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ČO JE OBSAHOM NAŠEJ PRÍRUČKY? 
 
Handy book, teda príručka, je zdrojom informácií, inštrukcií a tipov pre školiteľov, ktorí študentov 
navštívia na stredných školáchzáčastňujúcic sa medzinárodného projektu „Future Active Citizenship: 

volunteering as an exercise of democracy - Budúci aktívni občania: Dobrovoľníctvo ako skúška 

demokracie“.  Tento dokument čitateľa informuje o výsledkoch seminára nazvaného Základná 
definícia dobrovoľníctva, ktorý sa 28. Novembra 2011 konal v Ríme za účasti zástupcov 28 
európskych občianskych združení (vrátane jedného projektového partnera a troch dobrovoľníckych 
organizácií z každej zo siedmich krajín participujúcich na projekte)  a následného pracovného 
stretnutia (29.-30. novembra 2011), ktorého sa zúčastnilo sedem projektových partnerov. Tieto dve 
podujatia definovali koncepty, s ktorými sa v rámci projektu študenti oboznámia, určili pracovnú 
metodológiu najdôležitejšej projektovej aktivity – stretnutí študentov v školách. 
Je dôležité, aby čitatelia tejto príručky mali na zreteli dôležitosť uvedených informácií a odlišovali 
navrhované postupy od informácií, ktoré musia byť delegované študentom (koncepčné definície, 
pravidlá súťaže...) 
Ide o Európsky projekt, na ktorom participuje sedem krajín, preto je dôležité, aby si každý zo 
školiteľov zároveň našiel svoj najlepší spôsob ako odkomunikovať obsah projektu študentom.   Na 
druhej strane, je nevyhnutné, aby študenti dostali identické informácie a mali rovnaké šance zapojiť 
sa do video súťaže s témou dobrovoľníctvo.  
 
V tejto príručke preto nájdete: 
 

� základné definície 
� dôležité informácie pre študentov 
� rady pre školiteľov ako rozvrhnúť stretnutia so študentmi, školitelia s sami vyberú spôsob ako 

zoznámiť cieľovú skupinu s obsahom projektu, aby dostali všetky potrebné informácie  
 
Príručka navyše obsahuje detailný obsah projektu (osožný pre školiteľa, ktorý bude potrebný pri 
uvedení projektu) a stručný koncept v rámci Európskeho roku dobrovoľníctva 2012. 
 
Príručka sumarizuje proces, ktorý nás počas seminára priviedol k identifikácii charakteristiky 
dobrovoľníctva , ktorý si osvojili všetky partnerské organizácie. Výsledkom je spoločná definícia 
dobrovoľníctva, ktorá vystihuje potreby nášho projektu.    
 
V závere odprezentujeme video súťaž a technické informácie pre študentov potrebné pre zapojenie 
do súťaže.    
 
Veľa šťastia a hor sa do práce! 
 
Antonella Nalli 
 

Projektový manažér projektu “Future Active Citizenship: volunteering as an exercise of democracy”  
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                                            Projekt „Future Active Citizenship: volunteering as an exercise of democracy“ 
Projekt  „Budúci aktívni občania: Dobrovoľníctvo ako skúška demokracie“ 

 
Tento projekt vznikol v rámci programu Európa pre občanov 2007-2013, založenom Európskym 
parlamentom a Radou Európy na podporu širokej škály aktivít a organizácií, podporujúcich myšlienku 
Európskeho občianstva a ich zapojenia do občianskej spoločnosti (http://ec.europa.eu/citizenship/). 
    
V tomto kontexte je hlavným cieľom siete organizácií FAC (www.activecitizenship.net) stimulovať v  
mladých Európanoch vôľu by ť aktívnym občanom aj prostredníctvom ich prežitej skúsenosti s prácou 
dobrovoľníka v rôznych organizáciách. Na základe partnerstva siedmich Európskych krajín je projekt 
určený budúcej generácii občanov Európskej únie, ktorá môže zohrať rozhodujúcu úlohu v živote 
svojej sociálnej komunity. Študenti stredných škôl tak majú jedinečnú príležitosť zapojiť sa do 
projektu s Európskou dimenziou a porovnať svoju šikovnosť a zručnosti s rovesníkmi z iných krajín 
Európy. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je ponúknuť študentom myšlienku nadnárodnej 
európskej perspektívy, ktorá prekračuje geografické, kultúrne i lingvistické znaky tej ktorej krajiny.  
   
