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Čo je to organizovaná občia
nska
spoločnosť?
Ide o spoločný názov pre vše
tky skupiny a organizácie, ktoré ľudia zalo
žili – na miestnej,
celoštátnej alebo európskej úro
vni – na dosiahnutie konkrétneho cieľa. Pôs
obí ako spojovací
článok medzi jednotlivcami
a subjektmi s rozhodovacou právomocou a
umožňuje ľuďom
podnikať kroky na pracoviská
ch alebo v komunitách s cieľom dosiahnuť žela
né zmeny.
Ľudia sa takto často združujú,
pretože to považujú za rýchlejšie a priamejšie
než hlasovať za
politické strany. Voľby sú zák
ladom reprezentatívnej demokracie, zatiaľ čo
priame pôsobenie
je známe pod pojmom par
ticipatívna demokracia.

EHSV plní tri hlavné úlohy:
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ej spoločnos• podporuje organizácie občiansk
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EHSV zastupuje v EÚ záujmy
všetkých organizácií občianskej spoločnosti
v Európe.
© Shutterstock
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Európsky hospodársky a sociálny výbor

Ako funguje Európska únia? Môžete ovplyvniť jej rozhodnutia?
Viete, ako sa tvorí politika, ktorá ovplyvňuje Váš život?

Viac informácií
nájdete na:

Čo ak by sa niektoré zo zložitých postupov EÚ zmenili na hru, ktorá by bola
zábavná i podnetná zároveň a ktorá by sa dala stiahnuť do smartfónu, tabletu či
notebooku?

eesc.europa.eu/
R-EU-READY

Európsky hospodársky a sociálny výbor také niečo práve urobil – vytvoril úplne novú
hru, ktorá Vám umožní zahrať sa na člena výboru v Bruseli. Môžete propagovať svoje
vlastné politické opatrenia, presviedčať iných kolegov, odpovedať na otázky a naučiť
sa viac o EÚ a mieste, ktoré v nej zastáva EHSV.

Krok 3
Vchádzate do rokovacej miestnosti výboru, kde uvidíte kreslá
jednotlivých členov zoskupené v radoch. Posúvajte sa kurzorom po
kreslách a kliknite. Môžete nájsť:

facebook.com/
YourEuropeYourGame
facebook.com/
YourEuropeYourSay

• člena
– ak je z Vašej skupiny, automaticky získavate jeho podporu
– ak je z inej skupiny, dostanete otázku, na ktorú musíte odpovedať
• číslo uvádzajúce počet členov na okolitých miestach
• hviezdu – blahoželáme: získali ste žolíka!
• šľahačkovú tortu – hops: stratili ste žolíka, ak ste nejakého mali.

Zahrajte si túto hru a vyskúšajte si na
vlastnej koži, aké to je byť členom EHSV!
Krok 1
Zvoľte si jazyk a pohlavie a rozhodnite sa, do ktorej z troch
skupín výboru chcete patriť:
Zamestnávatelia (modrá farba) – zastupujú podniky,
zamestnávateľov a podnikateľov
Pracovníci (červená farba) – zastupujú približne 80
odborových a zamestnaneckých organizácií
Iné záujmy (oranžová farba) – zastupujú široké spektrum
rôznych skupín a mimovládnych organizácií, počínajúc
spotrebiteľskými a mládežníckymi organizáciami až po
ekologických aktivistov a kultúrne združenia

Krok 2
Vyberte si oblasť, v ktorej sa chcete angažovať. K dispozícii sú
tri všeobecné témy:
1. zamestnanosť
2. sociálne práva a práva spotrebiteľov
3. životné prostredie

Krok 4
Ak nájdete člena inej skupiny a správne odpoviete na súťažnú
otázku, získate jeho podporu.
Ak máte žolíka, môžete ho vymeniť za pomôcku pri ťažších otázkach.
Ak neviete správnu odpoveď, môžete žolíka vymeniť za pomôcku.
Na tejto zeleno-červenej stupnici môžete sledovať, ako vám rastie
podpora. Získavaním podpory ďalších členov postupujete po zelenej
časti stupnice (vľavo) smerom k dosiahnutiu cieľa 75 %.
Hra má päť úrovní. Vo vyšších úrovniach je vždy viac kresiel a členov,
ale aj viac hviezd a šľahačkových tort. Posúvaním kurzora smerom
hore a dole budete vidieť všetky kreslá.

Medzi jednotlivými úrovňami sa Vám ukáže
informačná tabuľka, v ktorej budú uvedené zaujímavé
fakty o stanovisku a zvolenej téme.
Ak si chcete zvoliť ďalšie možnosti, kliknite na
Nastavenia:
Tu sú uvedené pravidlá hry.

Každá skupina môže predložiť ku každej téme jedno
stanovisko.

Cieľom hry je získať pre svoje stanovisko podporu
aspoň 75 % členov výboru, aby bolo prijaté ako
politické opatrenie EHSV a následne využité na
ovplyvnenie ďalších inštitúcií EÚ.

Tu si môžete nastaviť zdieľanie.

Tu sa zapína a vypína zvuk.

Príjemnú zábavu!
Dúfame, že sa Vám hra R EU Ready? bude zdať zaujímavá a zábavná a že sa pri nej
dozviete niečo nové o fungovaní EÚ a o tom, ako ju môžete v rámci občianskej spoločnosti
ovplyvniť aj Vy.

