
   

 

EVROPSKÁ CENA PREVENCE KRIMINALITY 2021 

(národní kolo) 

Téma: Šikana a násilí mezi nezletilými  

 

Všeobecné informace 

1. Kdo/jaká instituce projekt nominuje a realizuje. 

Nominuje: Krajský úřad Karlovarského kraje  - manažerka prevence kriminality  

Realizuje: " Dětský úsvit ", z. s. 

2. Název projektu. 

„Maják – cesta bezpečí“ 

3. Osoba odpovědná za projekt a kontaktní osoba – kontaktní údaje. 

Mgr. et Bc. Sonia Sudimacová, SSudimacova@seznam.cz, mobil: 608 65 65 40 

4. Datum zahájení projektu (1. 3. 2021). 

Je projekt stále ve stavu realizace (ANO). 

Projekt má nadstavbu, návaznost i do dalších let – vyškolení „Strážců Majáku“, 
nejedná se o jednorázovou záležitost (pokračování, kontinuita, provázanost). 
Děti (tj. Strážci Majáku se po „vyškolení“ v uceleném programu, který končí svoji pilotní 
fázi v prosinci 2021) se stávají našimi partnery a spolupracovníky. Pokračují ve své 
„misi“ a pomáhají ostatním dětem (spolužákům, vrstevníkům), kteří mají  rovněž šanci 
stát se dalšími „Strážci Majáku“ - více viz popis projektu. 

5. Kde je možné se o projektu dovědět více informací? Uveďte odkaz na webové 
stránky projektu či na jiné zdroje dostupné online. 

www.destkyusvit.cz  

Fb: Dětský úsvit – pěstounská péče, autismus a děti v nesnázích  

6. Popis projektu na jednu stránku. (max. 600 slov) 

Projekt je zaměřen na děti a mládež, kteří jsou reálně ohroženi sociálně- 
patologickým prostředím, rizikovými jevy a vykazují, nebo mají sklon vykazovat, 
tendence k různým závislostem, predelikventnímu a delikventnímu chování. 

Věková kategorie dětí: 8 - 15 let. 
Projekt se zaměřuje na strategie, které pracují aktivní, interaktivní a zážitkovou 

formou s danou cílovou skupinou a mají preventivně - terapeutický charakter. Projekt 

mailto:SSudimacova@seznam.cz
http://www.destkyusvit.cz/


   

 

klade důraz na účinnost, s cílem napomoci eliminovat, či zamezit eskalaci 
nežádoucího jednání a chování. 

 
Program má za cíl:  vytipování a „vyškolení“ 5 až 8 jedinců (strážců Majáku) z řad 

účastníků, kteří úspěšně projdou programem a budou tzv. „nositeli štafety“ = budou 
nově získané zkušenosti a poznatky šířit nejen v rodině a mezi vrstevníky, ale i ve své 
komunitě. Zároveň by se stali  jakýmsi mentory, průvodci a ochránci dalších dětí, 
kteří se ocitli v nesnázích, ohrožení. 

 
Jejich stěžejní role bude zejména ve školách – aktivní a efektivní způsob  

řešení šikany, kyberšikany, násilí mezi dětmi.  
 
Těmto „Strážcům Majáku“ bude „Dětský úsvit“, z. s.  poskytovat  zázemí,  

informační, emoční a sociální podporu, metodické vedení. Nejen po dobu trvání 
projektu, ale i po skončení projektu. 

 
V rámci projektu se budeme snažit realizovat program „Maják – cesta bezpečí“ 

ve všech jejích rovinách: v sociální, situační i v rovině viktimologické. Zároveň si 
uvědomujeme, že samotná naše iniciativa by nebyla efektivní bez přímé účasti 
obyvatel a součinnosti  zainteresovaných subjektů. 

Při průběžné realizaci výše uvedených aktivit bude zohledňován i specifický 
a nadtématový cíl: zlepšení a rozvoj komunikace mezi občany a státními, 
veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty právě v oblasti prevence 
kriminality. 

 
Projekt je realizován ve správním obvodu města Cheb (popř. okolních obcích.) 
 
