podarilo našim susedom.  

Mladí ľudia aktívne participovali na skupinových aktivitách, navrhli spôsoby 
rozšírenia inzercie, skupina predstavila úpravy v on-line formulári spätnej 

väzby dostupnom na www.116111.pl (sú zrozumiteľnejšie vizuálne i obsahovo), 
navrhli najlepší čas na šírenie inzercie (október/november, rozdávanie letákov 

na uliciach, na internete a na Facebooku).

Spoločne sa dohodli na spôsobe komunikácie medzi členmi skupiny a or-
ganizáciou Fundacja Dzieci Niczyje - Nobody´s Children Foudation. Mladí 
poradcovia sa rozhodli komunikovať prostredníctvom e-mailu a telefónov, 
skupina sa zhodla na vytvorení uzatvorenej Facebook skupiny pre členov 

a pre zástupcov poľskej organizácie Nobody´s Children Foudation.

Následne sme sa spoločne pustili do tvorby videa o linke pomoci – disku-
tovali sme o filmovom scenári. Mladí radcovia sprevádzali režiséra počas 

prípravných aktivít (voľba interiérov vhodných na natáčanie, diskusia o diza-
jne a pod.), a neskôr, počas produkcie, zdieľali svoje názory na obsah. Štyria 

členovia skupiny sa priamo zapojili do natáčania.

Jednou z úloh, ktorá čakala skupinu, bola tvorba nového letáku 116 111. Mladí 
ľudia sa zhodli na novej forme letákov a na obsahu, rovnako navrhli miesta 

distribúcie. 

Naši radcovia sa podieľali aj na tvorbe nového vizuálu web stránky 
www.116111.pl. Vyjadrili svoje názory na aktuálny vzhľad stránky a navrhli 

zmeny, ktoré zatraktívnia stránku pre mladých ľudí.

Členovia skupiny boli postupne povzbudzovaní k zdieľaniu svojich názorov na 
preberané témy. Všetky ich náhľady zamestnanci Nobody´s Children Fouda-

tion zvážili a brali ich do úvahy tam, kde to bolo možné. 
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