Európski študenti tak budú súčasťou neformálneho vzdelávania týkajúceho sa dobrovoľníctva, 
a navyše budú mať možnosť zapojiť sa do súťaže i prípravy záverečnej konferencie projektu, 
organizovanú jedný0 z projektových partnerov na základe výberu víťazného tímu. Na Európskej 
úrovni tak budú môcť odprezentovať svoju víťaznú nahrávku. 
 
V rámci Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 tento projekt propaguje dobrovoľníctvo ako formu 
občianskeho aktivizmu a rozvíja koncepty spojenej Európy, ktorými sú aktívne občianstvo, a 
občiansky aktivizmus, občianska zapojenosť a participatívna demokracia. 
 
Každú zo siedmich krajín reprezentuje jedna partnerská organizácia a tri organizácie pracujúce 
s dobrovoľníkmi. Tu je ich zoznam:  
 
1. Rakúsko 

� partnerská organizácia: The World of NGOs, www.ngo.at 
� dobrovoľnícka organizácia: Light for the world, www.light-for-the-world.org 
� dobrovoľnícka organizácia: Kinderhospiz netz, www.kinderhospiz.at 
� dobrovoľnícka organizácia: Association pour la Réinsertion Sociale des Déshérités, 

www.apred.net 
 
2. Nemecko 

� partnerská organizácia: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, www.b-b-e.de 
� dobrovoľnícka organizácia: Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V., 

www.degede.de 
� dobrovoľnícka organizácia: Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, www.bkj.de 
� dobrovoľnícka organizácia: Bürgerhaus Bennohaus e. V., www.bennohaus.org 

 
3. Taliansko 

� partnerská organizácia: Cittadinanzattiva, www.cittadinanzattiva.it 
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� dobrovoľnícka organizácia: Federconsumatori, www.federconsumatori.it 

 
� dobrovoľnícka organizácia: Associazione Andrea Tudisco onlus, www.assandreatudisco.org 
� dobrovoľnícka organizácia: Assemblea “Roma Centro” Cittadinanzattiva 
� dobrovoľnícka organizácia: Associazione Sant’Onofrio 

 
4. Slovensko 

� partnerská organizácia: Spolocnost ochrany spotrebitelov, www.sospotrebitelov.sk 
� dobrovoľnícka organizácia: Nádej, http://nadej-poprad.lepsiweb.sk/ 
� dobrovoľnícka organizácia: Dobrá cesta, www.dobracesta.sk 
� dobrovoľnícka organizácia: Priatelia zvierat, www.priateliazvierat.sk 

 
5. Slovinsko 

� partnerská organizácia: Zavod Nefiks, www.talentiran.si 
� dobrovoľnícka organizácia: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, 

www.drpdnm.si 
� dobrovoľnícka organizácia: Zavod za mladino, www.zam.si 
� dobrovoľnícka organizácia: Društvo Mladinski ceh, www.ceh.si 

 
6. Rumunsko 

� partnerská organizácia: Fundatia PACT, www.fundatiapact.ro 
� dobrovoľnícka organizácia: Pro Vobis, www.provobis.ro 
� dobrovoľnícka organizácia: Save the Children Romania, www.salvaticopiii.ro 
� dobrovoľnícka organizácia: New Horizons Foundation, www.noi-orizonturi.ro 

 
7. Veľká Británia 

� partnerská organizácia: Rutland Citizens Advice Bureau, www.rutlandcab.org.uk 
� dobrovoľnícka organizácia: Age UK, www.ageuk.org.uk 
� dobrovoľnícka organizácia: The Peter Le Marchant Trust, www.peterlemarchanttrust.co.uk 
� dobrovoľnícka organizácia: National Association of Citizens Advice Bureau, 

www.citizensadvice.org.uk 
 

Je veľmi dôležité, aby všetci partneri, organizácie, študenti i učitelia zapojení do projektu pochopili 
európsku dimenziu a zameranie projektu. Ide o prácu medzinárodnej siete organizácií, nie o aktivitu 
jednej organizácie v jednej krajine. Študenti sa sávajú mladými Európanmi a dobrovoľnícka sféra je 
európskou hodnotou so svojimi cieľmi a zámermi. 
 