Formy:  
Zážitková pedagogika, narativní a projektové techniky, kontaktní terapie, 

interaktivní nácviky, přednášky, hraní rolí, samostatné plnění zadaných úkolů, sdílení, 
diskuse… 

 
Práce individuální i skupinová.  

 

I. Projekt by měl být zaměřen na prevenci/snížení kriminality či na zvyšování 
pocitu bezpečí v rámci daného tématu. 

7. Jaké mechanismy z níže uvedených, přispívající k prevenci kriminality a/nebo ke 
snížení kriminality a zvyšování pocitu bezpečí jsou v rámci projektu aplikovány?  

☐ Vytváření a udržování normativních překážek zabraňujících páchání trestné činnosti  

 



   

 

☐ Snižování motivace k páchání trestné činnosti formou odstranění nebo omezení 

sociálních či individuálních příčin a procesů, které vedou ke kriminalitě (např.: sociální 
a finanční podpora pro znevýhodněné, sociálně slabé rodiny)  

 

☐ Odrazování případných pachatelů od páchání trestné činnosti prostřednictvím 

hrozby trestu  

 

☐Překažení trestné činnosti (např.: zvýšení policejních hlídek v rizikových oblastech)  

 

☐ Ochrana zranitelných cílů pomocí snižování příležitostí a ztížením páchání trestné 

činnosti (např.: umisťování zámků a kamer)  

 

☐ Snižování škodlivých dopadů trestné činnosti (např.: iniciativy na znovuzískání 

ukradeného zboží apod.)  

 

☐ Snižování zisků z trestné činnosti (např.: restorativní programy)  

 

☐ Paralyzace pachatelů tím, že je jim odepřena možnost dalšího páchání trestné 

činnosti (např.: uvěznění klíčových členů gangu atd.)  

 

☐ Povzbuzování pachatelů k upuštění od dalšího páchání trestné činnosti, rehabilitace 

recidivistů tak, aby se navrátili zpět do běžného života (např.: rehabilitační programy 
ve věznicích) 

 

Popište, jak byly výše uvedené mechanismy použity (max. 300 slov) 

Kromě přímé práce s dětmi je součástí projektu také: 
 
- Vlastní autorsko edukačně - naučná publikace: „Violka a cesta za Duhou“, 
která se týká šikany a etiketizace. Děti s příběhy aktivně pracují. 
Vznik CD s kompletací příběhů  - říjen 2021. Jednotlivé příběhy samostatně 
ke zhlédnutí na Fb. 
- Pro veřejnost: bude vypracována osvětově - naučná publikace Maják – 
cesta bezpečí“ – tvořena z článků prezentovaných  na našem  Fb v rámci projektu: 
Maják 
Tematické  a odborné články týkající se dané problematiky.  



   

 

Vznik publikace ke konci roku 2021. Jednotlivé články aktuálně dostupné na Fb.   
 
- Příručka Strážce Majáku + pracovní listy 
Vznik příručky říjen/listopad 2021 ve spolupráci s dětmi.  
 
- Vlastní, autorská publikace pod názvem: „ Lapálie myší rodiny“, která 
obsahuje rovněž pracovní listy a je určena opět pro práci s dětmi + rodinám; tematicky 
otevírá problematiku trestné činnosti (táta myšák krade)  + problematiku trestu, 
nápravy a vězení (táta myšák je chycen do pasti – alegorie pro vězení). 
 
Vytvořena  bude „naučná!“ CESTA BEZPEČÍ – na trase Cheb - Stein;  podél cesty  
na dřevěných špalcích budou (v zalaminované formě) umístěny: vzkazy od dětí 
(Strážci Majáku), práva dětí a dětské potřeby (+ symboliky, hesla).  
 
Pro Strážce Majáku máme vyrobeny i „ odznaky“, které obdrží  každý Strážce po 
absolvování programu. 
 
Finanční podpora: 
Nebudeme poskytovat přímo žádné finance. Děti, které aktivně budou spolupracovat 
v rámci plnění úkolů, z projektu obdrží: 
 
1.  Zdarma poukazy/ vstupenky na různé akce, aby mohly společně i s rodinnými 
příslušníky a sourozenci  smysluplně  trávit volný čas, měly společné zážitky, prožitky  
(poukázky/ vstupenky budou získány od sponzorů např. Plavba lodí po Jesenici,  Pony 
terapie a projížďky na koních, vstupenky do botanické zahrady v Bečově, do Aquafóra 
ve Františkových Lázních, Zmzlinová párty apod.) 
 
