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Cieľ 
 
Príručka slúži ako základný nástroj na budovanie kapacít 
multiplikátorov – jednotlivcov a občianskej spoločnosti 
pôsobiacich na rôznych úrovniach. 
 
Hlavným cieľom je poskytnúť nástroje a inšpiráciu, ktoré  
podporia miestne aktivity vedúce k trvalo udržateľnému  
rozvoju. Najmä také činnosti, ktoré v kontexte migrácie 
a sociálneho začlenenia podporia cieľ Agendy 20301   
„nikto nezostane pozadu“ – teda nenechať nikoho  
na okraji záujmu spoločnosti. 
 TAK NESTRÁCAJME ČAS A KONAJME: 

Ako zapojiť verejnosť do napĺňania Cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) 
Autor: Kolektív autorov a autoriek  
 
 
Tento dokument vznikol za finančnej podpory Európskej únie. Za obsah tohto dokumentu zodpovedá  
výlučne Platforma rozvojových organizácií – Ambrela a za žiadnych okolností ho nemožno považovať  
za názor Európskej únie. 
 
Dokument je publikovaný v rámci projektu ‘SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision  
Makers and Citizens in the EU’, ktorý sa realizuje vďaka programu Európskej únie pre vzdelávanie a zvyšovanie 
povedomia (Development Education and Awareness Raising – DEAR) a v rámci projektu ‘Posilňovanie riadiacich, 
koordinačných a implementačných kapacít a zvyšovanie konkurencieschopnosti subjektov rozvojovej  
spolupráce’, podporeného z prostriedkov SlovakAid. 
 
Vytvorilo: konzorcium projektu ‘Globálne ciele a migrácia’, na čele s lídrom – Diakonie ČCE 
Preklad: Milan Zbořil, Ambrela 
Jazyková úprava: Jana Vicenová 
Grafická úprava: BOOM Design, s.r.o. 
Zdroje ilustrácií: Diakonie ČCE, GCAP, Ambrela a kampaň Tváre migrácie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej len „Agenda 2030“) Organizácie Spojených národov

Tento projekt je financovaný
z prostriedkov Európskej únie



I. KONTEXT 3I. KONTEXT 2

I. Kontext  

Agenda 2030 a ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDG2) 
 
S cieľom zmeniť náš svet prijalo 193 členských krajín OSN Agendu 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj. 
 
Hlavným účelom Cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) je dôstojný život bez chudoby, hladu 
a nerovnosti pre všetkých ľudí na zemi. Každý z nás je zodpovedný za planétu, na ktorej žijeme, 
a mal by rešpektovať ostatných ľudí a chrániť ekosystémy, od ktorých závisia všetky živé bytosti. 
  
 
 

Agenda definuje 17 cieľov, ktorých implementácia sa riadi zásadou „nikto nezostane pozadu“, 
čo znamená, že do akcií v oblasti trvalo udržateľného rozvoja sú zapojení všetci ľudia vrátane 
migrantov, menšín, sociálne znevýhodnených osôb, osôb so zdravotným postihnutím 
a marginalizovaných skupín. 
 
Udržateľná budúcnosť znamená budúcnosť pre všetkých ľudí rôzneho pôvodu, náboženstva, 
rôznej úrovne vzdelania, sociálnej triedy a rôznych schopností. 
 
Pamätajme na to, že udržateľná budúcnosť nie je len o nás,  
je to o celej planéte a všetkých živých bytostiach. 
 

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
15

Chrániť, obnovovať a podporovať 
udržateľné využívanie ekosystémov, 

udržateľne riadiť lesné 
hospodárstvo, bojovať proti 

znehodnocovaniu pôdy a zastaviť 
stratu biodiverzity.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
6

Zabezpečiť dostupnosť  
a udržateľný manažment vody  

a sanitárnych opatrení  
pre všetkých.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
7

Zabezpečiť prístup k cenovo 
dostupným, spoľahlivým a trvalo 
udržateľným moderným zdrojom 

energie pre všetkých.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
3

Zabezpečiť zdravý život  
a podporovať blahobyt  

pre všetkých a v každom veku.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ 
4

Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé  
a kvalitné vzdelávanie  

a podporovať celoživotné 
vzdelávacie príležitosti  

pre všetkých.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
5

Dosiahnuť rodovú rovnosť  
a posilniť postavenie všetkých  

žien a dievčat.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
1

Ukončiť chudobu na celom  
svete a vo všetkých jej formách.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
2

Ukončiť hlad, dosiahnuť  
potravinovú bezpečnosť  

a lepšiu výživu a podporovať 
udržateľné poľnohospodárstvo.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
8

Podporovať trvalý, inkluzívny  
a udržateľný ekonomický rast,  

plnú a produktívnu  
zamestnanosť a dôstojnú prácu  

pre všetkých.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
16

Podporovať mierovú inkluzívnu 
spoločnosť v prospech  

udržateľného rozvoja, poskytnúť 
prístup k spravodlivosti  

pre všetkých a budovať efektívne, 
transparentné a inkluzívne 

 inštitúcie na všetkých úrovniach.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
17

Posilniť prostriedky 
 implementácie a revitalizácie 

globálneho partnerstva  
pre udržateľný rozvoj. 

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
12

Zabezpečiť udržateľnú spotrebu  
a výrobné schémy.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
9

Vybudovať pevnú infraštruktúru, 
podporovať inkluzívnu  

a udržateľnú industrializáciu  
a posilniť inovácie.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
13

Podniknúť bezodkladné  
opatrenia na boj proti klimatickým 

zmenám a ich dôsledkom.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
14

Zachovať a udržateľne využívať 
oceány, moria a ich zdroje  

na udržateľný rozvoj.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
10

Znížiť rozdiely v rámci krajín  
a medzi krajinami.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
11

Premeniť mestá a ľudské obydlia  
na inkluzívne, bezpečné,  

odolné a udržateľné.

2  Sustainable Development Goals (SDGs)



GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
16

Ukončiť zneužívanie,  
vykorisťovanie, obchodovanie  
s ľuďmi a všetky formy násilia  

na deťoch a ich mučenie.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
11

Byť trvalo udržateľným mestom 
a komunitou znamená,  

že do verejných politík sú zahrnuté  
aj opatrenia v oblasti sociálneho 

začlenenia a integrácie.
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Ciele trvalo udržateľného 
rozvoja a migrácia 
 

Fenomén migrácie úzko súvisí 
s trvalo udržateľným rozvojom. 
Migrujúci ľudia (ekonomickí 
migranti a migrantky, cestujúci  
za prácou, utečenci a utečenky, 
vnútorne presídlené osoby, 
žiadatelia o azyl) nemôžu zostať 
pozadu pri našej snahe a konaní  
v prospech udržateľnej 
prítomnosti a budúcnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Princíp „nikto nezostane pozadu“  
„Nikto nezostane pozadu“ je kľúčovou 
zásadou Agendy 2030 pre trvalo  
udržateľný rozvoj, ktorá zahŕňa migrantov 
a utečencov. 

