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PODĚKOVÁNÍ
Tyto školící texty vytvořila profesorka Carolyn Hamiltonová z organizace Coram International při
Coramově centru právní pomoci dětem, Dr. Lynn Bradyová a Jo Woolfová z charitativní organizace
Coram Voice, Judit Gellerová a Adam Weiss z Evropského centra pro práva Romů, za přispění Dr.
Ursuly Kilkellyové z Child Law Clinic při University College Cork a Dr. Maria Herczogová z maďarské
asociace Family Child Youth. Zvláštní dík patří Ruth Barnesové, Awaz Raoofové, Jorun Arndtové a Jen
Roestové z Coramova centra právní pomoci dětem i Idu Weijersovi z Univerzity v Utrechtu.
Rovněž děkujeme všem, kdo se na školení podíleli, včetně partnerů projektu Evropské unie
„Hledáme klíč k právům dětí: zlepšujeme schopnosti odborníků v EU, aby byla dodržována práva
zranitelných dětí.“ Sem patří Nadácie pre děti Slovenska, Estonské centrum pro lidská práva,
bulharská organizace FICE, L’ Albero della Vita Cooperativa Sociale, nadace Nobody’s Children, Social
Educational Action a Český helsinský výbor. Dále jsme vděční pořadatelům a účastníkům sezení
v rámci pilotního školení, jejichž cenná zpětná vazba se do těchto školicích materiálů promítla.
Tým, který školení vypracoval, by zároveň rád vyjádřil svou vděčnost lidem z programu Care
Experienced Champions při charitativní organizace Coram Voice a dětem i mladým lidem z pilotních
zemí, kteří při koncipování materiálů přispěli svým hlasem a dodali cenné připomínky.
Zvláštní dík patří programu Základních práv a občanství Evropské unie. Publikace byla vytvořena
s jejich finanční podporou, jako součást projektu „Hledáme klíč k právům dětí: zlepšujeme schopnosti
odborníků v EU, aby byla dodržována práva zranitelných dětí.“ Autoři jsou rovněž vděční
charitativnímu trustu Allana a Nesty Fergusonových za dar, který projektu laskavě věnoval.
Obsah této publikace spadá do výhradní zodpovědnosti Coramova centra právní pomoci dětem a
partnerů projektu a nijak neodráží názory Evropské komise.
„Nejdůležitější je, aby profesionálové měli v sobě vnitřní pokoj. Jak vnitřní pokoj v sobě nemáte,
nedokážete pomoci dětem.“
Účastník skupinové diskuse, Řecko
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PRÁVA A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ
Tyto materiály se nesmí používat bez toho, aby byla jasně prezentovaná vlastnická a autorská práva,
a to že byli vytvořené ve spolupráci s Coram Children’s Legal Centre a partnery:
“© Coram Children’s Legal Centre. Vytvořené následujícími organizacemi: Coram Children’s Legal
Centre a Coram Voice, Velká Británie, European Roma Rights Centre, Maďarsko, the Child Law Clinic
at University College Cork, Irsko, FCYA Maďarsko, FICE Bulharsko, Český helsinský výbor, Nadace pro
děti Slovenska, Estonian Centre for Human Rights, Fondazione L'Albero della Vita, Taliansko,
Empowering Children Foundation, Polsko a Social Educational Action, Řesco jako součást projektu
“Respektování dětských práv: Posilování kapacity profesionálů v EU při naplňování práv zranitelných
dětí”.
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O KURZU
„Co je kurz zač a komu je určen?“
Tento kurz je třídenním multidisciplinárním cyklem přednášek o právech dětí (úvodní), rozvoji
dítěte (úvodní) a komunikaci s dětmi. Je navržen tak, aby mohl být přednášen ve formě modulů.
Každý modul má své vlastní materiály a pracovní sešit pro účastníky.
Jde o následující čtyři moduly:
-

Modul 1: Úvod do mezinárodních práv dítěte

-

Modul2: Úvod do rozvoje dítěte a do dětské komunikace

-

Modul 3: Komunikace s dětmi

-

Modul 4: Směrnice k justici vstřícné k dětem.