2. „ Dětský úsvit“ z.s. disponuje: 
A. Putovní knihovnou (k dispozici zdarma literatura)  
B. Dobročinným bazárkem (hračky, pomůcky, společenské hry, stavebnice, 
oblečení…) 
 

II. Projekt by měl být průběžně hodnocen a měl by postupně dosáhnout většiny 
svých cílů. Více informací o evaluaci (dostupné pouze v AJ) zde 

8. Proč projekt vznikl? Jaký(-é) problém(-y) měl vyřešit? Proběhla před zahájením 
projektu předběžná analýza stávajícího stavu? Kdo a jak ji provedl? Jaká data byla 
využita? Jakým způsobem tato analýza přispěla ke vzniku projektu? (max. 150 
slov) 

 

Výchozí data: 
 

https://eucpn.org/document/research-report-evaluations


   

 

Přestupky mladistvých podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích – tříleté 
meziroční srovnání 
Ročník 2019 

Počet případů celkem: 558 
 

Nárůst přestupků u některých skutkových podstat v roce 2019/20 lze spatřovat 
ve spolupachatelství více osob (například ublížení na zdraví nebo jiné hrubé jednání, 
případně krádeže), tedy že se jednoho skutku (případu) zúčastnilo více mladistvých 
(parta). 
 
Zpráva od Mgr. Libuše Hoyerové, Středisko výchovné péče Karlovy Vary: 
 
Ve věkové skupině 13-15  přibývá dětí, které mají stále více s problémy: 
- s experimentováním v užívání alkoholu, THC a většina dětí, která k nám přichází, 
jsou již silní kuřáci 
- s nevhodným užíváním sociálních sítí (u dívek zveřejňování intimních fotografií...) 
- mají velmi nízké sebevědomí a pak se nechají lehce ovlivnit silnějšími členy party 
k nežádoucímu chování - kradou pro ně doma nebo i jinde peníze, alkohol, cigarety, 
sebepoškozují se, natáčejí závadná videa ... 
- děti a mladiství mají vztahové problémy, cítí se nepřijati a hledají pak náhradní 
programy - sebepoškozování, chtějí se neadekvátním způsobem prosadit mezi 
vrstevníky 
- zvyšuje se množství případů, kdy jsou jedinci z výše jmenované věkové skupiny často 
příslušníky skupin, které společně páchají činnosti, které by se mohly označit 
za trestný čin (vandalismus - ničí povrchy automobilů, sprejují budovy a veřejné 
prostory, překonávají násilně zamčené sklepy, půdy... kde pak odcizí drobné věci, jež 
jde zpeněžit, výrazně nebezpečné jsou společné bitky - vyberou si slabého jedince, 
kterého potom společně slovně i fyzicky napadnou) 
- mnoho našich jedinců má problém ve fungování rodiny, rodiče nebo nejbližší příbuzní 
jim sami dávají nevhodné vzory, protože sami mají problémy se závislostmi, s 
krádežemi, prostitucí... 
 
V DŮSLEDKU VÝŠE POPISOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ SE ROZVÍJÍ ŘADA 
PROBLÉMŮ SE SEBEÚCTOU, SEBEPŘIJETÍM, V NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ, SE 
ZÁVISLOSTMI, S NERESPEKTOVÁNÍM SPOLEČENSKÝCH PRAVIDEL, 
ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU, AUTORIT A U JEDINCŮ SE VYTVÁŘEJÍ 
NEŽÁDOUCÍ PROJEVY CHOVÁNÍ. 
PŘI REEDUKACI A TERAPII JE POSLÉZE POTŘEBA POSÍLIT SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ 
A MLADISTVÍCH, SEBEPŘIJETÍ, NAUČIT SE UMĚT VHODNÝM ZPŮSOBEM 
PROOSADIT, ZNÁT PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ, RESPEKTOVAT 
AUTORITY, DODRŽOVAT ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, KVALITNĚ VYUŽÍVAT VOLNÝ 
ČAS A POSILOVÁNÍM ZODPOVĚDNÉHO ROZHODOVÁNÍ A BÝT ODPOVĚDNÝ 
ZA SVÉ ČINY PŘEDCHÁZET NEŽÁDOUCÍM PROJEVŮM, ZÁVISLOSTEM, CITOVÉ 
DEPRIVACI, KRIMINALITĚ A DELIKVENCI.  



