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Tíha odpovědnosti za o trochu lepší svět leží na každém z nás, a jenom
každodenní snahou chovat se i v těch nejmarginálnějších situacích správně a
stávat se stále lepšími můžeme společně dosáhnout lepšího světa pro všechny.

Lidská práva hrají zásadní roli v životě každého člověka. Mají každému zaručit
možnost žít svobodně a s důstojností, činit vlastní rozhodnutí ohledně svého
vzdělání, povolání, manželství, náboženství, podílet se na fungování státu
prostřednictvím svobodných a spravedlivých voleb, nebýt diskriminován a mnoho
dalšího. 

Každý z nás může napomoci tomu, aby se idea lidských práv pro všechny stala

každodenní realitou. Dále máš možnost dozvědět se, jak na to!

Buď sám tou změnou, na kterou čekáš!



Brožura je rozdělená do tří částí dle tvých možností a schopností. Je

lepší začít na nižší úrovni a postupně se propracovat k těm vyšším.
Nedávej si ze začátku moc vysoké cíle, protože důležité je hlavně

vytrvat a řídit se následujícímu radami dlouhodobě! Následující kvíz ti
může  napovědět,  kde začít. Oboduj  se  na stupnici 1 (nejméně) až  5

(nejvíce) a buď u toho co nejupřímnější.
Jde o nalezení té správné úrovně přímo
pro tebe a není se vůbec za co stydět – už
to, že ses rozhodl/a dělat svět lepším
místem, je naprosto úžasné!

Kvíz



Kolik toho v současné chvíli víš o
lidských právech? 

Jak moc jsi aktivní v oblasti lidských
práv? 

Kolik času bys mohl/a a chtěl/a 
lidským právům věnovat? 

Kolik máš zkušeností s lidskoprávními
akcemi (konferencemi, vzdělávacími
projekty atp.)? 

Jak moc jsou pro tebe lidská práva
důležitá?

0-12 bodů: začátečník

13-19 bodů: pokročilý

20-25 bodů: profík

nejméně                    nejvíce

1      2      3      4      5



ZAČÁTEČNÍK

Ověřuj si informace!

Vzdělávej se!

Sdílej

Běž k volbám!

Neboj se jít proti davu

1.

2.

3.

4.

5.



Ať už se chystáš sdílet nějaký příspěvek nebo jenom
uvěřit určitému tvrzení, zkus se nad danou informací
nejdříve nad chvíli zamyslet. Ne vše, co lze nalézt na
internetu, je pravda. Ověřuj si informace na vícero

stránkách, kontroluj si zdroje, přemýšlej o tom, kdo

a proč danou informaci na internet umístil. Pokud
se chceš o tomto tématu dozvědět více, navštiv
stránku OSN o kampani proti dezinformacím (AJ) a
pročti si Průvodce po sociálních sítích a Surfařův

průvodce po internetu od spolku Zvol si info (obojí ČJ).

Web OSN o kampani
proti dezinformacím 

Průvodce po
sociálních sítích

Surfařův průvodce
po internetu 

1. Ověřuj si informace!

https://shareverified.com/en
https://zvolsi.info/pruvodce-po-socialnich-sitich/
https://zvolsi.info/surfarovym-pruvodcem/
https://shareverified.com/en
https://shareverified.com/en
https://zvolsi.info/pruvodce-po-socialnich-sitich/
https://zvolsi.info/surfarovym-pruvodcem/
https://zvolsi.info/surfarovym-pruvodcem/


Lidská práva jsou zajímavou oblastí, ve které se setkáš
se spoustou zajímavých příběhů. Jakmile se ti podaří

porozumět základním otázkám, bude pro tebe

snazší lidská práva hájit. Navíc v oblasti lidských
práv existuje spousta zábavných vzdělávacích metod,
kurzů a projektů! 

Vzdělávací podklady:

Amnesty International,
Člověk v tísni, Youth
for Human Rights,
OSN, EU, OBSE, Rada
Evropy
Online kurzy: Nostis,
Human Rights
Careers, edX, Class
Central
Projekty: Český model
amerického kongresu,
Pražský studentský
summit,  Rozhoduj o
Evropě, výměny
mládeže

2. Vzdělávej se!

http://www.lidskaprava.cz/student/
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/publikace
https://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/
https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_cs
https://www.osce.org/human-rights
https://www.coe.int/en/web/portal/human-rights
http://www.nostis.org/zakladni-prava/
https://www.humanrightscareers.com/courses/
https://www.edx.org/learn/human-rights
https://www.classcentral.com/subject/human-rights
https://americkykongres.cz/
https://www.studentsummit.cz/
https://rozhodujoevrope.cz/
https://eycb.eu/category/zahranicni-projekty/?order=asc


