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1. Prečo je vaša pomoc dôležitá

Ľudia po celom svete prijímajú nevyhnutné opatrenia, aby ochránili seba a 
svojich blízkych pred ochorením koronavírusu /COVID-19/, aby podporili 
svoje miestne spoločenstvo a zabránili ďalšiemu šíreniu ochorenia.

Mnoho ľudí zdieľa informácie o víruse a o spôsoboch, ako sa pred ním 
chrániť – nie však všetky z nich sú, nanešťastie, pravdivé. Dezinformácie a 
nedostatok informácií počas stavu ohrozenia verejného zdravia môžu šíriť 
paranoju, strach, stigmy a mať za dôsledok, že ľudia sa ocitnú vo väčšom 
nebezpečenstve alebo budú robiť veci, ktoré môžu ublížiť im aj ostatným.

Vypuknutie ochorenia tiež spôsobilo, že mnohí ľudia cítia obavy, ostali 
izolovaní, osamelí a pociťujú stres. Teraz, viac než kedykoľvek, je potrebné, 
aby sme zvyšovali povedomie, prispievali k solidarite, podporovali sa 
navzájom a boli k sebe láskaví a ohľaduplní.

Či už ste dobrovoľníkom, členom záujmového klubu, mladým aktivistom, 
reportérom či uvedomelým občanom, vieme, že tiež túžite po tom, aby sa svet 
stal lepším miestom pre každé dieťa. Mnohí z vás už teraz pravdepodobne 
pomáhate a svojimi činmi prispievate k zastaveniu šírenia ochorenia COVID-19.

Našou snahou je, aby tento dokument bol „živým“ dokumentom, ktorý 
bude pravidelne dopĺňaný na základe vašich nápadov, odporúčaní a 
skúseností. Ak máte návrhy na jeho zlepšenie, pošlite nám ich, prosím, na 
info@voicesofyouth.org. Pre viac informácií o COVID-19 navštívte 
webstránku Slovenskej nadácie pre UNICEF. 

https://www.unicef.sk/
mailto:info@voicesofyouth.org
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2. Ako môžete pomôcť
Predtým, než začnete konať, prečítajte si, prosím, pozorne časť 3 
tohto dokumentu, kde nájdete všetky potrebné informácie.

Aktivity, ktoré vám zaberú menej ako 2 minúty

Pre najnovšie informácie sledujte UNICEF
a Svetovú zdravotnícku organizáciu /WHO/:

• UNICEF Facebook
• UNICEF Twitter
• UNICEF Instagram
• WHO Facebook
• WHO Twitter
• WHO Instagram

Zdieľajte správy zo sociálnych médií a grafiky, ktoré zverejňuje UNICEF a 
WHO na vašom Facebooku, WhatsAppe, TikToku, Snapchate, Instagrame, 
Twitteri /či na iných sociálnych médiách, ktoré používate/, aby ste si boli 
istí, že všetci vaši priatelia majú spoľahlivé a overené informácie! Môžete 
tiež zdieľať odkazy na informácie zverejňované UNICEFom na akýchkoľvek 
online fórach alebo sekciách s komentármi na webových stránkach, ktoré 
pravidelne navštevujete. 

https://www.facebook.com/UnicefSlovensko/
https://twitter.com/unicef
https://www.instagram.com/unicef_sk/
https://www.facebook.com/WHO
https://twitter.com/who
https://www.instagram.com/who/
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Ak nemáte problém s angličtinou, priháste sa k odberu U-REPORTu, aby 
ste dostávali najnovšie informácie o vývoji a naučili sa, ako sa najlepšie 
ochrániť. Chatbot U-Reportu COVID-19 poskytuje najdôležitejšie 
informácie o COVID-19 a vyvracia existujúce mýty prostredníctvom 
„stopovania pôvodu fám“. Vyskúšajte to a urobte nasledovné:

• WhatsApp:  Pošlite text “CoronaVirus” na číslo +66 80 024 9442.
• Facebook Messenger: Pošlite text ‘CoronaVirus’ cez

Facebook Messenger na http://m.me/UReportGlobal
• Viber: Sledujte verejný účet ‘U-Report’ na Viberi (zvoľte

možnosť Discover/Objaviť), Pošlite správu ‘CoronaVirus’

Aktivity, ktoré vám zaberú 5 - 15 minút

OTESTUJTE svoje vedomosti. Poznáte fakty o víruse COVID-19? Urobte si 
kvíz UNICEFu a zistite to. Môžete vyzvať svojich priateľov, aby sa tiež 
otestovali.