Kurz je navržen tak, aby byl užitečný každému, kdo pracuje s dětmi. Předpokládá se, že kurz i
doprovodné materiály budou užitečné především následujícím skupinám:
Všem odborníkům/praktikům, kteří poskytují podporu dětem a mladým lidem v pečovatelském a
detenčním prostředí, a také právním i jiným odborníkům a praktikům, kteří se s dětmi stýkají
v kontextu soudního řízení (občanské, trestní a správní právo). Patří sem:
-

Sociální pracovníci
Zdravotní pracovníci (sestry, zdravotničtí asistenti, doktoři)
Policisté
Probační úředníci
Pracovníci ústavů sociální péče
Vězeňští dozorci
Dozorci v detenčních zařízeních
Soudci
Smírčí soudci/úředníci se soudní pravomocí
Žalobci
Advokáti/ právní asistenti
Prostředníci/ obhájci/ opatrovníci
Psychologové a terapeuti
Učitelé
Lidé pracující s mládeží

„O jaký typ kurzu se jedná?“
Aby měl tento cyklus přednášek co možná největší vliv na maximální množství odborníků, je zaměřen
na osvojení schopností. Tím je myšleno, že se snaží účastníkům poskytnout nástroje a schopnosti,
s jejichž pomocí budou v praxi chránit a propagovat práva dětí a efektivně s dětmi komunikovat. To
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také znamená, že kurz nezabíhá do obsáhlých teoretických a technických detailů. Materiály obsahují
doporučení na další četbu a dodatečné zdroje, aby se účastníci mohli dále vzdělávat.
„Jaké schopnosti se v kurzu probírají?“
Kurz se zabývá následujícími schopnostmi:
-

Proč, kdy, kde a jak naslouchat dětem způsobem, který by k nim byl vstřícný, a co se
získanými informacemi udělat.
Proč, kdy, kde a jak s dětmi komunikovat způsobem, který by k nim byl vstřícný, a co se
získanými informacemi udělat.
Jak přispět k tomu, aby soudní postupy byly vstřícné k dětem.

„Jaké další informace kurz pokrývá?“
Školicí materiály probírají kromě schopností uvedených výše i znalostní učení o následujících věcech:
-

Jaké jsou základní principy mezinárodních práv dítěte?
Jaké jsou některé klíčové myšlenky týkající se obhajování práv dítěte profesionálům a
dětem?
Jak může rozvoj dítěte a chování dítěte ovlivnit komunikaci a jak by měli odborníci co
nejefektivněji reagovat na potřeby jednotlivce?

„Jak budou školicí materiály prospěšné někomu v mém postavení?“
Kurz se soustředí na „osvojení schopností“ proto, aby bylo zaručeno, že bude použitelný a užitečný
lidem všech funkcí a v každé situaci. Školicí materiály reflektují fakt, že učení probíhá kvalitněji, když
účastníci vidí, jak by se dané schopnosti daly uplatnit v jejich konkrétní funkci a okolnostech. Proto
každý modul zahrnuje případové studie a příklady, které účastníkům pomůžou pochopit, jak
probíraná látka funguje v praxi.
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JAK S PRACOVNÍM SEŠITEM PRACOVAT
Tento „pracovní sešit pro účastníky“ obsahuje veškeré informace, které účastníci potřebují, aby se
mohli zapojit do úvodního a závěrečného modelu školicího kurzu. Každý modul má svůj vlastní
pracovní sešit. Sešity obsahují zdrojové informace, soupisy základních skutečností a volné místo pro
psaní poznámek.
Každý modul také pracuje s vlastní power-pointovou prezentací, kterou lze v závislosti na
dostupných zdrojích odpřednášet za pomoci projektoru a/nebo sylabů. Pořadatelé by se o
prezentační materiály měli podělit s účastníky.
V celém textu se nacházejí i výroky mladých lidí z programu britské charitativní organizace Coram
Voice „Care Experienced Champions Group“, kteří pomohli materiály vyvinout. Výroky jsou umístěny
do zvláštních rámečků, což naznačuje, že slova těchto mladých lidí jsou důležitá.
Hlavně a především však pracovní sešit patří vám, účastníkům, a proto byste si do něj měli bez
váhání značit všechny poznámky, které považujete za užitečné.
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HLASY DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ
Hlasy dětí a mladých lidí byli nejdůležitější při tvorbě všech materiálů. S dětmi a s mladými lidmi
probíhaly konzultace při každém kroku tvorby materiálů, včetně pilotního testování a finalizace
školícího balíčku. Je důležité, aby boly jejich hlasy vyslyšené školiteli i účastníky kurzů, protože jsou
to právě hlasy dětí a mladých lidí, které přinesly argumenty pro vytvoření tohoto školení. Tyto hlasy
také potvrzují důvody, proč školitel kurz realizuje a proč je důležité, aby si účastníci osvojili
dovednosti a poznatky, které jsou ve školení obsažené.
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ÚVODNÍ MODUL
NAVRHOVANÁ DÉLKA TRVÁNÍ: 1 hodina 15 minut
POŘAD JEDNÁNÍ
 ÚVOD
-

SEZNÁMENÍ

-

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLICÍCH MATERIÁLŮ

 CÍLE KURZU
 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
 OKRUHY VLIVU
 FORMULÁŘ PRVNÍHO ZHODNOCENÍ
 SEBEREFLEXE