Niekoľko ďalších iniciatív, ako napríklad The Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration (GCM – Globálny pakt pre bezpečnú, riadenú a pravidelnú migráciu), New Action Plan 
for Integration and Inclusion (Nový akčný plán pre integráciu a začlenenie), predstavujú 
významnú príležitosť na zlepšenie riadenia migrácie, riešenie výziev spojených s dnešnou 
migráciou a na posilnenie príspevku migrantov k trvalo udržateľnému rozvoju.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
17

Mobilizovať ďalšie finančné zdroje 
pre rozvojové krajiny a posilniť 

podporu budovania kapacít 
rozvojových krajín s cieľom 

významne zvýšiť dostupnosť 
kvalitných, aktuálnych 

a spoľahlivých údajov v členení 
podľa príjmu, pohlavia, veku, rasy, 

etnického pôvodu, migračného 
statusu, zdravotného postihnutia, 

geografickej polohy a ďalších 
charakteristík relevantných 

v národných kontextoch.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

SDG  
13

Zmena klímy je tiež významným 
faktorom migrácie v mnohých 
krajinách Afriky, Ázie a Južnej 

Ameriky. Ľudia pracujúci 
v poľnohospodárstve sú závislí  

od optimálnych klimatických 
podmienok a meniaca sa  

klíma si vyžaduje nové 
poľnohospodárske metódy, 
zavlažovacie systémy atď.,  

ktoré si mnohí farmári nemôžu 
dovoliť. Poľnohospodári sa preto 

často zadlžujú alebo si musia  
hľadať prácu v inom regióne  

alebo krajine.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
8

Chrániť pracovné práva 
a podporovať bezpečné 

a zabezpečené pracovné  
prostredie pre všetkých  

pracovníkov vrátane migrujúcich 
pracovníkov, najmä migrantiek, 

a tých, ktorí majú neisté 
zamestnanie.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
4

Rozšíriť počet štipendií, ktoré  
majú rozvojové krajiny k dispozícii 

na zápis na vysoké školy 
v rozvinutých a ďalších  
rozvojových krajinách.  

Ľudia s lepším vzdelaním môžu 
získať lepšie zamestnanie,  

nie sú takí náchylní na pracovné 
vykorisťovanie.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
10

Uľahčovať riadenú, bezpečnú, 
pravidelnú a zodpovednú  
migráciu a mobilitu ľudí,  
a to aj prostredníctvom 

implementácie plánovaných  
a dobre riadených migračných 

politík.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
5

Ženy tvoria o niečo menej ako 
polovicu, 130 miliónov alebo 47,9 %, 

z celkového počtu migrantov 
(https://migrationdataportal.org/ 

themes/gender-and-
migration#key-trends).  

Byť migrantkou a ženou je na trhu 
práce dvojitá nevýhoda.  

U žien je menšia pravdepodobnosť, 
že budú na vedúcich pozíciách, 

a migrujúce ženy  
sú znevýhodňovanejšie  

ako migrujúci muži.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
1

Ukončiť chudobu na celom svete 
a vo všetkých jej formách.  

Migrujúci ľudia sú veľmi často 
ohrození chudobou a sociálnym 

vylúčením, pretože nemajú žiadny 
alebo majú veľmi obmedzený 

prístup k lekárskym a sociálnym 
službám, trhu práce, vzdelaniu  

buď v krajine pôvodu,  
v hostiteľskej, alebo tranzitnej 

krajine.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

CIEĽ  
3

Zvýšiť financovanie zdravotníctva 
a nábor, rozvoj, odbornú prípravu 

a udržanie pracovných síl 
v zdravotníctve v rozvojových 

krajinách, aby ľudia neboli nútení 
opustiť svoje domovy a rodiny 

a cestovať do iných krajín  
so zámerom nájsť si tam prácu 

a zarobiť si na živobytie.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja spojené s migráciou 
Všetky ciele trvalo udržateľného rozvoja sú navzájom 
prepojené a všetky sú relevantné pre migrantov. 
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Chceli by ste priniesť pozitívnu zmenu vo vašej miestnej komunite, ale neviete,  
ako začať? V tejto kapitole uvedieme niekoľko osvedčených postupov, ktorými 
sa môžete inšpirovať. 
 
Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete začať riešiť problémy, na ktorých vám 
záleží. V tomto predstavíme tri z možných prístupov: 
•  zvyšovanie povedomia,   
•  advokačná práca,   
•  angažovanosť v médiách. 
 
Aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia 
 
Tu nájdete niekoľko účinných nástrojov, ktoré možno  
použiť na zvýšenie povedomia o trvalo udržateľnom  
rozvoji a sociálnom začlenení a na podporu myšlienky  
Agendy 2030 „nikto nezostane pozadu“ vo vašej  
komunite.  

II. Začnite konať 
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Dostať sa „späť do normálu“ jednoducho nie je možné – pretože „normálne“ nás dostalo tam,  
kde sme teraz. Kríza nám ukázala, ako hlboko sme prepojení s ostatnými a s planétou.  
Covid-19 nás núti prehodnotiť naše hodnoty a navrhnúť novú oblasť rozvoja, ktorá skutočne vyváži  
hospodársky, sociálny a environmentálny pokrok tak, ako si to predstavuje Agenda 2030 a ciele trvalo  
udržateľného rozvoja. Zjednotené riešenia sú jediným spôsobom, ako budeme môcť vytvoriť zelenšiu  
a inkluzívnejšiu budúcnosť, aby sme pomohli krajinám splniť ciele Agendy 2030   
COVID-19 and the SDGs (UN, 2021)

Užitočné odkazy:  Sustainable development goals (UN, 2020)

Trvalo udržateľný rozvoj a covid-19 
Pandémia covid-19 zhoršila situáciu 
a výrazne ovplyvnila širšiu sociálnu, 
ekonomickú a environmentálnu  
štruktúru sveta. 
 
Pracovníci v neformálnom sektore prišli 
o prácu. Migranti, starší ľudia, osoby so 
zdravotným postihnutím, domorodé 
komunity, osoby diskriminované na základe 
práce a pôvodu, ženy, transrodové osoby 
a deti sú v dôsledku krízy obzvlášť postihnuté 
rôznymi spôsobmi. 
 