Kliknite na medzinárodnú stránku VOICES OF YOUTH /Hlasy mladých/ a 
prečítajte si príbehy, básne, prezrite si obrázky a komiksy vytvorené 
mladými ľuďmi o ich skúsenostiach s vypuknutím ochorenia COVID-19. 
Prihláste sa a zdieľajte váš vlastný príbeh či iný kreatívny obsah, alebo sa 
spojte s Voices of youth na Twitteri.

Vytvorte si vlastné live vysielanie na sociálnych médiách a ukážte vaším 
sledovateľom, ako si majú správne umývať ruky a/alebo hovorte o dôležitosti 
dodržiavania nevyhnutného odstupu medzi ľuďmi. Predtým, než budete obsah 
zdieľať s ostatnými, ubezpečte sa, že máte správne informácie – mnoho 
užitočných zdrojov môžete nájsť na webstránke Slovenskej nadácie pre UNICEF. 
Môžete sa tiež zúčastniť na jednej z mnohých lokálnych či svetových výziev na 
sociálnych médiách, ktoré sú vytvárané s cieľom propagovať zdravie a 
bezpečnosť počas trvania COVID-19 alebo na povzbudenie a pozdvihnutie nálady 
v týchto dňoch.

http://m.me/UReportGlobal  
https://form.jotform.com/201073448108045
https://voicesofyouth.org/tag/coronavirus
https://twitter.com/voicesofyouth
https://ureport.in/
https://www.unicef.sk
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VYPRACUJTE NÁVOD: ak ste v niečom zruční alebo máte záľubu, ktorú možno 
bezpečne vykonávať z domu /tanec, varenie, poézia, fitnes, umenie/, môžete to 
tiež zdieľať s vašimi priateľmi online a rozjasniť tak ich deň – a aj ten váš.

ZASIAHNITE, keď počujete alebo vidíte, že vaši rodinní príslušníci šíria 
dezinformácie alebo zverejňujú diskriminačné/xenofóbne vyhlásenia – či už 
osobne, na sociálnych médiách alebo v skupine Rodina na WhatsAppe. 
Prečítajte si tipy na stranách 7 a 8, kde sa dozviete, ako na to!

Aktivity, ktoré vám zaberú viac ako 15 minút

ROZPRÁVAJTE SA S ČLENMI VAŠEJ RODINY: Ubezpečte sa, že všetci 
členovia vašej rodiny poznajú dôležitosť umývania rúk a hygieny, 
dodržiavania nevyhnutného odstupu a tiež zdroje overených 
najnovších informácií. Naplánujte si rodinné stretnutie, na ktorom by ste 
s nimi prediskutovali tieto témy. Ak máte členov rodiny, ktorí žijú niekde 
inde alebo nemajú pravidelný prístup k overeným zdrojom informácií, 
zatelefonujte im. Toto sa môže týkať najmä starých rodičov /ľudí nad 70 
rokov/ a ostatných ľudí, ktorí patria k zraniteľným skupinám.

POMÔŽTE S UČENÍM A HROU:  Zistite, či môžete pomôcť mladším 
súrodencom alebo iným rodinným príslušníkom s učením alebo pri 
voľnočasových aktivitách, v čase zatvorených škôl.

KOLEGOVIA PRI ŠTÚDIU: Ak je vaša škola alebo univerzita zatvorená, 
vytvorte virtuálny team s kamarátom alebo skupinkou kamarátov a 
študujte spolu alebo si navzájom pomáhajte pri písaní úloh či projektov. 
Prispôsobiť sa štúdiu na diaľku môže predstavovať veľkú výzvu pre 
mnohých ľudí a možno len nemajú odvahu požiadať o pomoc.
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BONUS! Uložte si tento obrázok
a označte v ňom všetky aktivity, ktoré 
robíte preto, aby ste prispeli k víťazstvu 
nad koronavírusom. Potom ho zdieľajte na 
vašich sociálnych médiách a vyzvite aj 
vašich priateľov, aby urobili to isté.

KOMUNITNÝ DUCH: Zorganizujte virtuálnu spoločenskú aktivitu s 
vašimi priateľmi, rodinnými príslušníkmi alebo susedmi a ukážte 
solidaritu a záujem počas týchto náročných dní. V niektorých krajinách 
ľudia organizujú spoločné spievanie alebo hru na hudobný nástroj s 
ich susedmi – a to všetko z bezpečia ich vlastného domova.