Každá partnerská organizácia nájde päť stredných škôl a zorganizuje dve stretnutia v rámci jednej 
triedy v každej škole. V triede je v priemere 25 študentov, v každej krajne sa teda do projektu zapojí 
125 študentov. Spolu sa o teda zúčastní asi 875 európskych študentov.  
 
Cieľom dvoch stretnutí s triedami je neformálnou formou študentov oboznámiť s praktickými 
skúsenosťami dobrovoľníkov a účasť študentov na video súťaži o dobrovoľníctve.  
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Pre študentov sú pripravené nasledujúce aktivity: 
 

� dve stretnutia s triedou v piatich zapojených stredných školách (desať stretnutí v každej 
partnerskej krajine spolu) 

� video súťaž 
 

Stretnutia so študentmi budú fotograficky zdokumentované a každá pridaná aktivita slúžiaca tomuto 
cieľu je vítaná. Prezentácie budú vo forme Power Point a pripravené je i promo video o súťaži pre 
študentov. 
 

KONCEPT  PROJEKTU 

Future Active Citizens: volunteering as an exercise of democracy                                                                            

Projekt  „Budúci aktívni občania: Dobrovoľníctvo ako skúška demokracie“ 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť záujem mladých Európanov stať sa aktívnymi občanmi, oboznámiť 

ich s významom a praktickou stránkou dobrovoľníctva, založenom na skúsenostiach občianskych 

a dobrovoľníckych združení. Projekt umožňuje organizáciám zlepšiť a rozvinúť svoje aktivity 

v Európskom kontexte.     

Projekt je rozdelený do troch fáz: 

1. ZVÝŠIŤ POVEDOMIE o dobrovoľníctve, aktívnom občianstve a občianskej zapojenosti v Európe 
prostredníctvom: 
 

� prieskumu o dobrovoľníctve založený na existujúcich európskych štúdiách 
� seminára, ktorého a zúčastní 30 občianskych združení zo 7 členských krajín Európskej únie, 

zameraný na diskusiu o výsledkoch prieskumu a aktuálnej situácii dobrovoľníctva v Európe, 

najmä v krajinách participujúcich na projekte, rovnako ako učenie základnej definície 

dobrovoľníctva, ktorá bude jednotne používaná v priebehu realizácie projektu 

2. ZOZNÁMIŤ ŠTUDENTOV S MYŠLIENKOU, významom a princípmi praktického využitia 
dobrovoľníctva v spoločnosti prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 
 

� školiace stretnutia v piatich rôznych stredných školách (dve stretnutia s každou triedou) 
� video súťaž – študenti budú pozvaní zapojiť sa do súťaže prostredníctvom vlastných krátkych 

video nahrávok ilustrujúcich význam dobrovoľníctva v ich krajine. Odmenou pre víťaza bude 
možnosť podieľať sa na príprave Európskeho podujatia podľa vlastného výberu - VIDEÁ môžu 
byť nahrané kamerou, fotoaparátom alebo mobilným telefónom, môžu byť animované, 
hrané,  so zvukovými či obrazovými efektmi... Ich dĺžka je 60 až 120 sekúnd a môžu byť bez 
slov alebo v angličtine 
 

3. ŠÍRENIE VÝSLEDKOV PROJEKTU 
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� vytvorenie web stránky v šiestich jazykoch, kde budú všetky informácie o projekte a videá 
študentov 

� vytvorenie prezentačného videa  dobrovoľníctve, ktoré bude používané na stretnutiach so 
študentmi rovnako ako príklad pre študentov do súťaže 

� vytvorenie a šírenie animovanej e-karty ako pozvánky pre cca 3000 ľudí v každej krajine, aby 
sa svojim hlasom zapojili do hlasovania o najlepšie video 
 

