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Základní školy, střední školy a konzervatoře
v Českérepublice
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února 202].

Vážená paní ředitelko, v{!qný pane řediteli,
ráda bych Vás informovala, že jsme vytvořili nový iníormační]eták o působnosti veřejného
ochránce práv určený dětem a mladým dospělým. Zároveň jsme připravili vldeo, které
dětem poutavou formou představuje působnost veřejného ochránce práv, shrnuje způsoby,
jak se na veřejného ochránce práv mohou děti obracet, a popisuJe, jak s Jejich podněty
naložíme. Průvodkyní je dvanáctiletá Anička, která se do zpracování videa pustila
v souvislostis plněním domácího úkolu do školy,

Domnívám se, že tyto nové materiály mohou posloužit iVám a Vašim kolegyním a kolegům
přl tniuce (zejména občanskérnýchovy, základů společenských věd, práva či dalších
obdobných předmětů}. Pevně věřím, že mohou být užitečnérovněž pro rnýchovné poradce,
metodiky prevence či školní psychology v rámci jejich poradenské činnosti a při řešení
konkrétních problémůdětí, Dovoluji siVás požádat, abyste výše uvedené sdí|etla s Vašimi
kolegyněmia kolegy.
Jelikož jsou materiály určeny především dětem (a mladým dospělým), aby vědě!y, s čím
jim můžeme pomoci, ráda bych Vás požádala, abyste jim je zpřístupnill prostřednictvím

sociálních sítíškoly čl webových stránek školy, v případě letáku pak např. lvwěšením
na nástěnce.
lnformační leták přikládám v příloze, Video je dostupné na vpqtube killiijupmbudsBalra.l

Více informací o činnosti veřeJného ochránce práv, případech, ktenímíjsme se už zab,ivali,
i postupu, jakým přijímáme a zpracováváme dětská podání, se děti mohou dozvědět rovněž
na našich webových strán kách u rčených dětem htt p_s ://deti.ochrance.czl.
Děkuji Vám za spolupráci.
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S přátelským pozdravem

\

ŠimŮnková

Mgr, Monika
záítupkyně veřejného ochránce práv

Příloha
lnformační leták pro děti- působnost veřejného ochránce práv

1

lnformačn{ materiály byly zrealizovány v souvls|osti s projektem Posílení aktlvit veřejného ochránce práv
v ochraně lldských práv (směrem k u§tavení Národni lldskoprávní instituce v ČR}, čísloprojektu LP-PDP3-001, ProJeh

je součástí Pro8ramu lidská ptáva financovaného z Norských fondů 2014-202x pro§třednictvím Minister§tva financí,
Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

ltwly,o§h$llg§§;'

l nodatcba@,gs!_{§!§§.ti

| (+a20)

s42 542 E8E * infolinka každý pracovní den 8:00-16:00 hodin

,--1
t

rFa-

ť./

^1

ombud§man

Norway

veřejný ochlánce práv

grantS

ANEM JE
oMBU
sTANl sLAV KREc E K
{1
3
'. ť:-íq-;*réáé,
ž?:,
,É-r'

Yv

MoNlKA

\

štnn ů ru KovÁ

l

Pomáhá jim tým právníků
a dalšíchodborníků,

ancelář mají v Brně na Údolní

39

)
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kdy máš potížes nějakým úřadem, zacházejí s tebou jinak

než s ostatními dětmi (například pro tvou barvu pleti,
náboženství, zdraví, pohlaví či zemi, z nížpocházíš\ nebo
máš problémy například v dětském domově.
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Někd a
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za 3 dny.

nás se ti ozve, jakmile to bude možné,nejpozději

My nekoušeme.
Jsnre tu pro r,ás!

deti. och ra nce.czlja kym i-pri padýjsme-se -uz-zabyvali/
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někdo s někým zachází hůř jen kvůlijeho věku,
barvě pleti , zdraví, národnosti, náboženství nebo
pohlaví
tvá rodina nemá dostatek peněz na tvé školní
pomůcky, kroužek, školu v přírod é, lyžák nebo
bor
máš problém v kontaktu se svými rozvedenými
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nepřijali tě do školy
v dětském domově se k tobě vychovatelé nebo
ostatní děti nechovají dobře
sociální pracovnice nejedná správně
soudní řízenítrvá dlouho
tvá reklamace na věc, která nefungovala, nebyla
vyřízena
někdo odhazuje odpady, kam nem á, a úřad situaci
neřeší
změnit rozhodnutí soudu
vstupovat do vyšetřování Policie ČR
zasáhnout, když mají lidé mezi sebou spory
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Leták ie realizován orostřednictvím oroiektu posílení aktivit

veřein'ého ochránce oráv v ochraně lidsŘÝch oráv (směrem
'Čn),

k

číslo
uitavení Národni lidskoprávní instituce v
oroiektu LP-PDP3"001. Proiekt ie součástíProsramu lidská
brá'va financovaného z' NcirskÝch fondů* 2014-2021
i:rostřednictvím Ministersrva finanó ČR.
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