   

 

 
ÚSPĚŠNOST NÁPRAVY JE ZÁVISLÁ NA ZAPOJENÍ VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH 
STRAN DO NÁPRAVY A ROZVOJI JEJICH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ. 
 
PRÁVĚ DOSTATEČNÁ PREVENCE, OSVĚTA  A VČASNÉ VYHLEDÁVÁNÍ 
PROBLÉMŮ MAJÍ VLIV NA SNÍŽENÍ POČTU DĚTÍ, KTERÉ K NÁM MUSEJÍ Z VÝŠE 
JMENOVANÝCH DŮVODŮ DOCHÁZET NEBO NEMUSÍ NASTOUPIT 
DO ÚSTAVNÍCH NEBO NÁPRAVNĚ VÝCHOVNÝCH ZAŘÍZENÍ.  

9. Jaké byly hlavní cíle projektu? Pokud je to relevantní, uveďte, které z těchto cílů 
byly hlavní a které vedlejší. (max. 150 slov) 

Hlavním cílem projektu je vytipování a „vyškolení“ 5 až 8 jedinců (Strážců Majáku) 
z řad účastníků, kteří úspěšně projdou programem a budou tzv. „nositeli štafety“ = 
budou nově získané zkušenosti a poznatky šířit nejen v rodině a mezi vrstevníky, ale 
i ve své komunitě. Zároveň by se stali  jakýmsi mentory, průvodci a ochránci dalších 
dětí, kteří se ocitli v nesnázích, ohrožení. 
 
Jejich stěžejní role bude zejména ve školách – aktivní a efektivní způsob  řešení 
šikany, kyberšikany, násilí mezi dětmi.  
 
Těmto „Strážcům Majáku“ bude „Dětský úsvit“, z. s.  poskytovat  zázemí,  informační, 
emoční a sociální podporu, metodické vedení. Nejen po dobu trvání projektu, ale i po 
skončení projektu. 
 
Mezi další cíle projektu patří: 
- prohlubování morálního vědomí 
- zvnitřnění si etických hodnot, norem a  právních principů 
- zvyšování právního povědomí a jeho účinné uplatňování v praxi (mladiství 
delikventi, právní odpovědnost apod.) 
- rozpoznání rizik a hrozeb včetně účinné obrany (důraz na kyberprostor)  
- eliminace predelikventního a delikvetního chování – formou interaktivního 
učení, nácviků 
-zvyšování osobního pocitu bezpečí a vytváření bezpečného klimatu pro soužití 
s druhými 
-respektování práv svých i druhých, nevolit cestu agrese a násilí 
-motivace chovat se podle hesla: “Morální je normální“ 

 

10. Byla do projektového řízení zapracována procesní evaluace – hodnocení postupů 
během projektu? Kdo tato hodnocení prováděl (interní/externí týmy) a s jakými 
výsledky? Jaká kritéria hodnocení byla formulována? V jaké fázi se projekt nachází 
nyní a jak byly hodnoceny jeho jednotlivé fáze? Byly na základě takového 
hodnocení provedeny nějaké změny? (max. 300 slov) 



   

 

+ 

11. Bylo do projektového řízení zapracováno hodnocení výsledku1 či dopadu2? Kdo 
toto hodnocení provedl (interní/externí tým), jaká data a metody byly využity  
a s jakým výsledkem? Jaká kritéria hodnocení byla formulována? (max. 300 slov) 

 