Skupiny najviac postihnuté covidom-19: 
migrujúci pracovníci a utečenci, ľudia žijúci 
v geograficky neprístupných oblastiach, 
siroty, LGBTQI, starší ľudia, ženy, deti, 
domorodé komunity, sexuálni pracovníci, 
žobráci, bezdomovci, malí a príležitostní 
poľnohospodári, nádenní robotníci.  
 
Celosvetovo sa ďalších približne  
500 miliónov ľudí prepadá do chudoby 
v dôsledku pandémie. 
 

„GAFA“ spoločnosti (Google, Apple, 
Facebook, Amazon) a Microsoft podľa 
odhadov dosiahnu v roku 2020 o 46 miliárd 
USD väčší zisk ako pred pandémiou.  
Väčšina zisku sa vypláca ich akcionárom  
bez zdanenia.  
 
Dopyt po neplatenej práci sa zvýšil a toto 
bremeno dopadá najmä na ženy, ktoré 
zároveň čelia v tejto dobe nárastu rodovo 
motivovaného násilia. 
 
Krajiny globálneho Juhu, ktorých ekonomika  
je závislá od remitencií migrantov,  
sú ovplyvnené pandémiou covid-19 viac  
ako ostatné krajiny.  
 
Globálny Juh ročne vynakladá až 300 miliárd 
USD na splácanie zahraničného verejného 
dlhu bilaterálnym a multilaterálnym 
veriteľom, ako sú Svetová banka a MMF, 
súkromné banky, špekulanti, zatiaľ čo mnohé 
krajiny nemôžu použiť tieto peniaze počas 
pandémie na potraviny a pomoc. 
 
 
 
ALE prvýkrát za stovky rokov sa svet 
zameriava na spoločný cieľ: poraziť 
koronavírus. 

 
Foto príležitosť   

– zapojte verejnosť do vašej kampane 
a poslania. Urobte fotografiu súvisiacu 

s nerovnosťou, chudobou, nespravodlivosťou, 
cieľmi trvalo udržateľného rozvoja alebo  

ľuďmi so znevýhodnením – s popisom,  
prečo sa aj nás všetkých ten problém dotýka. 

Označte fotografiu heštegom 
#menovašejkampane (napríklad 

#TvareMigracie alebo #FacesOfMigration) 
a vyzvite ostatných, aby sledovali vašu kampaň, 
prípadne aj pridali vlastné súvisiace fotografie. 

Alebo sa pripojte k existujúcej kampani  
na zdieľanie fotografií.

 
Informačné listy/letáky   

– vytvorte stručné, jasné a prehľadné 
informačné listy/letáky a nálepky s logami  
alebo so sloganmi, ktoré budú pozostávať  

z kľúčových informácií, čo chcete  
poskytnúť. Môžu sa použiť počas rôznych  

akcií na zvýšenie povedomia,  
napr. festivalov, koncertov atď.

https://feature.undp.org/covid-19-and-the-sdgs/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
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Užitočné odkazy:    
Princípy aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia: Principles of awareness-raising  
for information literacy: a case study (UNESCO, 2006)  
 
Plánovanie akcií: Action planning guide (The University of Kansas, 2017) 
How to engage the public in sustainable development: toolkit (Diaconia ECCB & GCAP, 2018) 
 

 
Humanitárne kampane: A Rights in Crisis Guide to Influencing: The who, what and why  
of humanitarian campaigning (Oxfam, 2015)  
 
Kampaň na zvyšovanie povedomia: The key features of successful awareness raising 
campaigns (ELINET, 2017)  
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Verejná akcia     

– zúčastnite sa verejných akcií, veľtrhov 
mimovládnych organizácií a iných podujatí,  

aby ste mohli predniesť vyhlásenie,  
zbierať hlasy, osloviť verejnosť,  

získať podporu a pod.  
Môžete tiež zorganizovať vlastné podujatie  

s rovnakým cieľom. 

 
Zorganizujte zhromaždenie   

– udržateľného rozvoja. Zhromaždenie alebo 
demonštrácia môže byť účinné aj pri malom 

počte ľudí, ak sú dobre naplánované.  
Napríklad protest s transparentmi s jasnými 
heslami pred parlamentom. Ale môže to byť  

aj väčšie zhromaždenie organizované  
v spolupráci s partnerskými organizáciami  

a viacerými rečníkmi. Viac na:  
Rally Organizing Guide (moveon.org)

 
Online akcie     

– sú účinným spôsobom, ako osloviť tisíce ľudí  
po celom svete. Urobte a zdieľajte krátke  

video alebo fotografiu o nerovnosti,  
chudobe a nespravodlivosti, o tom,  
prečo ľudia žijú v znevýhodnených  

podmienkach a k čomu nás zaväzujú trvalo 
udržateľné rozvojové ciele. Zdieľajte videá, 
fotografie a dokumenty o vašich aktuálnych  

a nedávnych akciách na cieľoch SDG.   

 
Verejné stretnutia alebo diskusie    
– zorganizujte verejnú diskusiu vo vašej 

komunite, v obci, štvrti, škole alebo  
s mladými ľuďmi alebo v komunitách 

marginalizovaných ľudí. Pozvite verejných 
činiteľov, aby sa vyjadrili k vašim  

požiadavkám alebo aby ste im predniesli  
svoje vyhlásenie. 

 
Výstava fotografií  

– použite fotografiu ako nástroj na zvýšenie 
povedomia o naliehavých problémoch.  

Umenie má potenciál spoločného jazyka  
pre skupiny rôzneho pôvodu, kultúry  

alebo sociálneho postavenia, čo z neho robí 
 silný nástroj inkluzívnej kampane, ľahko 

zrozumiteľný pre širokú verejnosť.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147637
https://policy-practice.oxfam.org/resources/a-rights-in-crisis-guide-to-influencing-the-who-what-and-why-of-humanitarian-ca-583068/
https://ctb.ku.edu/sites/default/files/actionplanningguide.pdf
https://gcap.global/wp-content/uploads/2021/03/Diakonie-FM-A5-manual-parners-1-2021-1.pdf
https://elinet.pro/success-factors/
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Diskusie vo fokusových skupinách – 
participatívne a inkluzívne diskusie. 
Účastníci hovoria svoje názory a postrehy 
k danej téme, napríklad k migrácii alebo 
nerovnosti, zdieľajú svoje skúsenosti 
a spoločne uvažujú, čo môžu urobiť  
pre zlepšenie situácie. . 