� vytvorenie a distrubúcia cca 600 DVD (125 na krajinu) s vytvorenými študentskými 
nahrávkami 

� odovzdávanie ceny pre víťaza v rámci vybaného Európskeho podujatia, organizovaného 

jedným z partnerov  

Časový harmonogram aktivít: 

� od  23 januára – do 10 apríla 2012 - stretnutia so študentmi 
� do 15 aprla 2012 -  zverejnenie súťažných videí na  webovej stránke ACN 
� od  16 apríla – to 15 mája 2012  - elektronické hlasovanie 
� 16 apríl 2012 - odoslanie e-karty s pozvaním zapojiť sa do hlasovania 
� 16 máj 2012 -  vyhlásenia víťaza 
� 1 október – 30 december 2012 – odovzdávanie cien víťazovi 

 

DEFINÍCIE 

Hlavným cieľom projektu je zoznámiť študentov s dobrovoľníctvom a dobrovoľníkmi, a ukázať im 

pozitívne stránky dobrovoľníckych aktivít. Ideálne je predstaviť dobrovoľníkov ako obyčajných ľudí, 

aby študenti pochopili, že dobrovoľníkom môže byť každý. Takýmto spôsobom v nich chceme 

prebudiť záujem navštíviť  rôzne dobrovoľnícke organizácie, alebo v nich aspoň prebudiť zvedavosť 

o túto problematiku. Študenti by mali pochopiť sociálne a osobnostné prínosy dobrovoľníctva. Keďže 

ide o medzinárodný projekt, študenti budú oboznámení s realitou fenoménu dobrovoľníctva 

v partnerských krajinách i na úrovni Európskej únie všeobecne.  Pre potreby projektu je potrebné 

pozornosť študentov upriamiť na tri základné koncepty dobrovoľníctva, aby vedeli definovať 

a pochopiť jeho význam. 

Občianska spolupráca: občania zapojení do verejného života: Dobrovoľníctvo je živým nástrojom na 

prebudenie Európskych a národných komunít. Práve tento fenomén prispel k budovaniu a šíreniu 

solidarity ako neoddeliteľného prvku dobrej demokracie. Preto je dobrovoľníctvo formou občianskej 

spolupráce vo všetkých oblastiach.   

Participatívna demokracia: Zapojenie občanov do aktivít inštitúcií v mene adresnejšieho formovania 

verejnej politiky. 



                                          

Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie. Táto publikácia prezentuje postoj 

a názory autora. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii nemusia nevyhnutne odrážať postoj 

Európskej komisie.  

 

 

Aktívne občianstvo: zapojenie sa občanov samotných rôznymi formami a motiváciou precvičiť silu 
a zodpovednosť verejnej sféry s cieľom ochrany práv, starostlivosti o verejný záujem, blaho a dobré 
mravy a posilniť občianske práva.  Dobrovoľníctvo je kľúčových elementom aktívneho občianstva, 
pretože posilňuje sociálnu súdržnosť a rozvíja demokraciu. Pomáha mladej generácii Európanov 
spoznať význam dobrovoľníctva, čím podporuje občianstvo v Európe tým, že môžu prispieť a zohrať 
rozhodujúcu úlohu v spoločnosti, ktorá sa dnes bráni zavedeniu zásadných zmien. 
 
Dobrovoľníctvo: rôzne druhy aktivít vykonávané osobou dobrovoľne, z vlastnej vôle v rámci 
organizácie, bez finančnej motivácie. Tieto aktivity slúžia rozvoju  spoločného blaha a sú pridanou 
aktivitou európskej demokracie.  
 
Prosím, držte sa týchto definícií, pretože sú výsledkom spoločných diskusií. 
 
V snahe vysvetliť tento koncept môžete použiť príklady a príbehy z praxe a mali by ste si zodpovedať 
nasledujúce otázky: 
 
KTO: 

� kto je to dobrovoľník a kto sa dobrovoľníkom môže stať? 
 
AKO: 

� ako sa stať dobrovoľníkom? 
 

ČO: 
� čo je to dobrovoľnícka aktivita vo všeobecnosti a konkrétne  v našej spoločnosti? 
� ako sa pripraviť na prácu dobrovoľníka? 
� čo je kompenzáciou za prácu dobrovoľníka? 

