INFORMÁCIE O PROJEKTE
Projekt Právo cez zážitky: interaktívny a participatívny sociálnoprávny tréningový
kurz pre vzdelávateľky a vzdelávateľov nápravnovýchovných zariadení začal
v októbri 2004 ako projekt podporený Európskym spoločenstvom v rámci programu
Socrates, podprogramu Grundtvig 1 (116881CP120041SKGRUNDTVIGG11).
Spoločným cieľom organizácií participujúcich na projekte (ARSIS Association for the
Social Support of Youth, Koebenhavns Kvindedaghoejskole, Občan a demokracia
and Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej) bolo prispieť k potláčaniu sociálnej
exklúzie odsúdených vo väzniciach a klientov a klientiek iných nápravnovýchovných
zariadení, a to vytvorením sociálnoprávneho tréningového kurzu a zodpovedajúcich
tréningových materiálov (zdrojové texty, plány hodín a všeobecné metodické
materiály) pre vzdelávateľky a vzdelávateľov týchto zariadení. Zámerom kurzu, ktorý
je v konečnom dôsledku určený samotným odsúdeným (prostredníctvom ich
vzdelávateľov a vzdelávateliek, ktorí a ktoré kurz absolvujú), bolo pomôcť
odsúdeným, aby lepšie poznali svoje práva, aby si lepšie uvedomovali svoju
zodpovednosť a z nej plynúce povinnosti a aby sa posilnili ich občianske
kompetencie, ktoré im v budúcnosti napomôžu začleniť sa do spoločnosti.
Tréningový kurz s korešpondujúcimi materiálmi sa zameriava na osem tém
súvisiacich s právom a ľudskými právami:
1. Právo – práva, povinnosti a zodpovednosť,
2. Právo Európskej únie,
3. Diskriminácia,
4. Rodová rovnosť,
5. Domáce násilie,
6. Právo na súkromie,
7. Sloboda prejavu,
8. Slobodný prístup k informáciám.
Tréningový kurz a materiály – zdrojové texty a plány hodín pokrývajúce všetky
uvedené témy – však neodrážajú len medzinárodné a európske aspekty, ale
zahŕňajú aj národné špecifiká krajín zúčastnených na projekte. Kurz, zdrojové texty
a plány hodín boli vytvorené na európskej úrovni a tiež na národných úrovniach
všetkých partnerských organizácií projektu.
Projekt a jeho výstupy kladú dôraz na súčasné získavanie sociálnych a právnych
vedomostí a zručností. Z tohto dôvodu partneri projektu uplatnili pri určovaní obsahu
kurzu a pri využití metód interaktívneho a participatívneho učenia na jeho
sprostredkovanie konečným adresátom a adresátkam multidisciplinárny prístup.
Tréningové materiály sú navyše doplnené aj o praktické metodologické námety, ktoré
trénerkám a trénerom uľahčujú využívanie interaktívnej a participatívnej metodológie,
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delenie účastníčok a účastníkov do skupín, používanie podporných aktivít v tréningu,
vyhodnocovanie vzdelávacieho procesu apod.
Všetky projektové výstupy – tréningový kurz aj tréningové materiály – boli počas
celého trvania projektu dôkladne testované. Hlavnými testovacími metódami boli
priame konzultácie s expertkami a expertmi a odborné recenzie, ako aj testovanie
uskutočnené priamo s adresátmi a adresátkami projektu na medzinárodnej úrovni,
ale aj na národných úrovniach. Dôležitým medzníkom v testovaní projektu bol
medzinárodný tréning pre vzdelávateľov a vzdelávateľky nápravnovýchovných
zariadení, ktorý sa uskutočnil v marci 2006 vo Varšave. Na Slovensku sa testovanie
uskutočnilo v spolupráci so Zborom väzenskej a justičnej stráže a s Právnou klinikou
pre vybrané komunity/Street Law v Košiciach. Okrem toho bol celý projekt spojený s
interným aj externým monitoringom a s interným a externým hodnotením. Externý
monitoring a hodnotenie boli uskutočnené organizáciou Antares 2000.
Projekt bol ukončený v septembri 2006. Tréningový kurz, ktorý bol v rámci projektu
vytvorený, však bude ďalej ponúkaný v rámci programu Socrates, podprogramu
Grundtvig 3. Na národných úrovniach organizácií zúčastnených na projekte budú
výstupy projektu neoceniteľným zdrojom poznania, skúseností a inšpirácie pre ďalšiu
prácu v oblasti ľudských práv a výchovy k občianstvu a pri potláčaní sociálnej
exklúzie znevýhodnených skupín.
Na našej webstránke vám ponúkame všetky zdrojové texty, ktoré boli k
vyššie uvedeným témam vytvorené v slovenskom a v anglickom jazyku. Texty sú
univerzálne použiteľné aj pri práci s inými skupinami než s klientkami a klientmi
nápravnovýchovných zariadení.
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