Príklady dobrej praxe z projektu  
Osvedčené postupy 
Kniha Projekt Bahar:  
Mnoho receptov, jedno mesto 
Jeden z najlepších príkladov, ktorý tento 
manuál poskytuje, je projekt Bahar.  
Ide o sériu podujatí organizovaných 
Aténskym koordinačným centrom  
pre otázky migrantov a utečencov 
(Athens Coordination Center for Migrant 
and Refugee issues – ACCMR), iniciatívou 
mesta Atény s podporou ActionAid Hellas. Migrantky, utečenky a ženy gréckej národnosti,  
ktoré žijú v rôznych aténskych štvrtiach (Kolonos, Ampelokipi, Kypseli), boli pozvané, aby 
spoločne varili a umožnili miestnym spoznať ich kultúru, zabaviť sa a ochutnať jedlá z Grécka 
a zo zahraničia. Výsledkom akcie bola kniha Projekt Bahar: Mnoho receptov, jedno mesto, 
ktorá predstavuje dvanásť receptov a príbehov, ktoré tieto ženy zdieľali s ostatnými, spolu  
s ich vášňou spolupracovať, zdieľať spomienky a objavovať všetky veci,  ktoré nás robia 
rovnakými.  
 
Pre viac informácií kliknite na odkaz:  
The Bahar project: many recipes, one city (ACCMR & Action Aid Hellas, 2018) 
 
Dlhý, resp. okrúhly stôl 
Vzhľadom na súčasnú politickú a sociálnu situáciu s nárastom rasovej nenávisti a nevhodnými 
politickými voľbami na úkor života migrantov je dôležité vrátiť sa k rozhovorom s a medzi ľuďmi 
a ukázať, že začlenenie migrantov do spoločnosti je možné a obohacujúce. Aj jednoduché 
gesto zdieľania jedla pri spoločnom stole môže pomôcť znovuvytvoriť nový spôsob vnímania 
a spoznávania sa navzájom.  
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Verejné akcie a osvedčené postupy 
 
Miestne stretnutia a cieľové skupiny 
Možné akcie: 

•  Miestne/komunitné stretnutia, kruhy rovnosti, fokusové skupiny    

•  Dlhý, resp. okrúhly stôl   

•  Ľudové zhromaždenia 
 
Metodika pre kruhy rovnosti:   
1.   Stretnutie môže mať rôzne formy podľa toho, čo ľuďom viac vyhovuje – jednorazové 

stretnutie na 1 – 2 hodiny (napr. o rodovej rovnosti 8. marca) alebo pravidelné  
(raz za týždeň alebo mesiac) v komunitnom centre, národné kruhy pre rovnosť alebo  
online kruhy pre rovnosť. 

2.  Kľúčový prvok metodiky kruhov rovnosti je, že každý hovorí a každý počúva.  
3.  Výsledky kruhu rovnosti sú využité ako podnety pre politiky na miestnej, regionálnej alebo 

národnej úrovni.  
 
Cieľ: Kruhy rovnosti sú stretnutia, kde je možné sa stretnúť s migrantmi, utečencami  
alebo s ľuďmi z iných marginalizovaných skupín. Jeho cieľom je vytvoriť bezpečné  
miesto pre ľudí, kde sa môžu stretnúť, vyjadriť svoje pocity a skúsenosti a diskutovať  
o svojich problémoch. 

 
Dôvody, prečo organizovať kruhy rovnosti: 

•  analyzovať nerovnosti, ktorým ľudia a komunity čelia   

•  identifikovať a pomenovať nerovnosti  

•  emocionálna podpora a vzájomná identifikácia   

•  formulovať požiadavky na odstránenie nerovností v komunite, prípadne i na vyššej úrovni 

•  hovoriť a plánovať opatrenia na odstránenie nerovností  
 

https://facesofmigration.actionaid.gr/media/1332/bahar_booklet_eng.pdf
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Národné podujatie s názvom „Tavolata italiana senza muri“ (taliansky dlhý stôl bez múrov)  
sa konalo v roku 2019. Podujatie pripravila talianska mimovládna organizácia CSO FOCSIV 
v spolupráci s ďalšími združeniami a samosprávami, aby zdôraznili svoju podporu ľudskej 
solidarity. 
 
Na celonárodnom podujatí sa zúčastnilo viac ako 5 000 ľudí, 1 000 dobrovoľníkov,  
37 národných a medzinárodných združení. Dlhý stôl sa konal v 23 talianskych mestách  
od severu po juh Talianska, dokonca aj priamo pred Bazilikou svätého Petra v Ríme, na ulici  
Via della Conciliazione. Ľudia a dobrovoľníci, ktorí sa zapojili do tohto podujatia, ukázali,  
že je potrebné zostať človekom a dať vedieť migrantom a iným znevýhodneným skupinám,  
že „nikto nezostane pozadu“, a týmto naplnili hlavné princípy cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja a európskych základných hodnôt. Cieľom bolo informovať občanov o ľudskej 
zodpovednosti, ktorú máme všetci spoločne voči zraniteľným a chudobným ľuďom. 
 
Viac informácií o podujatí:   
Build a Longer Table with refugees: Toolkit (Amnesty international, 2019) 
 
Cena za rozvojovú žurnalistiku (Journalism for Development Award)    
Cena za rozvojovú žurnalistiku bola vyhlásená po prvýkrát v roku 2018 s cieľom zdôrazniť  
veľké úspechy v oblasti žurnalistiky zameranej na udržateľný rozvoj, nerovnosti, ľudské práva 
a odstraňovanie chudoby. Túto súťaž organizuje Platforma pre medzinárodný rozvoj 
v Bulharsku už tri roky po sebe. Počas týchto troch rokov sa do súťaže zapojilo viac ako  
50 novinárov zo všetkých druhov médií (tlač, televízia, rozhlas, nové médiá) a 10 z nich získalo 
prestížne ocenenie. 
 
Médiá majú zásadnú úlohu pri formovaní verejnej mienky a zmene postoja, ale tiež monitorujú 
a sledujú pokrok v oblasti politík a varujú, keď niečo nie je v poriadku. Hlavnými cieľmi súťaže  
je zvyšovanie povedomia o rozvojových politikách členských krajín Európskej únie, diskusia 
o otázkach týkajúcich sa rozvojových krajín, lepšie mediálne pokrytie rozvojových politík 
posilňovaním schopnosti novinárov a študentov žurnalistiky porozumieť, analyzovať  
a písať o rozvoji, chudobe, migrácii a menšinách narušením stereotypov a bojom proti 
falošným správam. 
 
Samotná súťaž má veľké mediálne pokrytie a novinárska komunita ju uznala ako jedno 
z prestížnych ocenení v tejto oblasti. 
 

