PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ/STUDENTŮ BĚHEM PROGRAMŮ PROJEKTU BFSB
Máš právo, abychom se k Tobě chovali stejně, jako ke všem ostatním, bez ohledu na to, jaké jsi národnosti, jak
vypadáš, co si myslíš a podobně.
Máš právo na to, aby Ti lektorující řekli Tvá práva a povinnosti
Máš právo, abychom Ti říkali Tvým jménem. Bereme Tě jako člověka sobě rovného, který je důležitý,
samostatný a za sebe odpovědný.
Máš právo se na programu cítit bezpečně - tělesně i duševně. Nikdo nemá právo Ti jakkoli ubližovat či Tě nutit
do něčeho, co sám dělat nechceš.
Máš právo říkat jen to, co opravdu chceš říkat.
Máš právo nehovořit o věcech týkajících se Tvého soukromí a o tom, co právě prožíváš, pokud Ti to přijde
nevhodné nebo nepříjemné
Máš právo vědět, jak bude program probíhat a co budeme dělat.
Máš právo vědět, do jaké míry jsou informace, které říkáš, důvěrné - v některých případech mají lektoři a
lektorky povinnost informovat další osoby, když se dozví o porušení nějakého zákona, například krádeže, týrání
nebo přechovávání drog. O ostatních důvěrných věcech hovoří lektoři jenom v týmu mezi sebou, pokud jim
nedovolíš o tom mluvit i s jinými lidmi. Je jenom na Tobě, nakolik se do programu zapojíš a co všechno nám o
sobě řekneš.
Máš právo se programu neúčastnit a lektorující Tě za to nebudou nijak trestat. Kdykoliv během programu
můžeš říci, že se aktivity nechceš účastnit, protože ti je to z nějakého důvodu nepříjemné (využít práva STOP),
můžeš se ale opět znovu zapojit, až budeš chtít, a bude-li to aktuální program umožňovat.
Máš právo si stěžovat a zároveň být informován o tom, jak si stěžovat. Nejrychlejší je stěžovat si přímo
lektorujícím (mohou své chování rovnou změnit), ale můžeš jít za učitelkou či učitelem, ředitelkou nebo
ředitelem, rodiči, případně na náš web a napsat rovnou našemu šéfovi. Do jednoho měsíce od stížnosti se
dozvíš, jak se situace vyřešila. Vlivem stížnosti se nezhorší chování lektorujících vůči Tobě. Lektorům zároveň
pomůžeš, když své dojmy sdělíš v dotazníku - ty lektorující čtou, aby věděli, v čem se mají zlepšit.
Máš právo na to, abychom Ti řekli, co si o Tvé situaci nebo problému myslíme a jak ho vnímáme, případně
abychom se o tom otevřeně bavili, pokud to tak budeš chtít. Pokud máš nějaký problém, se kterým se chceš
lektorovi nebo lektorce svěřit, můžeš za nimi o přestávce nebo po programu zajít. Pokud se vám společně
nepodaří vymyslet řešení problému, lektor Ti poradí, kde můžeš vyhledat další pomoc. Je možné, že další
pomoc bude vyžadovat souhlas anebo asistenci Tvých rodičů.