Cíle kurzu jsou následující:
 Všeobecný cíl:
 Zlepšit znalosti odborníků a jejich schopnost chránit práva dětí v pečovatelském,
detenčním a justičním systému.
 Konkrétní cíle:
 Zlepšit znalosti o justici vstřícné k dětem a schopnost komunikovat s dětmi
způsobem přiměřeným věku a kontextu;
 Naučit odborníky, jak podnítit a realizovat komunikaci vedenou dítětem;
 Poskytnout praktické nástroje ke zjištění názorů a pocitů dětí a zaručit, že budou
brány v potaz.
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Poznámky ke cvičení v základních pravidlech:
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Diagram okruhů vlivu:

Příklad pro lepší pochopení: představte si, že chcete uplatnit některý z postupů, o nichž se v průběhu
školení budeme bavit, ale obáváte se, že tento postup neodpovídá současným metodám vaší
organizace.
Může vám pomoci zamyslet se nad tím, do jakého okruhu nebo okruhů vlivu daná změna spadá:
 Okruh „Já“ (můžete změnu provést, aniž byste ji nejdřív museli s někým prodiskutovat?),
 „Kolegové“ (jde o něco, s čím musí souhlasit vaši kolegové?)
 „Organizace/nadřízení“ (jde o něco, co se vztahuje ke kultuře vaší organizace nebo s čím
musí souhlasit nadřízený?)
 „Profesní subjekt“ (je současný postup nařizován vedením nebo profesními předpisy a kolik
námahy je třeba vynaložit na jejich zpochybnění?)
 „Země/vláda“ (je současný postup nařizován vládou, legislativou nebo jiným kontrolním
mechanismem na státní úrovni?)
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SEBEREFLEXE: PROCES MÉHO UČENÍ
Tento formulář je určen ke zhodnocení vašich osobních schopností a zkušeností. Informace v něm
nebudou sdíleny ani s ostatními účastníky, ani s pořadateli.
1. Komunikační schopnosti a vlastnosti
a. Jak velké máte v těchto oblastech sebevědomí? Zaškrtněte prosím políčko, které odpovídá vaší
míře sebejistoty.
Výrok

Nejistý

Vcelku
sebejistý

Sebejistý Velmi
sebejistý

Nic z
toho

Komunikace s velmi malými dětmi?
Komunikace s teenagery/mladými
dospělými?
Komunikace s dětmi/mladými lidmi, kteří
mají problémy komunikovat?
Komunikace s dětmi/mladými lidmi, kteří
příliš neovládají státní jazyk?
Umím v dětech vzbudit pocit, že jsou vítány a
ceněny?
Umím děti zahrnout do procesu
rozhodování?
Umím dítěti dát najevo, že mu naslouchám?
Umím zvládnout chování, které je verbálně
vyzývavé?
Umím u dítěte rozpoznat komunikační potíže
a uplatnit vhodné komunikační metody?
Komunikace s dětmi na základě jejich věku a
míře schopnosti?
Pomáhám dětem pochopit citlivé informace,
které se jich týkají?
Umím dětem vysvětlit, proč bylo rozhodnutí
učiněno s ohledem to, co je v jejich zájmu, a
nikoli na základě jejich názorů, přání a
pocitů?

HLEDÁME KLÍČ K PRÁVŮM DĚTÍ, STRANA 12

b. Jaké jsou vaše nejlepší osobní vlastnosti a schopnosti?
Níže jsou slova, která někteří odborníci používají, aby popsali samy sebe. Zakroužkujte pět rysů,
které nejlépe vystihují vaši komunikaci s dětmi a mladými lidmi.
Rysy, které byste u sebe rádi zlepšili, označte otazníkem.
Dobrý řečník
Klidný
Kreativní
Optimistický
Přátelský
Přímý
Sebevědomý
Upřímný
Vážný
Zdvořilý
Zúčastněný posluchač

Asertivní
Dobrý pisatel
Důvěryhodný
Empatický
Hodnověrný
Laskavý
Organizovaný
Pečující
Spolehlivý
Svědomitý
Vtipný

Dobrý čtenář
Entuziastický
Komunikativní
Motivovaný
Nápaditý
Nápomocný
Odhodlaný
Ohleduplný
Ochotný
Vytrvalý
Statečný
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[Sem si účastníci mohou psát poznámky.]
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Cíle kurzu

Všeobecný cíl


Zlepšit znalosti odborníků a jejich schopnost chránit práva dětí v pečovatelském, detenčním
a justičním systému

Konkrétní cíle




Zlepšit znalosti o justici vstřícné k dětem a schopnost komunikovat s dětmi způsobem
přiměřeným věku a kontextu
Naučit odborníky, jak podnítit a realizovat komunikaci vedenou dítětem
Poskytnout praktické nástroje ke zjištění názorů a pocitů dětí a zaručit, že budou brány v
potaz
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