Ľudové zhromaždenia 
Ľudové zhromaždenie je stretnutie organizované občanmi alebo občianskymi iniciatívami  
na miestnej, regionálnej, národnej alebo globálnej úrovni s cieľom identifikovať problémy, 
analyzovať štrukturálne príčiny problémov, diskutovať a pripraviť súbor požiadaviek, navrhnúť 
potrebné opatrenia, pripraviť plán záväzkov a riešení. V súčasnej situácii (pandémia covid-19) 
sa ľudové zhromaždenia môžu konať pravdepodobne len virtuálne.  
 
Link na virtuálne ľudové zhromaždenia:    
Virtual People’s Assemblies: Toolkit (GCAP, 2020) 
 
Proces zdola nahor: 
1.  Komunitné stretnutia, miestne stretnutia, fokusové skupinové diskusie   
2.  Regionálne ľudové zhromaždenia 
3.  Národné ľudové zhromaždenia  
4.  Celosvetové ľudové zhromaždenia  
 
GCAP, belgická organizácia, ktorá úspešne pracuje s prístupom zdola nahor, 
spoluorganizovala v roku 2019 Celosvetové ľudové zhromaždenie v New Yorku  
paralelne so samitom OSN k trvalo udržateľným cieľom.      
 
Ľudia a komunity sa stretávajú, aby: 

•  analyzovali súčasnú situáciu  

•  analyzovali nerovnosti, s ktorými sa ľudia a komunity stretávajú  

•  zvýraznili nerovnosti 

•  formulovali požiadavky vedúce k ukončeniu nerovnosti v komunitách, ale aj na národnej 
a nadnárodnej úrovni 

•  pripravovali podnety pre celonárodné ľudové zhromaždenia 

•  pripravovali aktivity a akcie  
 
Na miestnej úrovni – či už na vidieku alebo v mestskej oblasti – miestne ľudové zhromaždenie 
môže byť organizované rôznymi skupinami na pol dňa, celý deň alebo na dlhšie s cieľom 
diskutovať o problémoch, ktoré sa ich dotýkajú, existujúcom sociálnom systéme, prípadne  
čo by sa dalo alebo malo urobiť pre blaho komunity. 
 

https://gcap.global/wp-content/uploads/2020/09/Toolkit-Virtual-Peoples-Assemblies-2020-EN.pdf
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2019/02/Longer-Table-Toolkit.pdf
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Advokácia: miestni a regionálni predstavitelia  
a volení reprezentanti, poslanci, vlády   
 
PREČO je advokácia dôležitá? 
Cieľom advokácie je zabezpečiť, aby všetci ľudia v spoločnosti: mohli byť vypočutí v otázkach, 
ktoré sú pre nich dôležité; mali svoje práva a mohli ich presadzovať; mohli predložiť na zváženie 
svoje názory a želania. 
 
Advokácia je proces podpory ľudí, aby mohli: 
Činnost v oblasti obhajoby zájmů občanů, tj. advokační práce usiluje o to,  
aby všichni jedinci žijící ve společnosti: 

•  vyjadriť voje názory, myšlienky a obavy 

•  mať prístup k informáciám, radám a usmerneniu 

•  preskúmať možnosti služieb a starostlivosti 
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Miestne ľudové zhromaždenia majú 
zvyčajne od 20 do 50 účastníkov, ale môžu 
to byť aj veľké zhromaždenia stoviek ľudí. 
 
Cieľom je predovšetkým prepojiť 
marginalizované skupiny, ako sú domorodé 
komunity, ľudia so zdravotným postihnutím, 
mládež, ženy, ľudia diskriminovaní na 
základe práce a pôvodu, deti a mládež, 
obyvatelia slumov, slobodné zraniteľné 
ženy, osoby pracujúce v sexbiznise, 
náboženské menšiny, etnické menšiny, 
farmárske komunity, nádenníci  
a pracovníci v neorganizovanom sektore, 
poľnohospodári, rybárske komunity atď., 
a dať priestor ich názorom.  
 
 

Zdieľajte svoje výstupy s inými 
organizáciami, ktoré môžu stavať  
na vašej práci pri organizovaní 
zhromaždení ľudí na vyššej úrovni.   
V rámci prípravy na národné zhromaždenie 
sa môžu miestne skupiny stretnúť, aby 
prezentovali a prediskutovali ich analýzy, 
podnety a požiadavky týkajúce sa 
nerovností, klimatických problémov 
a problémov životného prostredia atď.  
Tieto komunitné stretnutia alebo kruhy 
rovnosti prispievajú svojimi podnetmi 
ľudovým zhromaždeniam na národnej 
úrovni. 
 

Odporúčame vám pozvať rôzne skupiny, aby predstavili svoje podnety  
do ľudového zhromaždenia: 

•  mládež 

•  ženy 

•  starší ľudia 

•  ľudia s postihnutím  

•  iné zraniteľné skupiny obyvateľstva 

Odkaz na virtuálne ľudové zhromaždenia:  
Toolkit (GCAP, 2020)  

https://gcap.global/wp-content/uploads/2020/09/Toolkit-Virtual-Peoples-Assemblies-2020-EN.pdf
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List a petícia politickým reprezentantom 

•  Čo chcete povedať? Pripravte si list v rozsahu jednej strany, vrátane požiadavky na odpoveď.  

•  Snažte sa získať podporu pre vašu požiadavku od ďalších spoluobčanov a organizácií. 

•  Získajte spätnú väzbu od politikov alebo novinárov na znenie vašej požiadavky. 

•  Získajte informácie, ako osloviť politikov, aké poštové a mailové adresy používajú. 

•  Finalizujte list a pokúste sa získať čo najviac podpisov od občanov, najlepšie z volebného 
obvodu daného politika. 

•  Pošlite list poštou alebo mailom. 

•  Uverejnite list v novinách a na sociálnych sieťach (ak ide o verejný list). 

•  Približne po týždni telefonicky kontaktujte kanceláriu politika. Overte si, či dostali váš list  
a či nepotrebujú viac informácií. 

•  Približne po mesiaci kontaktujte priamo daného politika. 
 
 
 
 
 
 
Zapojte médiá – neustále zapojenie  
médií je dôležité! 
 
Tlačové konferencie a tlačové správy pre médiá 
Tlačové konferencie – PREČO? 

•  Tlačové správy, rozhovory, neformálne kontakty s novinármi  
sú vynikajúcim spôsobom, ako šíriť vaše požiadavky.  

•  Médiá môžu byť mocným nástrojom na presadzovanie zodpovednosti politických aktérov. 

•  Slobodné a nezávislé médiá môžu informovať a vplývať na verejnú mienku týkajúcu  
sa vládnych politík. 

•  Médiá nie sú len nástrojom na zvýšenie povedomia o trvalo udržateľných cieľoch,  
ale hrajú zároveň kľúčovú úlohu pre ich napĺňanie. 

