PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE PROJEKTU
Antares 2000 je spoločenská kooperatíva s certifikátom ENISO 9001 (2000), člen európskeho
konzorcia HUSCIE. Organizácia je zapísaná v Národnom registri organizácií zabezpečujúcich
prácu s imigrantmi, pričom cieľom týchto organizácií je ochrana, obhajoba a presadzovanie
ľudských, zákonných a pracovných práv. Antares 2000 je akreditovaná ako vzdelávacia
organizácia. Hlavné okruhy jej činnosti sú: participatívne komunitné plánovanie projektov,
tréningy a celoživotné vzdelávanie, vzdelávanie v oblasti diverzity (jazykovej, kultúrnej,
spoločenskej, atď.), práca s mládežou a neformálne vzdelávanie, komunitné aktivity,
medzinárodné partnerstvo a spolupráca, evaluácia. Náš kontakt: info@antares2000.org www.antares2000.org
ARSIS (Association for the Social Support of Youth / Združenie pre sociálnu podporu mládeže,
www.arsis.gr) je mimovládna organizácia, ktorá sa zameriava na sociálnu podporu mládeže a
obhajobu práv mladých ľudí. Združenie bolo založené v roku 1992, jeho hlavným sídlom sú
Atény a pobočky má v mestách Thessaloniki (Solún), Volos, Larisa a Karditsa. Víziou
organizácie je spoločnosť, ktorá ponúka rovnosť príležitostí pre všetkých mladých ľudí a
rešpektuje ich práva, ktoré sú zakotvené v gréckom a medzinárodnom práve a vychádzajú z
dohovorov o ľudských právach a právach detí.
Poslaním ARSISu je realizovať programy, ktoré zabraňujú sociálnej marginalizácii mládeže
(ľudí vo veku od 15 do 25 rokov). V tomto kontexte ARSIS vyvíja nové spôsoby a nástroje pre
podporu mládeže, organizuje a participuje na sieťach sociálnej solidarity, spolupracuje s
verejným a súkromným sektorom a presadzuje kvalitnejšie spôsoby tvorby sociálnej politiky pre
mladých.
Medzi základné aktivity organizácie okrem iného patrí prevádzkovanie centra pre podporu
mládeže (ktoré ponúka bezplatnú psychosociálnu pomoc a poradenstvo, právnu pomoc,
prípravu na zamestnanie, podporné školenia, výmenné programy pre mladých, aktivity na voľný
čas), práca na školách a vo väzniciach, presadzovanie opatrení proti obchodu s deťmi,
zvyšovanie citlivosti miestnej komunity na sociálne problémy mladých a networking.
V roku 1995 bola organizácia ARSIS vyhlásená za Školiace a podporné stredisko
špecializované na prácu so sociálne marginalizovanou mládežou. Po štrukturálnych zmenách v
rámci gréckeho vzdelávacieho systému týkajúcich sa tejto časti obyvateľstva bola organizácia
ARSIS uznaná ministerstvom práce za "Centrum pre poskytovanie podporných služieb pre
sociálne marginalizovaných študentov a študentky". ARSIS nepretržite spolupracuje s
ministerstvom školstva v oblasti vzdelávacích a podporných aktivít vo väzniciach a v oblastiach
poznačených sociálnou marginalizáciou. ARSIS je takisto uznávanou vzdelávacou platformou
pre študentky a študentov pedagogiky, sociálnej práce a sociológie.
Dánska organizácia Koebenhavns Kvindedaghoejskole (KKDH, www.cphfemale.dk) je
školiacim strediskom pre ženy, ktoré ponúka neformálne vzdelávanie, ako aj prípravné formálne
hodiny dánskeho jazyka a matematiky pre ženy s nízkou gramotnosťou a znalosťou základných
matematických úkonov. Cieľovou skupinou programu neformálneho vzdelávania sú väčšinou
ženy s psychosociálnymi problémami – tak rodené Dánky, ako aj príslušníčky etnických skupín.
Medzi študentky často patria bývalé delikventky a príležitostne i odsúdené ženy, ktoré si
odpykávajú poslednú časť svojho trestu. Cieľové skupiny pre programy formálneho vzdelávania
sú rovnaké ako v prípade programov neformálneho vzdelávania a zahŕňajú aj
nízkokvalifikované zamestnankyne podnikov.
Cieľom školy je z holistického hľadiska poskytnúť jednotlivým študentkám vzdelanie a
poradenstvo, ktoré napomôžu ich ďalšiemu osobnému rozvoju, odbornej kvalifikácii a rozvoju
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ich študijných schopností s cieľom zvýšiť ich šance na trhu práce. Ďalším z cieľov je zlepšiť
schopnosti študentiek zvládať svoj osobný život a stať sa aktívnymi občiankami v demokratickej
spoločnosti.
Občan a demokracia (Citizen and Democracy, www.oad.sk) je mimovládna organizácia
založená v roku 1992 pod názvom Minority Rights Group – Slovakia. Poslaním organizácie,
ktorá svoju činnosť vyvíja v rámci celého Slovenska, je rozvoj demokracie, posilnenie
občianskej participácie a ochrana ľudských práv.
Občan a demokracia má bohaté skúsenosti so vzdelávaním rôznych cieľových skupín v oblasti
ľudských práv, a to predovšetkým učiteliek a učiteľov a iných vzdelávateliek a vzdelávateľov,
policajtiek a policajtov, personálu nápravnovýchovných zariadení, aktivistiek a aktivistov MVO
(vrátane rómskych aktivistiek a aktivistov) a iných jednotlivcov a skupín. Združenie takisto
vydalo množstvo publikácií týkajúcich sa uvedenej problematiky. Okrem toho sa tiež v oblasti
svojho pôsobenia aktívne zapája do tvorby verejných politík. Príkladom môže byť výrazný
prínos združenia k prijatiu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pri zavádzaní funkcie
policajného špecialistu pre prácu s rómskymi komunitami či pri zriadení úradu slovenského
ombudsmana. Občan a demokracia sa zaoberá aj strategickou litigáciou v oblasti ľudských práv
a práva vo verejnom záujme.
Polish Association for Legal Education / Poľské združenie pre právne vzdelávanie
(www.psep.pl) bolo založené a zaregistrované v roku 1994. Cieľom združenia je:


podporiť a posilniť stav práva prostredníctvom právneho vzdelávania,



realizovať myšlienku ľudských práv,



dodržiavať princíp rovnoprávnosti pre ženy a deti,



starostlivosť o právne záujmy odsúdených, ľudí bez domova a iných menšín,



rozširovať právne znalosti občanov a občianok v oblasti poľského a medzinárodného
práva užitočné pre každodenný život.

Združenie svoje ciele realizuje prostredníctvom:


organizovania kurzov "Právo na každý deň" na univerzite vo Varšave a ďalších štyroch
poľských univerzitách (v Krakove, Białystoku, Rzeszówe a Poznani),



vzdelávacích projektov zameraných na rozličné sociálne skupiny (PSEP v rámci týchto
projektov organizuje vzdelávacie podujatia pre vysokoškolských učiteľov a učiteľky,
väzenský personál, bezdomovcov a bezdomovkyne, nezamestnaných a nezamestnané,
atď. Vzdelávanie vychádza z najlepších príkladov a skúseností domácich a zahraničných
odborníčok a odborníkov.),



podpory presadzovania ľudských práv,



podpory spoločenských iniciatív a aktivít, ktoré zvyšujú právne vedomie občanov
a občianok s osobitným dôrazom na rovnoprávne postavenie žien a mužov,



podpory reformy súdnictva a trestnej politiky.
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PSEP sa venuje aj vydavateľskej činnosti. Doposiaľ vydalo príručku "Law in Everyday Practice"
(Právo v každodennej praxi) použitú pri realizovaní rovnomenného programu (dve vydania – v r.
1997 a 1998), zbierku textov týkajúcich sa kriminológie pod názvom "Europe in Transition: Past
Trends and Future Perspective" (Európa v prechodnom období: minulé trendy a budúca
perspektíva) v spolupráci s European Group for the Study of Deviance and Social Control,
Varšava 1999; 11 vzdelávacích letákov napr. s nasledovnou tematikou: práva maloletých,
obhajca alebo obhajkyňa a obeť, svedkovia, súdne poplatky, Zákonník práce, mediácia,
opravné prostriedky, zadržanie, odvolania proti rozsudkom trestných súdov a proti súdnemu
vysťahovaniu, atď.
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