
Občan je členom spoločenstva a má práva aj 
povinnosti. Občania postupne čoraz viac rozumejú 
občianstvu a svojmu zapojeniu do spoločenstva. 
V demokratickej spoločnosti je rozhodujúce, 
aby sa občania aktívne zúčastňovali na živote v 
spoločenstve.

Zapojte sa do rozhodovacieho procesu EÚ:  
www.eesc.europa.eu 

KONAJ PRE BUDÚCNOSŤ
AKO BYŤ ZODPOVEDNÝM OBČANOM EÚ

AKTÍVNE  
A PARTICIPATÍVNE OBČIANSTVO
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Účasť
Účasť umožňuje občanom 
zlepšiť kvalitu ich života a života 
ostatných ľudí na miestnej, 
národnej a európskej úrovni. 
Dôležitou formou účasti na správe 
vecí verejných je účasť vo voľbách. 
Okrem toho existuje mnoho 
ďalších foriem účasti, ako napr. na 
pracovisku, v škole a organizáciách 
občianskej spoločnosti.

správa vecí verejných
Občania majú právo vedieť prečo, ako a kde sa prijímajú rozhodnutia. 
Môžu byť tiež volení vo voľbách a vo väčšej miere sa zapájať do života 
svojho spoločenstva. 

InvestícIe do 
budÚcnostI
Informovaní a aktívni občania 
sa usilujú o udržateľnejší spôsob 
života spoločnosti a svoje 
každodenné potreby uspokojujú 
spôsobom, ktorý neohrozí 
schopnosť budúcich generácií 
uspokojovať svoje potreby. 

sloboda a rešpektovanIe 
druhých
Rozmanitý kultúrny pôvod, rozmanitosť 
názorov a príslušnosť k mužskému alebo 
ženskému pohlaviu atď. spoločnosť obohacujú. 
Občania užívajú rôzne slobody, ako je 
sloboda myslenia, sloboda prejavu a právo 
na informácie a sloboda zhromažďovania 
a združovania. Tieto slobody im umožňujú 
zúčastňovať sa na živote v spoločnosti.

InformácIe
Informovaní občania sa môžu lepšie zúčastňovať na živote  
v spoločenstve. 

Informácie, pomoc a rady týkajúce sa práv EÚ môžu nájsť 
občania EÚ a podniky na internetovej stránke  
http://europa.eu/youreurope 

svetoobčanIa
Celosvetové výzvy možno riešiť iba v 
spolupráci s ostatnými. Zodpovedné 
správanie sa začína na úrovni jednotlivca 
a pokračuje činnosťou na miestnej a 
medzinárodnej úrovni.

IntegrácIa
Všetci občania bez ohľadu 
na vek, pohlavie, zdravotné 
postihnutie, pôvod atď. 
majú rovnaké možnosti plne 
sa zúčastňovať na živote 
v spoločnosti a byť pre ňu 
prínosom.

solIdarIta medzI 
generácIamI
Základom spoločnosti je výmena a solidarita 
medzi generáciami v rámci spoločenstva. 

vzdelávanIe
Deti sa učia o občianstve od svojich 
rodičov a v škole. Rodičia im môžu 
byť príkladom a vďaka vzdelávaniu 
môžu získať dôkladné skúsenosti a 
vedomosti.

ObčianstvO EurópskEj úniE 
Charta základných práv Európskej únie zaručuje občanom EÚ práva, ku ktorým patrí: 
• právo na slobodný pohyb a pobyt na území EÚ,
• právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, 
• právo na poskytnutie ochrany diplomatickými alebo konzulárnymi orgánmi ktoréhokoľvek iného členského štátu,
• právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament a právo obrátiť sa so sťažnosťou na európskeho ombudsmana.
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