•  Tlačová konferencia je interaktívna, môžete odpovedať na otázky novinárov a zdôrazniť 
myšlienky, ktoré by ste inak nemohli prezentovať. 

 
Viac detailov: Engaging with the Media (SDG accountability & TAP network, 2019) 
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Advokácia: AKO? 

•  Zorganizujte stretnutie zástupcov marginalizovanej komunity so zodpovedným 
predstaviteľom alebo s voleným reprezentantom, aby mu mohli odovzdať svoje vyjadrenie. 

•  Zhromažďujte vyjadrenia marginalizovaných občanov, ktoré opisujú ich situáciu, alebo 
zozbierajte krátke videá sľubov politikov zamerané na ciele trvalo udržateľného rozvoja. 

•  Zorganizujte politický dialóg s ľuďmi v rozhodovacích pozíciách, aby ste im mohli 
predstaviť požiadavky vytvorené na miestnej a národnej úrovni. 

•  V duchu hesla „nič o nás bez nás“ by mali zástupcovia marginalizovaných skupín viesť 
samotný politický dialóg. 

•  Formulujte požiadavky na implementáciu dohôd a potrieb týkajúcich sa migrantov, 
utečencov a globálnych rozvojových cieľov. 

•  Iniciujte stretnutie s prezidentom, premiérom, ministrami, kľúčovými poslancami 
parlamentu, kľúčovými úradníkmi ministerstiev a inštitúcií realizujúcich politiky týkajúce  
sa migrantov a utečencov.  

•  Ovplyvňujte programy politických strán. 
 

Advokačné stretnutia s miestnymi 
a regionálnymi predstaviteľmi a volenými 
reprezentantmi, poslancami a podobne    
•  Poznajte detailnejšie konkrétneho človeka: 

Zistite si, na koho by ste sa mali obrátiť a či je 
pravdepodobné, že podporí vašu vec. 

•  Naplánujte stretnutie: Kontaktujte kanceláriu politického reprezentanta (primátor, 
poslanec a pod.) a požiadajte mailom alebo listom o stretnutie.  

•  Počas stretnutia: Môže ísť o 20- až 30-minútové stretnutie, na ktoré sa dobre pripravíte. 
Naplánujte počet ľudí, ktorí sa zúčastnia stretnutia, kto a čo bude hovoriť. Poďakujte 
protistrane za stretnutie.   

•  Prezentácia: Urobte krátku prezentáciu problému, jeho dopadov a kľúčových požiadaviek 
na politického reprezentanta. Odovzdajte mu stručné, max. 2- až 3-stranové papierové 
podklady. Vypočujte si jeho odpoveď a spätne ho kontaktujte, ak potrebuje viac informácií.  

•  Aký to môže mať prínos pre politického reprezentanta: Vždy, keď je to možné, snažte  
sa ho/ju presvedčiť, že to môže priniesť politické body pre ich politickú stranu.   

 
 

https://sdgaccountability.org/wp-content/uploads/2019/05/Engaging-with-the-Media.pdf
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Desať prikázaní plánovania podujatí/akcií 
 
 I. Pred akciou    
Pri plánovaní je nevyhnutné pochopiť súčasnú situáciu a ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Skúste 
si zodpovedať nasledujúce otázky: Aká je súčasná miestna situácia a ako by sa mala 
situácia zmeniť po vašej intervencii? Aký problém chcete riešiť? Čo chcete dosiahnuť? 
Aké sú vaše konkrétne ciele?    
  II. Dovzdelajte sa prv sami  
Buďte oboznámení s témou a kontextom vy sami – predtým, ako budete vzdelávať ďalších. 
  III. Identifikujte vašu cieľovú skupinu 
Porozmýšľajte, pre koho je vaša akcia určená a spoznajte ich potreby. 
  IV. Využite efektívnu komunikačnú stratégiu 
Komunikácia založená na nádeji    
 

Majte nádej na pamäti, keď: 

•  premýšľate o posolstve, ktoré chcete zdieľať s ostatnými  

•  formulujete vaše posolstvo (vyberajte vhodné slová nádeje) 

•  vyberáte ilustračné fotografie k vášmu posolstvu 

•  plánujete podujatie  
 

 
Komunikácia založená na nádeji (tzv. hope-based communication) je pragmatická stratégia 
pre iný typ úspešnej komunikácie:  
U organizácií, obhajujúcich práva migrantov a utečencov, nedôjde k pozitívnej komunikácii 
a prezentácii úplne prirodzene. Aby sme dokázali prezentovať problematiku, nemôžeme sa 
spoliehať na strach, ale mali by sme prisľúbiť lepšiu budúcnosť. Nádej je pragmatická stratégia, 
ktorá môže byť použitá v akejkoľvek kampani. Vaša komunikácia vychádza z vašich skúseností, 
predstáv a vízie sveta, ktorú chcete dosiahnuť.  
 
 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V.

VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X.Tlačová konferencia – AKO? 

•  Definujte kľúčové posolstvo, ktoré sa snažíte povedať spoločnosti. Zhrňte to prehľadne  
pre médiá do 3 – 5 bodov. 

•  Pripravte tlačovú správu a ďalšie materiály s doplňujúcimi informáciami, ktoré reportérom 
poskytnú základné informácie o vašej kampani alebo programe. 

•  Kontaktujte médiá a overte si po zaslaní tlačovej správy a pozvánky, či dostali vaše 
materiály a či nechcú niečo viac. 

•  Vyberte a pripravte svojich prezentujúcich. Chcete, aby boli dobre pripravení, s dostatkom 
informácií a vedeli jasne odpovedať na otázky.  

•  Buďte vo svojom prejave jasní a struční. Vyvarujte sa povýšenosti, predpokladajte,  
že publikum je inteligentné. 

 
Viac detailov: Arranging a press conference (Community tool box & The University  
of Kansas, 2000) 
 
Vaše články a televízne debaty 

• Mohli by sa uskutočniť v nejaký špeciálny deň a/alebo pri zvláštnej príležitosti. 

• Stretnite sa s redaktormi a publicistami a diskutujte o problémoch, zdieľajte materiály 
a požiadajte ich o napísanie článku alebo komentára. 

• Spýtajte sa ich, či by bolo možné uverejniť váš článok alebo článok spolupracujúceho 
odborníka.  

• Identifikujte ľudí vo svojej vlastnej organizácii, ktorí môžu písať články o vašej téme  
alebo kampani. 

• Samostatne komunikujte s novinármi z rádií a televízií. 

• Vezmite ich do terénu a pomôžte im stretnúť sa s migrantmi, utečencami alebo inými ľuďmi 
z marginalizovaných skupín, aby mohli urobiť reportáž. 