KOMUNITNÉ POTREBY:  Možno už ste súčasťou miestneho susedského 
spoločenstva – v tomto prípade môžete spolupracovať s ostatnými členmi, aby 
ste lepšie porozumeli, ako sa počas týchto dní cítia, aké sú ich potreby či obavy. 
Môžete využiť možnosti, ktoré ponúkajú skupiny na WhatsAppe, Facebookové 
stránky, platformy na zdieľanie správ alebo hoci aj telefonické hovory na 
konzultácie s ľuďmi a na ich základe vytvoriť zoznam záujmov a potrieb 
susedského spoločenstva. Tieto zoznamy je možné potom zdieľať s členmi 
miestnych samospráv či iných dobrovoľníckych skupín, aby mohli reagovať na 
potreby miestneho spoločenstva. Ak ešte nie ste súčasťou miestneho 
spoločenstva, zistite, ktoré organizácie už svoju činnosť na pomoc druhým 
vykonávajú. Vždy však pri tom pamätajte na svoju bezpečnosť a vyhýbajte sa 
blízkemu kontaktu s inými ľuďmi.

Snímok obrázka si môžete spraviť
zo strany na konci tohto návodu.

https://www.voicesofyouth.org/sites/default/files/images/2020-03/covid-19-social_media-eng_0.jpg


keď niekto šíri  
dezinformácie
Mnoho ľudí v súčasnej dobe cíti obavy a úzkosť – a v ťažkých časoch ľudia 
niekedy zdieľajú nepresné alebo nesprávne informácie. Častokrát to nerobia 
úmyselne a snažia sa len byť nápomocní – avšak nevedia, kde nájsť tie 
správne informácie. 

Čo robiť, keď niekto z rodiny alebo z vašich priateľov šíri dezinformácie:
1. Je dôležité, aby ste sa s takýmto človekom porozprávali súkromne –

osobne či cez súkromné správy. Je pravdepodobnejšie, že vašu správu
prijme lepšie, ak sa nebude cítiť verejne zahanbený.

2. Neobviňujte ho zo šírenia dezinformácií. Namiesto toho poukážte na to,
že príbeh alebo rada, ktoré zdieľal, nevyzerajú byť z overeného zdroja
ALEBO zdroj informácii nie je presný.

3. Nasmerujte ho na overené a spoľahlivé zdroje informácií, akými sú Slovenská
nadácia pre UNICEF, UNICEF alebo Svetová zdravotnícka organizácia /WHO/
a povzbuďte ho k tomu, aby sledoval tieto organizácie a mal tak vždy
najnovšie a presné informácie.

Ako reagovať,
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https://www.unicef.sk
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
https://www.unicef.sk


keď niekto podporuje 
diskrimináciu
Pre diskrimináciu alebo xenofóbiu neexistuje ospravedlnenie v čase vypuknutia 
ochorenia COVID-19 
– rovnako ani v žiadnej inej situácii. Toto ochorenie môže postihnúť každého z nás
– bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzame, ako vyzeráme či koľko máme rokov. Migranti
a utečenci patria k tým najzraniteľnejším skupinám. COVID-19 nediskriminuje, preto by 
nemali ani naše postoje.

Ako reagovať, keď niekto z rodiny alebo z vašich priateľov hovorí niečo diskriminačné:
1. Je dôležité, aby ste sa s takýmto človekom porozprávali súkromne – osobne

či cez súkromné správy. Je pravdepodobnejšie, že vašu správu prijme lepšie, 
ak sa nebude cítiť verejne zahanbený.

2. Poukážte na to, že vírusom sa môže nakaziť úplne každý, a že
ochorenie sa netýka len určitých skupín ľudí.

3. Poukážte ďalej na to, že vyčleňovanie jednej skupiny ľudí a obviňovanie
ich z prenosu ochorenia môže mať veľmi vážne dôsledky – môže viesť k
násiliu a zabrániť tak ľuďom vyhľadať zdravotnú starostlivosť v prípade
potreby. Toto môže vyústiť k ďalšiemu šíreniu nákazy.

4. Na záver zdôraznite, že v takýchto náročných časoch je obzvlášť
potrebné, aby sme sa navzájom podporovali a preukazovali si láskavosť
a ohľaduplnosť – aj keď cítime obavy.