Pokud uvidíš zajímavý příspěvek, ověříš si, že je ze
spolehlivého zdroje a obsahuje pravdivé informace,
neboj se ho sdílet, třeba i s vlastním komentářem.
Sociální sítě potřebují sdílení dobrých příspěvků,

takže se toho neboj! A pokud narazíš třeba na
nějakou sbírku peněz na dobrou věc, sdílení je něco,
čím můžeš pomoci, i když sám/sama třeba finančně
přispět nemůžeš.

3. Sdílej



Základním kamenem našeho státu je zastupitelská
demokracie. Nelze to brát na lehkou váhu, protože

tím pádem na každém člověku, včetně tebe, leží

velká zodpovědnost! Nenech se strhnout
extremistickými názory založených na polopravdách či
přímo lžích, informuj se o programu jednotlivých stran
a zkus politiku alespoň trochu sledovat, aby sis
dokázal/a udělat přehled, jak konkrétní strany či lidé
vystupují v realitě.

4. Běž volit!



V životě se pravděpodobně sem tam octneš v
situacích, ve kterých bys být nechtěl/a, a přesto na ně
budeš muset reagovat. Může se jednat o hate

speech, pomlouvání či dokonce přímo šikanu

ostatních. Pokud se necítíš dost sebevědomý/á na to,
aby ses tomuto přímo postavil/a, není se za co stydět,
ale to neznamená, že bys to měl/a tolerovat.
Minimum, které můžeš udělat, je nepřidat se. V
některých situacích, třeba při šikaně, bys ale zároveň
měl/a incident oznámit osobě, která má oproti tobě
lepší možnost zasáhnout a situaci vyřešit, takže třeba
učiteli.

5. Jdi proti davu!



Vyvracej fake news
Vysvětluj!
Komentuj a nahlašuj
Daruj 
Zasáhni

1.
2.
3.
4.
5.

Pokročilý



Pokud ti nedělá problém rozpoznat falešné či lživé
informace, neměl/a bys sis to nechávat jenom pro
sebe. Řekni ostatním, co je lež a proč. Může to dát
zabrat – ne vždy je zřejmé, kdo danou lež vypustil a
proč to udělal, ale nenech se tím odradit. Vysvětluj,

proč jsou konkrétní platformy špatným zdrojem

informací a kde lze nalézt lepší.

1. Vyvracej fake news



Nauč se přátelsky a bez konfrontace vysvětlovat lidem
různé problémy. Ať už se jedná o tvé rodiče, souseda,
bývalé spolužáky či neznámé lidi, mnoho z nich může
mít názory založené na nepřesných informacích,
nesprávných interpretacích, nebo i vlastních dojmech.
Ne vždy, ale často to lze racionální argumentací a
vysvětlováním rozbít. Nezapomeň ke každému vždy

přistupovat s maximálním respektem a pokorou!

Můžeš to být ty, kdo se plete!

2. Vysvětluj



Pod různými příspěvky na internetu se nachází
spousta komentářů, a často dochází k tomu, že jejich
prostřednictvím lidé vyslovují absolutní lež nebo
dokonce praktikují hate speech. Nahlašovat

komentáře, které jsou vyloženě nesnášenlivé, je

minimum. Pokud dokážeš dobře komunikovat, můžeš
pomoci komentujícím v klidu vysvětlit pravdu.
Argumentuj věcně, racionálně, jazykem

komentujících, nevysmívej se jim. Chceš jim pomoci.

3. Komentuj a nahlašuj



Finanční podpora je pro lidskoprávní organizace
klíčová. Když se sem tam vzdáš návštěvy kavárny a
zašleš své ušetřené peníze právě lidskoprávním
organizacím, mohou lidé v chudých zemích získat
jídlo, léky, základní hygienické potřeby či školní
pomůcky. Nejlepší pomoc je ta pravidelná, pokud si
tedy můžeš měsíčně odpustit stovku nebo dvě a takto
pravidelně podporovat nějakou organizaci, zvaž to.
Opravdu to nemusí být velké částky, vše se počítá.
Kromě peněz lze darovat také oblečení, věci,
hygienické pomůcky či potraviny.