• Zoznámte sa s redaktormi televízie, aby ste sa mohli zúčastniť debát, ktoré sa venujú  
vašej téme. 

• Pokúste sa zorganizovať debatu alebo odvysielať reportáž v dňoch, keď pripravujete 
významné podujatie. 

  
 
 

https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/promoting-interest/press-conference/main
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Koordinované globálne akcie – kľúčové dátumy:   
8. marec – Medzinárodný deň žien    
25. a 26. marec (2021) – Celosvetový festival trvalo udržateľných cieľov  
22. apríl – Deň Zeme 
3. mája – Svetový deň slobody tlače 
21. máj – Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj 
22. máj – Medzinárodný deň biodiverzity 
20. jún – Svetový deň utečencov 
júl – Politické fórum OSN na vysokej úrovni k trvalo udržateľnému rozvoju  

(UN High-level Political Forum, HLPF)   
30. júl – Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
september – Akčný týždeň globálnych cieľov 
17. október  – Medzinárodný deň boja proti chudobe 
24. október – Deň OSN, Svetový deň informovanosti o rozvoji 
štátne sviatky – ako napríklad 17. november v Českej aj Slovenskej republike (ako deň boja za 
slobodu a demokraciu) alebo 11. november v Belgicku (ako deň ukončenia vojny)    
17. november – Medzinárodný deň študentstva 
25. november – Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách 
1. december – Svetový deň boja proti AIDS 
10. december – Medzinárodný deň ľudských práv 
18. december – Medzinárodný deň migrantov 
20. december – Medzinárodný deň ľudskej solidarity 
 
Týždeň globálnych cieľov 

•  Organizovaný od roku 2017 v septembri, pri príležitosti prijatia Agendy 2030 OSN  
25. septembra. 

•  Organizujú sa rôzne akcie a podujatia na sociálnych sieťach sú označované heštegmi  
ako napríklad #Act4SDGs, #StrongerTogether #TurnItAround.  

•  V roku 2020 sa uskutočnila rozsiahla mobilizácia pomocou online a offline akcií,  
ktoré vyžadovali spravodlivú obnovu a budovanie lepšej budúcnosti. 

•  Ľudové zhromaždenia (vrátane online) organizované na národnej a globálnej úrovni  
v danom týždni na prednesenie požiadaviek od marginalizovaných skupín.  

 
Viac informácií o medzinárodných dňoch môžete nájsť tu:     
International Days and Weeks (UN, 2021) 
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Komunikácia založená na nádeji zahŕňa päť základných posunov v spôsobe,  
akým hovoríme o migrácii: 
Posun 1:  Hovorte o riešení, nie o probléme  
Posun 2:  Zvýraznite, na čom staviate, nie proti čomu stojíte  
Posun 3:  Ponúknite možnosti, nezameriavajte sa na hrozby 
Posun 4:  Zdôraznite podporu hrdinom, nie ľútosť k obetiam 
Posun 5:  Od strachu k nádeji 
 
Viac informácií na:  
Communications to Promote Interest and Participation  
(Community tool box & The University of Kansas, 2000) 
Hope-based comms: a strategy for change (Hope-based.com, 2021) 
 
 V. Propagujte, propagujte, propagujte  
Dobrá propagácia je kľúč k úspechu vášho podujatia alebo akcie. Preto sa snažte propagovať 
podujatie na všetkých kanáloch, kde sa môže verejnosť dozvedieť o vašom podujatí. Využívajte 
webové stránky, sociálne siete – napríklad Facebook, Instagram, Twitter. Verejnosť môžete tiež 
informovať prostredníctvom miestnych médií (miestna tlač, miestne rádio), ale aj miestnych 
samospráv, verejných vývesiek atď. 
 
 VI. Spojte sily a pracujte spoločne 
Zvážte oslovenie vašej komunitnej, občianskej, profesionálnej alebo náboženskej organizácie 
s cieľom organizovať spoločné podujatie. Je pravdepodobné, že rovnako zmýšľajúce skupiny 
zdieľajú vaše názory a ochotu pomôcť. Tieto organizácie majú tiež ľudí a ich vlastné aktivity,  
ktoré môžu byť využité vo váš spoločný prospech. 
 
Pri plánovaní svojich aktivít nezabúdajte, že niektoré dátumy sú určené na koordináciu 
globálnych akcií, a preto sú považované za silný nástroj na obhajobu. Plánovanie vašich udalostí 
na tieto dni a zapojenie sa do hromadných akcií je vždy prospešné z hľadiska propagácie 
a viditeľnosti. 
 

https://www.un.org/en/observances/international-days-and-weeks
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/promoting-interest
www.hope-based.com
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✓  Buďte kreatívny! Účastníci vášho podujatia budú spokojní, ak ho urobíte zaujímavým 
a zábavným. Unikátne témy a aktivity priťahujú tiež väčší záujem médií. 

✓  Propagujte vaše podujatie. Len čo máte potvrdené detaily (čo, kedy, kde, kto, prečo),  
dajte o tom vedieť! Urobte propagáciu rovnako zaujímavou ako samotné podujatie.  
Zvážte použitie sociálnych médií, tlačových správ, letákov, e-mailových oznámení, 
bulletinov a pohľadníc. 

✓  Pripravte sa na najhoršie. Zlé počasie, nedostatok občerstvenia, slabá účasť – stať sa môže 
čokoľvek, takže si nájdite čas a pripravte záložné plány. 

✓  Urobte si generálku. Premýšľajte o podujatí z pohľadu účastníkov. Zvážte svoje ciele  
a uistite sa, že sa naplnia. 

✓  Užite si svoje podujatie! Tvrdo ste pracovali, aby ste sa dostali do tohto bodu, tak si to 
užívajte. Uvoľnite sa, ale uistite sa, že dobrovoľníci majú úlohu a že účastníci sú zapojení 
a spokojní. 

✓  Ukončite výzvou. Vytlačte si podpisový hárok, aby ste mohli požiadať o meno a kontakt 
účastníkov, resp. požiadať účastníkov o pomoc pri vašom ďalšom podujatí. 

✓  Zhodnoťte svoje podujatie po jeho skončení. Popremýšľajte, čo fungovalo a čo nie. 
Porozprávajte sa s účastníkmi, dobrovoľníkmi, hosťami a ďalšími zúčastnenými.  
Poznačte si ich reakcie a využite ich pri plánovaní nasledujúcich podujatí. 

✓  Prejavte svoje uznanie. Zašlite poďakovanie všetkým, ktorí pomohli pri príprave podujatie. 
 