 
KOĽKO: 

� koľko času je treba venovať dobrovoľníctvu? 
 
PREČO:  

� prečo by sa o prácu dobrovoľníka mali zaujímať (benefity)?: 
� nové vedomosti, zručnosti, skúsenosti 
� lepšia zamestnateľnosť, väčšia atraktivita pre zamestnávateľov 
� noví  priatelia a kontakty 
� osobnostný rozvoj a posilnená  sebaúcta 
� možnosť zmeniť  veci, ktoré vám zmenia život – rozvoj vlastnej  komunity 
� vďaka dobrovoľníckym programom možnosť cestovať po Európe a svete 
� vhodný spôsob ako spoznať sociálnu históriu a prekonať napr. generačné rozdiely 
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METODOLÓGIA STRETNUTÍ SO ŠTUDENTAMI A ÚLOHA TRÉNEROV 

 
Metodológia uvedená v tejto časti má odporúčací charakter. Jej cieľom je logicky spojiť témy, ktoré je 
potrebné so študentmi počas stretnutí prebrať. Školitelia si sami zvolia spôsob vedenia stretnutí tak, 
aby boli všetky nasledujúce body študentom objasnené. 
  
Prvé stretnutie: 

� prezentácia projektu + Európskeho roku dobrovoľníctva 
� definícia dobrovoľníctva + dobrovoľníctvo ako občiansky aktivizmus a súčasť Európskej 

demokracie (založené na definícii stanovenej počas seminára a na praktických skúsenostiach 
spolupracujúcich organizácií)   
 

� motivácia študentov: prezentácia  promo videa, podmienok súťaže a ceny pre víťazov 
 

Druhé stretnutie 
� rekapitulácia konceptu dobrovoľníctva a benefitov, ktoré ponúka 
� predstavenie činností dobrovoľníckych organizácií 
� prezentácia video súťaže a jej súťažných podmienok 
� cena pre víťazov. 

 
Organizácia týchto stretnutí je plne v zodpovednosti školiteľa a spolupracujúcich stredných škôl. 
Úlohou j motivovať študentov zapojiť sa. Upozorniť ich na unikátny charakter tohto projektu 
a možnosti, ktoré ponúka. Ideálne by bolo posadiť študentov do kruhu alebo okolo oválneho stola, 
vytvoriť neformálnu atmosféru a umožniť prehovoriť každému  nich. Je dôležité komunikovať, 
počúvať, čo si myslia a zodpovedať všetky ich prípadné otázky. Študenti by sa nemali byť nútení 
zúčastniť sa týchto stretnutí. Mali by rozumieť obsahu a vnímať ho ako svoju príležitosť rozvíjať 
a vzdelávať sa. 
 

„OBJAV  NOVÝ SVET. STAŇ SA DOBROVOĽNÍKOM!“ 

Študentská video súťaž – oficiálne pravidlá 

Video súťaž  Objav nový svet. Staň sa dobrovoľníkom! projektu „Budúci aktívni občania: Dobrovoľ-

níctvo ako skúška demokracie“, realizovaného v rámci programu Európa pre občanov má za cieľ dať 

študentom možnosť vytvoriť vlastnú video nahrávku na tému dobrovoľníctvo. 

Dôležité dátumy súťaže 

Prihlásenie videí: do polnoci rímskeho času  15-teho apríla 2012 

Študenti  nahrajú ich videá na stránku www.wetransfer.com a pošlú ich na mailovú adresu  
contest2012@activecitizenship.net. 
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Hlasovanie za víťazné video: od  16t-eho apríla 2012 do 15-teho mája 2012, do polnoci rímskeho 

času 

Vyhlásenie víťazov:  16-teho mája  2012 

Odovzdávanie cien pre víťaza sa uskutoční medzi 1.10.2012 a 30.12.2012. 

 

DOHODA O OFICIÁLNYCH PRAVIDLÁCH SÚŤAŽE 

Svojou účasťou v súťaži študenti plne akceptujú jej oficiálne pravidlá a rozhodnutie Active Citizenship 
Network. Ocenenie víťazov je podmienené splnením všetkých stanovených podmienok. 