UNICEF

Člověk v tísni -
Skutečný dárek

Amnesty
International

Potravinové banky

4. Daruj

https://eshop.unicef.cz/darky-pro-zivot/
https://www.skutecnydarek.cz/
https://www.amnesty.cz/crm/donate/choice/92340270/1e3127306888fbc663fd0516b3e80247
https://potravinovebanky.cz/chci-darovat-potraviny/


Pokud někde uvidíš nespravedlnost, měl/a bys
zasáhnout. Postavit se na stranu slabšího, zastat se

šikanovaného spolužáka, pomoci člověku v nouzi.

Tento krok může být pro někoho velice těžký, protože
může zahrnovat konfrontaci, která nám z povahy
často není příjemná. Můžeš mít také strach, že se
sám/sama dostaneš do nebezpečí.  Dávej vždy pozor
na svoje vlastní zdraví a bezpečí, za které máš
zodpovědnost především, ale vždy hledej příležitosti,
jak dělat v rámci svých vlastních možností svět lepším
místem k životu pro všechny. 

5. Zasáhni



Profík

Staň se dobrovolníkem
Zorganizuj si vlastní projekt!
Jdi příkladem
Lobbuj
Zvyšuj povědomí o lidských
právech

1.
2.
3.
4.
5.



Pokud se chceš ve svém volném čase věnovat něčemu
užitečnému, existuje několik možností, jak pomoci
lidem vlastní dobrovolnou činností. Můžeš doučovat

žáky z vyloučených skupin, vzdělávat o lidských

právech, pomoci se začleněním dětí migrantů do

společnosti, chodit pomáhat starým lidem a mnoho
dalšího.

1. Staň se dobrovolníkem Podrobně jsou
možnosti
dobrovolnictví v
Česku i v zahraničí
rozpracovány na
stránce Mladiinfo 

https://www.mladiinfo.cz/odkazy/dobrovolnictvi/


Je to těžké, vyžaduje to spoustu úsilí, ale může to pro
vás být úžasná zkušenost! Navíc to nemusí být tak
těžké, jak to na první pohled vypadá. Uspořádat např.

debatu nebo workshop o lidských právech obnáší de
facto nalezení prostorů, sezvání hostů, vymyšlení
programu a vytvoření správného PR. Není to nic, co
bys na pokročilé úrovni nezvládl, a pokud budeš mít
do něčeho takového chuť, určitě se do toho pusť!
Neboj se kontaktovat neziskové organizace, určitě ti
rády pomohou tvůj nápad zrealizovat.

2. Zorganizuj si 

vlastní projekt



Není nic důležitějšího než chovat se tak, jak chceme,
aby se chovali ostatní. Pokud chceš, stejně jako já,
lepší prostředí pro život všech bez ohledu na jejich
sociální původ, pohlaví, rasu, náboženství, sexuální
orientaci a další faktory, je třeba začít se sebou.
Zamysli se, zda se opravdu vždy ke všem chováš

férově, zda máš nějaké předsudky a co bys na svém

chování k ostatním mohl zlepšit. 

3. Jdi příkladem



4. Lobbuj

Česku je mnoho příležitostí pro účast na nejrůznějších
konferencích a jiných akcích, kde se můžeš setkat s
předními politiky a dalšími významnými osobnostmi.
Neboj se účastnit se a mluvit s nimi o

lidskoprávních problémech, které jsou pro tebe a tvé

okolí důležité. Pokud tito lidé uslyší o nějakém
tématu často, je velká naděje, že ho reflektují při své
práci.



Čím více lidí si je bude uvědomovat, chápat jejich
podstatu a přemýšlet o jejich ochraně, tím větší je
šance na lepší život pro každého jednotlivého člověka
na Zemi. Můžeš začít se svými kamarády, rodinou,

známými, psát příspěvky na sociální sítě nebo

rovnou vlastní blog, vstupovat do veřejných debat a

mnoho dalšího. Možností je opravdu hodně, a každý z
nás si dokáže najít takovou, která ho bude bavit a
naplňovat.

5. Zvyšuj povědomí 
o lidských právch





Brožura jsem vytvořila v průběhu mého mandátu
mladé delegátky do OSN. Veškerý obsah jsou moje
nápady. Pokud byste měli k brožuře, k mandátu, k
Programu mladých delegátů, anebo k čemukoliv
jinému dotaz, ráda vám jej zodpovím!

O BROŽUŘE

Simona Petrů

simona.petru@crdm.cz

https://www.facebook.com/simonqe/
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https://mladiosn.cz/
https://www.facebook.com/ProgramMladychDelegatuOSN
https://www.instagram.com/unyd_czechia/