Vyhodnocení  konkrétního přínosu projektu:  
A. Na úrovni jednotlivých účastníků zapojených do projektu, zejména od dětí 
samotných - zpětná vazba, diskuze, dotazníky (jaký byl přínos, jaké poznatky + 
efektivita), výstup – získání aktivně působících „Strážců Majáku“ 
B. Na úrovni týmu pracovníků „Dětského úsvitu: “z. s. - zpětná vazba, sdílení poznatků, 
přínosu, diskuze v multitýmu, analýza SWOT – vyhodnocení zda se dané cíle 
podařilo/nepodařilo naplnit, v jaké míře a proč 
C. Na úrovni všech zainteresovaných subjektů - zpětná vazba, sdílení poznatků, 
přínosu, diskuze v multitýmu, analýza SWOT - vyhodnocení zda se dané cíle 
podařilo/nepodařilo naplnit, v jaké míře a proč 
D. Na úrovni diskuse s veřejností - sběr dat = získání zpětné vazby, podněty, 
připomínky, sdílené zkušenosti 
 
Výstup: zefektivnění a volení nových, inovativních přístupů k dané problematice 
 
Forma: Dotazníky, rozhovory, workshop, kulatý stůl 
 
Sběr dat – analýza – vyhodnocení 
 
Výstupy z projektu budou prezentovány transparentně ve výsledné analýze, která 
bude veřejně přístupná prostřednictvím Fb „Dětského úsvitu“, z. s., webových stránek, 
videoprezentace, a také bude uvedena v občasníku Noviny Berušky Milušky (vychází 
jednou ročně, vydání únor- březen). 
 
S ohledem  na skutečnost, že projekt  aktuálně probíhá, je rozfázovaný, nelze 
nyní  předložit  vyhodnocení, tj. evaluaci, výsledky  úspěchu a naplnění záměru  
celého projektu. 
Výstupy a hodnocení: prosinec 2021. 
Provede realizátor projektu. 

                                                 
1 Evaluace výsledku: Měří přímý účinek (tj. rozsah změn) projektu na cílovou skupinu, populaci nebo 
geografickou oblast. Informace získané při vyhodnocení výsledku určují, na jaké úrovni byly cíle 
dosaženy. 
2 Evaluace dopadů: Měří dlouhodobé účinky projektu na cílovou skupinu a nepřímé účinky na širší 

komunitu. Informace získané z posouzení dopadů určují, na jaké úrovni byly dosaženy hlavní cíle 
projektu. 



   

 

III. Projekt by měl být (v rámci možností) inovativní a využívat nové metody  
a přístupy. 

 

12. V čem jsou metody a postupy projektu inovativní? (max. 150 slov) 
 

Inovaci spatřujeme: 
1. V ucelené a kompaktní propojenosti +  šíři záběru  
2. Zaměřujeme se na práci už s velmi malými dětmi (od 8 let) 
3.“Strážci  Majáku„ nebudou  dospělé osoby, ale stanou  se jimi  samotné děti, 
DĚTI BUDOU VZÁJEMNĚ POMÁHAT DĚTEM – kontinuita projektu a nosnost 
do budoucna. Děti jako parter a spolupracovník. 
4. Kombinace  různorodých technik, forem a prvků – výše popsáno 
5. Projekt je primárně určen dětem, ale další výstupy jsou využitelné i pro širokou 
veřejnost  (edukačně – naučná publikace - vydána  a distribuována bude  koncem roku 
2021)  
6. Vlastní tvorba  -  autorské publikace pro děti  (Violka a cesta za DUHOU, Lapálie 
myší rodiny) 
7. Violka na cestách – videorozhovory s Violkou a jejími hosty na Fb;  vydáno 
z videorozhovorů  bude ucelené CD - listopad 2021 
8. Využití kontaktní terapie  + zvířátkový reportér  
9. Vytvoření CESTY BEZPEČÍ – naučná stezka Cheb- Stein, kde podél 3 km  dlouhé 
cesty bude prezentována Úmluva o právech dítěte (slovem, obrázkem, symboly), 
umístěny jednotlivá práva dětí a dětské potřeby budou na špalících ze dřeva 
(v zalaminovaném  formátu) + doplněno vzkazy od samotných dětí (Strážců Majáku); 
realizace srpen – září 2021 
 
V přílohách přikládáme ukázky  z projektu. 

 

IV. Projekt by měl (v rámci možností) podporovat partnerskou spolupráci mezi 
relevantními subjekty. 

13. Kteří partneři se podíleli na realizaci projektu a v čem spočívala jejich činnost? 
(max. 200 slov) 

 
Projekt je realizován ve správním obvodu města Cheb (popř. v okolních obcích). 
 