 

Na zapojenie sa do súťaže sa vyžadujú určité vedomosti. V období vyhradenom na prihlasovanie videí 

navštívte stránku www.activecitizenship.net a postupujte podľa inštrukcií ako zapojiť svoje originálne 

video, ktoré ukáže kreativitu autora. Video musí spĺňať nasledujúce požiadavky:  

AUTORSKÝ TÍM: 

� študentský  tím môže pozostávať z 2 až 4 študentov 
� každá trieda môže mať niekoľko tímov 
� každý študent môže byť členom len jedného tímu 
� každý tím môže súťažiť len s jedným videom 
� každý tím musí kontaktovať svoju kontaktnú osobu (Petra Vargová Čakovská, 

petra.cakovska@sospotrebitelov.sk) a projektovú koordinátorku  Antonellu Nalli 

(a.nalli@activecitizenship.net) a poskytnúť mená, adresu školy krajinu, názov tímu a video 

nahrávky 

VIDEO: 

� musí byť originálnym videom študentského tímu 
� 60 až 120 sekúnd dlhé 
� v jednom z nasledujúcich formátov: MPEG, AVI, WMV or QuickTime/MOV 
� nemé, v angličtine alebo originálnom jazyku s anglickými titulkami 
� nevyhralo inú súťaž a predtým nebolo publikované inde 
� nesmie porušovať práva tretej strany, autorské práva, právo na súkromie, obchodnú značku 

či  copyright 
� musí byť vhodné na zverejnenie, bez násilia, urážok, porušenia pravidiel morálky, 

obscénností, neslušnosti  
� nemalo by obsahovať podobizeň inej identifikovateľnej osoby ako členov študentského tímu 

alebo s písomným povolením tejto osoby 
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� nemôže byť publikované priamo na facebookovom profile študentov 
� link stránky s videami môže byť ľubovoľne rozosielaný, aby sa do hlasovania zapojilo čo 

najviac ľudí, hlasovanie prebieha na stránke projektu na to určenej 

VÝHRA: 

Zvíťazí video s najväčším počtom hlasov/kliknutí. 
16. mája 2012 bude víťaz oficiálne zverejnený na stránke ACN a víťazná škola dostane oznámenie 

o víťazovi. 

Po letných prázdninách víťazný tím dostane zoznam podujatí projektových partnerov zo siedmich 

krajín v období od 1. Októbra 2012 do 30. Decembra 2012. Víťazný tím si vyberie, ktorého podujatia 

sa spolu s učiteľom chce zúčastniť   a stráviť dva dni v jednom z európskych hlavných miest. Víťazné 

video bude premietnuté na tomto podujatí a autori sa s ostatnými podelia o svoju filmársku 

skúsenosť. 

 

Každá trieda, ktorá sa zúčastní stretnutí so školiteľmi dostane CD so všetkými video nahrávkami, 

ktoré sa zapoja do súťaže. 

Užite si svoju kreatívnu prácu! 
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                                                                                             OBJAV NOVÝ SVET. STAŇ SA DOBROVOĽNÍKOM! 

SÚHLAS SO ZVEREJNENÍM VIDEO NAHRÁVKY 

 

V rámci projektu “Future Active Citizenship: volunteering as an exercise of democracy - Budúci 

aktívni občania: Dobrovoľníctvo ako skúška demokracie“ čestne prehlasujem, že ja/môj syn/moja 

dcéra môže byť filmovaná počas práce na projektovej študentskej súťaži s názvom Objav nový svet. 

Staň sa dobrovoľníkom! 

Súhlasím tiež, aby video bolo použité pre účely spoločnosti  Active Citizenship Network 

Cittadinanzattigva, projektových partnerov a participujúcich stredných škôl pre potreby projektu 

“Future Active Citizenship: volunteering as an exercise of democracy - Budúci aktívni občania: 

Dobrovoľníctvo ako skúška demokracie“. 

Priezvisko a krstné meno členov tímu: 

1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________ 

(4.) 

__________________________________________________________________________________ 

Názov školy a krajina, ktorú 

reprezentuje:_______________________________________________________________________ 

Dátum narodenia: 

1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________ 

(4.) 