 VIII. Po akcii 
Je dôležité osláviť vaše podujatie a poďakovať všetkým zúčastneným: 

•  Zorganizujte stretnutie, na ktorom zhodnotíte podujatie a poďakujete spolupracovníkom, 
prípadne im zavolajte. Urobte si zoznam, aby ste na niekoho nezabudli. 

•  Spoločne zhodnoťte, čo dopadlo dobre a v čom sa chcete zlepšiť. 

•  Premýšľajte o následných krokoch. 

•  Doplňte nové kontakty do vašej databázy. 

•  Informujte o podujatí na vašej webovej stránke alebo cez sociálne siete.  
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VII. Použite kontrolný zoznam plánovania udalostí   
Môže vám pomôcť identifikovať všetky kroky potrebné na to, aby bolo vaše podujatie úspešné. 
 
Kontrolný zoznam plánovania 
How to get started: A menu of ideas (Oxfam, 2018) 
 
Kľúčom k akejkoľvek úspešnej udalosti je organizácia. Oxfam vytvoril tento kontrolný 
zoznam, aby pomohol vám a vašej skupine dobrovoľníkov sledovať všetky detaily 
prípravy vašej akcie alebo podujatia. Položky sú zoradené v chronologickom poradí.  
Po dokončení každej úlohy vám odporúčame začiarknuť ju. Je to skvelý pocit! 

✓  Identifikujte vaše publikum a jeho záujmy. Kto sa zúčastní na vašom podujatí? Koho vy 
chcete mať na vašom podujatí? Poznanie účastníkov, ktorí by sa mali zúčastniť podujatia, 
vám pomôže prispôsobiť podujatie ich záujmom a zvýši pravdepodobnosť ich účasti. 

✓  Určte si svoj účel a ciele podujatia. Je účel vášho podujatia vzdelávací? Je podujatie 
zamerané na získanie finančnej podpory? Oboje? 

✓  Ujasnite si, čo chcete dosiahnuť, aby ste mohli určiť, ako čo najlepšie využijete vaše zdroje 
a vynaložené úsilie. 

✓  Vyberte typ udalosti. Zodpovedanie dvoch vyššie uvedených otázok by vám malo pri tejto 
voľbe pomôcť. 

✓  Určte dátum. Zvážte tieto faktory: iné udalosti v harmonograme vašej cieľovej skupiny; 
dostupné miesta, ktoré vyhovujú potrebám vášho podujatia; dostatočný čas na plánovanie. 

✓  Určte si rozpočet. Nakoniec budú vaše rozhodnutia založené na tom, čo si môžete dovoliť. 
Zvážte, čo budete musieť kúpiť a to, čo môžete získať alebo využiť bezplatne. Je možné 
usporiadať úspešné podujatie s malými alebo so žiadnymi peniazmi. 

✓  Zostavte zoznam toho, čo budete pre svoje podujatie potrebovať. Medzi možné položky 
patrí jedlo, prenájom (napr. miestnosť, ozvučenie), propagácia (napr. pozvánky, letáky), 
dobrovoľníci, darčeky, špeciálni hostia a pod. 

✓  Zarezervujte si miesto konania a požiadajte o všetky súvisiace povolenia. Časový rozvrh 
naplánujte s dostatočnou časovou rezervou. Pre istotu zvážte rezerváciu záložného miesta. 

✓  Získajte dobrovoľníkov. Delegujte časť práce na ochotných dobrovoľníkov. Stanovte  
si termíny a pravidelne s nimi komunikujte, aby ste sa uistili, že otázky sú zodpovedané  
a úlohy sú splnené. 

https://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/how-to-get-started-a-menu-of-ideas/


O kampani Tváre migrácie    
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IX. Zhodnoťte  
Pravidelný monitoring a hodnotenie môže zvýšiť dosah vašich kampaní, verejných podujatí 
a ďalších akcií. Monitorovanie a hodnotenie je tiež rozhodujúce pre vaše získavanie nových 
skúseností a zlepšovanie sa v organizovaní ďalších kampaní, podujatí či akcií. Môžete tým tiež 
preukázať vašu zodpovednosť a zvýrazniť dôležitosť, ktorú venujete získaným odporúčaniam 
spolupracovníkov a účastníkov.  
 
Niektoré z otázok, ktoré môžete použiť pri hodnotení 

•  Čo robíme dobre a čo by sme mali robiť aj naďalej? 

•  Čo nerobíme až tak dobre, respektíve čo robíme zle, a v čom by sme sa mali zlepšiť?  

•  Čo sa malo udiať, čo sa v skutočnosti udialo a prečo to teda bolo ináč?  

•  Akým spôsobom sa naše vnímanie situácie utvrdilo alebo zmenilo? 
 
Viac informácií na: Evaluating the impact of your campaign (NCVO / KnowHow, 2017) 
  X. PAMÄTAJTE: Nejde o zlyhanie 
Nenechajte sa odradiť niečím, čo môžete považovať za neúspech. Zmenu individuálnych 
alebo komunitných postupov je vždy ťažké ovplyvniť. Myšlienky, ktoré budete presadzovať,  
sú veľmi nové, prijať ich je ťažké a deje sa to veľmi pomaly, najmä vo vidieckych oblastiach. 
V takýchto komunitách je však zásadné otvorenie diskusie o témach, ako sú sociálne 
začlenenie, migrácia, klimatické zmeny, a ďalších témach týkajúcich sa trvalo udržateľného 
rozvoja. Majte teda na pamäti, že aj malá zmena môže z dlhodobého hľadiska urobiť  
veľký rozdiel. 
 

Táto príručka bola vytvorená v rámci kampane Tváre migrácie, ktorá prináša iné pohľady  
na migráciu. Vypočutie a porozumenie príbehov ľudí umožňuje získať komplexnejší pohľad  
na životy ľudí a na to, prečo migrujú. Kampaň Tváre migrácie je súčasťou projektu Globálne ciele 
a migrácia, ktorého cieľom je šíriť povedomie o rôznorodosti, tolerancii a tiež vysvetliť dôvody 
i výhody spolunažívania ľudí z odlišných kultúr cez konkrétne životné príbehy. 
 

Viac info o kampani Faces of Migration v angličtine tu:  
https://gcap.global/faces-of-migration/ 
Viac info o kampani Tváre migrácie v slovenčnine tu:  
https://tvaremigracie.ambrela.org/o-projekte/

https://ambrela.org
https://www.diakoniespolu.cz
https://gcap.global
https://bpid.eu
http://www.focsiv.it
http://www.actionaid.gr
https://www.facebook.com/Povod-249963391841863/
https://knowhow.ncvo.org.uk/campaigns/campaigning-and-influencing/developing-your-campaign-strategy/evaluating-the-impact-of-your-campaign
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