Ako reagovať,
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Veľmi radi sa dozvieme o tom, ako vy 
pomáhate zabraňovať šíreniu ochorenia 
COVID-19 alebo sa prispôsobujete 
zmeneným životným okolnostiam. 
Skontaktujte sa so:
Slovenskou nadáciou pre UNICEF  alebo 
zdieľajte váš príbeh na platforme UNICEFu 
Voices of Youth /Hlasy mladých – v 
angličtine, španielčine, franúzštine alebo 
arabčine/ priamo na webstránke alebo na 
sociálnych médiách s použitím hashtagov 
#voicesofyouth a #VolunteersForChildren

Dajte nám vedieť 
o vašich plánoch!
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https://www.unicef.sk/kontakty/
https://www.voicesofyouth.org/share/how-submit-blog-voices-youth
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3. Dôležité pripomienky
predtým, než začnete
Zdravie vždy na prvom mieste: v nijakom prípade sa nevystavujte riziku. 
Ubezpečte sa, že dodržiavate všetky opatrenia zavedené vo vašej krajine 
týkajúce sa aktivít povolených počas trvania ochorenia. Starostlivosť o 
duševné zdravie je zásadne dôležitá – starajte sa preto o seba, a ak ste 
dostatočne silní, poskytnite podporu aj druhým. Ak sa cítite premožení 
obavami alebo strachom, vedzte, že nie ste sami. Nájdite si niekoho, s kým 
môžete hovoriť o tom, ako sa cítite – člena rodiny, priateľa, kolegu, odborného 
poradcu alebo kohokoľvek, komu dôverujete a môžete sa mu zveriť. Tu je 
krátky zoznam zdrojov, ktoré môžete použiť a zdieľať s priateľmi.

• Úzkosť a strach detí v čase pandémie  COVID-19
• O koronavíruse s našou Junior Ambasádorkou Martinkou
• Inšpirujte sa Junior Ambasádorkou Annou, alebo Filipkom

ako tráviť svoj deň
• Ako sa tínedžeri môžu starať o svoje mentálne zdravie

Bezpečnosť online: ak sa ľudia začnú správať v online priestore 
agresívne alebo ako trolovia, nepúšťajte sa s nimi do diskusií. 
Zablokujte a reportujte ich, ak je to nevyhnutné. 

Je v poriadku cítiť neistotu: ak vám niekto položí otázku o víruse 
COVID-19 a vy si odpoveďou nie ste istí, nehádajte. Odpovedzte pravdivo, 
že neviete a odporučte mu, aby sa obrátil na UNICEF alebo WHO alebo na 
orgány miestnej samosprávy pre podrobné a najnovšie informácie.

Nenechávajte si to pre seba: ak máte obavy zo situácie, ktorá sa 
stala alebo ktorú ste videli, nenechávajte si to pre seba. Obráťte sa 
na dospelého, ktorému dôverujete.

https://www.unicef.sk/clanky/375-uzkost-a-strach-u-deti-v-case-pandemie/
https://www.unicef.sk/clanky/372-o-koronaviruse-s-nasou-junior-ambasadorkou-martinkou/
https://www.unicef.sk/clanky/371-moj-den-pocas-karanteny/
https://www.unicef.sk/clanky/370-tinedzeri-a-koronavirus/
https://www.unicef.sk/clanky/376-fotopribeh-moj-zivot-v-case-korony/
https://www.unicef.sk/clanky/376-fotopribeh-moj-zivot-v-case-korony/


COVID-19
aktivity mladých

Označte si aktivity, ktoré ste urobili v boji 

proti koronavírusu. Urobte si screenshot a 

zdieľajte ho s priateľmi a rodinou, aby aj oni 

videli, ako môžu pomôcť

Starám sa

o svoje duševné

zdravie

Učím sa 

priebežne

doma

Som pravidelne v 

kontakte so 

svojimi blízkymi

Dodržiavam 

nevyhnutný odstup 

medzi ľuďmi, a som 

pripojený online

Spravil som živé 

vysielanie na 

sociálnych médiách, 

aby som o situácii 

pravdivo informoval

Posielam láskavé

a podporné správy 

ľuďom, ktorí sa 

ocitli v ťažkej 

situácii

Zavolal som 

niekomu, kto žije 

osamelý

a v izolácii

Počúvam hudbu, 

čítam knihy alebo 

sa zahrám hru

Sledujem na 

sociálnych 

médiách UNICEF

a WHO

Hrám sa s mladšími 

súrodencami

a pomáham im

s učením

Ubezpečil som sa, 

že som nevystavil 

riziku seba ani 

nikoho iného

Niekoho som 

naučil, ako si 

správne umývať 

ruky

Zakročil som v 

prípade, že niekto z 

priateľov alebo 

rodiny šíril 

dezinformácie

Postavil som sa 

proti rasizmu

a diskriminácii

Ostávam doma, aby 

som chránil seba 

aj ostatných

Zdravo sa 

stravujem, hýbem 

sa a cvičím



Ak sa chcete naučiť niečo o pomoci, vyskúšajte 
si naše hry a humanitárne simulácie zo série 
SOM HRDINA, POMÁHAM S UNICEFom, ktoré 
nájdete na našej stránke v časti ŠKOLY. 
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