__________________________________________________________________________________ 

Miesto, dátum, podpis (neplnoletých študentov podpíš rodič alebo zákonný zástupca) 

1._________________________________________________________________________________ 
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2._________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________ 

(4.) 

__________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVE CITIZENSHIP NETWORK 

Active Citizenship Network (ACN) bola založená v decembri 2001 ako európske a medzinárodné 

prepojenie talianskej občianskej organizácie Cittadinanzattiva (Active Citizenship). 

ACN je flexibilná sieť európskych občianskych organizácií, ktoré sa zapájajú do rôznych projektov 

zameraných na posilnenie aktívneho občianstva pri tvorbe európskej politiky. ACN odzrkadľuje 

taliansku politiku Cittadinanzattiva’ v oblasti zdravia,  sociálnej zodpovednosti podnikov, vzdelávania 

a školení globálne. 

Hlavnou myšlienkou ACN je propagovať a podporovať  tvorbu európskeho občianstva ako aktívneho 

občianstva, čím testuje silu a zodpovednosť občanov samotných pri tvorbe národných politík. 

ACN si uvedomuje dôležitú úlohu národných a regionálnych združení občanov v tomto procese. Preto 
bojuje za myšlienku subsidiarity Európskej únie posilňovaním vzťahov medzi inštitúciami a občanmi 
tak, aby samotné inštitúcie vítali iniciatívu občanov, jednotlivcov i skupín, vo vykonávaní 
verejnoprospešných aktivít. (Subsidiarita (z lat.: subsidium = pomoc, podpora, posila, záloha) je 
politický princíp, podľa ktorého sa politické rozhodnutie má prijímať čo najbližšie pri občanovi. 
Politické rozhodovanie sa tak posúva z nižšej na vyššiu úroveň len v prípade, že je to nevyhnutné z 
pohľadu efektívnosti. Pápež Pius XI charakterizuje subsidiaritu známou formulou: „Nie je dovolené 
odňať jednotlivcom a zveriť spoločenstvu to, čo môžu vykonať vlastnými silami a vlastnou 
usilovnosťou. Súčasne je nesprávne preniesť na vyššie a väčšie spoločenstvá to, čo sa dá realizovať v 
menších a nižšie postavených spoločenstvách. Všetko toto znamená škodu a narúša spoločenský 
poriadok. Akákoľvek činnosť každej spoločnosti je svojou podstatou a povahou subsidiárna; má 
napomáhať členom spoločenského združenia, a nie ich zničiť a pohltiť.“ 

 Active Citizenship Network sa vyznačuje: 

� Žiadna pobočka v Bruseli. Aktivity ACN sú realizované v podstate cez internet 
a prostredníctvom stretnutí v rôznych európskych krajinách.  Táto metóda dovoľuje sieti byť 
v užšom spojení a flexibilne reagovať na potreby a snahy európskych občanov. 

� Projektoví partneri. ACN nemá trvalých či krátkodobých členov. Ide o flexibilnú sieť 
organizácií. Združenia, ktoré majú záujem o aktivity ACN sa môžu zapojiť  ako partneri 
v jednotlivých projektoch. 
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� Priorita národných a regionálne založených organizácií. Cieľovou skupinou ACN sú lokálne 
a regionálne občianske organizácie, ktoré sú často dôležité, no málo známe a zapájané do 
tvorby európskych politík. 

� Nová  Európe, no nie Európska únia. ACN nerobí rozdiely medzi občianskymi organizáciami 
z členských a kandidátskych krajín EÚ. Projekty ACN sú zvyčajne smerované do všetkých 
európskych krajín. 

� Globálny prístup k občianskemu aktivizmu. ACN si váž všetky občianske združenia rovnako 
bez ohľadu na ich veľkosť, formu, oblasť pôsobenia, aktivít či právny stav. Preto ACN 
propaguje spoluprácu všetkých typov organizácií  v projektoch.  

� Angličtina je pracovným jazykom. Aby bola zabezpečená efektívna komunikácia a spolupráca 
všetkých partnerov, ACN prijala angličtinu za svoj pracovný jazyk. 