Multidisciplinární tým tvoří tyto subjekty: 

 Městská  policie Cheb – prevence kriminality 

 odbor SvZ MěÚ Cheb (OSPOD MěÚ Cheb) - s kurátorem 

 speciální pedagog/etoped působící ve SVP Karlovy Vary 

 NZDM Pohoda (SZSS Cheb p. o.) 



   

 

 NNO  

 školy 

 Policie ČR – obvodní oddělení Cheb  

 SZ (státní zastupitelství) Cheb 
 
 

 

V. Projekt by měl být přenositelný do dalších regionů či členských států EU. 

Ano, je přenositelný. 

14. Jak je projekt financován a kým? (max. 150 slov) 

Krajský úřad Karlovarského kraje – poskytnutá dotace - 150.000 Kč   

Vlastní činnost realizátora - 20.000 Kč  

Sponzoři - min. 30.000 Kč 

15. Jaké byly náklady projektu ve smyslu finančním, materiálovém a lidských zdrojů? 
(max. 150 slov) 

Zatím nelze stanovit konečnou sumu (ať v přímých či nepřímých nákladech, mnoho  
aktivit bylo realizováno svépomocí realizátora),  jelikož projekt stále probíhá. 

Finančně:  

110.000 Kč osobní náklady 

40.000 Kč materiální náklady 

30.000 Kč podíl sponzorů 

20.000 Kč vlastní činnost 

16. Byla provedena analýza nákladů a výnosů? Pokud ano, popište ji (uveďte, jak a 
kým byla provedena, jaké byly její výsledky apod.). (max. 150 slov) 

Analýza bude provedena v prosinci 2021. Analýzu provede realizátor projektu. 

17. Je potřeba projekt nějak upravit, aby bylo možné jeho úspěšné přenesení  
do dalšího regionu či členského státu EU? 

Ano, určitě překlad do jazyka příslušné členské země. Jedná se například o publikace 
a další materiály pro Strážce Majáku. 

18. Má realizace projektu v jiném regionu či členském státě EU smysl? Uveďte důvody. 

Ano, určitě má, neboť problémy, kterým čelíme zde v Karlovarském kraji, čelí i jiné 
regiony v ČR i jiné členské státy (delikvence, kriminalita). Domníváme se, že prevence 



   

 

je tím nejlepším a  nejlacinějším možným řešením a že je třeba začít již u mladších 
dětí a podchytit první náznaky (transgenerační přenos). 

Uveďte krátký popis projektu (abstrakt) (max. 150 slov) 

 

Projekt je zaměřen na děti a mládež (ve věku 8 – 15 let), v sociálně patologickém 
prostředí. Tyto jedinci jsou ohroženi rizikovými jevy, závislostmi, či delikventním 
chováním.  

Projekt se zaměřuje práci s danou cílovou skupinou, která prostřednictvím různých 
preventivních technik eliminuje a brání eskalaci nežádoucího chování a jednání. 

Cílem projektu je vyškolení 5 - 8 tzv. Strážců majáků – jedinců, kteří prošli 
programem projektu a budou nově získané zkušenosti a poznatky šířit nejen v rodině 
a mezi vrstevníky, ale i ve své komunitě. Tito strážci se stanou mentory, průvodci 
a ochránci dalších dětí, kteří se ocitli v nesnázích, ohrožení. 

 
Jejich stěžejní role bude zejména ve školách – aktivní a efektivní způsob  

řešení šikany, kyberšikany, násilí mezi dětmi.  
 
Těmto „Strážcům Majáku“ bude „Dětský úsvit“, z. s.  poskytovat  zázemí,  

informační, emoční a sociální podporu, metodické vedení. Nejen po dobu trvání 
projektu, ale i po skončení projektu. 
 

Projekt je realizován ve správním obvodu města Cheb (popř. okolních obcích.) 

 
Přílohy: 
 
P1 - Odznak Strážce majáku  

 
 
 
 
 



   

 

P2 – Plakát – Chceš se stát Strážcem majáku? 
 

 
 
 
 
 
 



   

 

P3 – Keramický maják 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P4 – Příručka pro Strážce majáku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

P5 – Práva dětí 
 

 


