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Załącznik №4 
 

MODUŁ І 
 

TEMAT №3 
 

TEMAT „MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE MECHNIZMY DO 
OCHRONY PRZED DYSKRYMINACJĄ” 
 
Cele szkolenia: 
Prezentacja organizacji międzynarodowych pracujących w dziedzinie 

antydyskryminacyjnej.  
Zapoznanie się z działalnością Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
Zapoznanie się z działalnością władz krajowych i procedury ochron przed 

dyskryminacją 
• Działanie Komisji ds. Ochrony przed dyskryminacją; 
• Prawne dzialania w dziedzinie ustawy o ochronie przed dyskryminacją.     
 

Organizacja szkolenia: 
• Czas trwania – 160 min. 
• Ustawienie sali: Uczestnicy siadają w kręgu i będą mogli  swobodnie 

chodzić po sali i komunikować 
• Najczęściej wykorzystywany sprzęt to  

1. Stojaki z arkuszami papieru (flip charts), mazaki; 
2. Markery 
3. Komputery przenośne, projektor, rzutnik (ściana może być 

używana, jeżeli jest to niezbędne). 
4. Aktualna informacja w mediach i działające przykłady  
5. Prezentacja projektu 
6. Prezentacja tematu 

 
Praktyczne przykłady i publikacje w mediach zapewniają interakcję przekazywanych 
treści tematu z doświadczeniem życiowym i zawodowym uczestników 

 
Orientacyjny plan wprowadzenia tematu: 
 

• Edukator przedstawia przykład z rzeczywistości i zachęca do mówienia, prosi 
o nie ocenianie czyichkolwiek pomysłów, pisze je na tablicy i faz burzy 
mózgów; 

• Edukator prezentuje krótkie wprowadzenie do tematu (wykład); 
• Edukator formułuje zagadnienia w zakresie tematu (informacja zwrotna): 
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Przykładowe pytania: 
 /zagadnienia muszą być powiązane z problematyką konkretnego wykładu / 

 Jakie instytucje mają wpływ w zakresie systemu międzynarodowego 
ochrony przed dyskryminacją. 

 Co to jest Komisja ds. Ochrony przed Dyskryminacją I czy zajmuje 
ważną rolę w działaniach przeciwko dyskryminacji? 

 Jak Europejski Trybunał Praw Człowieka może zmienić praktykę 
Bułgarskich struktur policji? 

 Po rozmowie i przekazaniu najważniejszych informacji i po 
wyjaśnieniu trudności edukator kończy ćwiczenie. 

 
 
 Dodatkowe źródła na przygotowanie tematu: 
 Organizacje międzynarodowe 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) 
• Organizacja Narodów Zjednoczonych – www. un. org 
• Rada Bezpieczeństwa 
• Rada Praw Człowieka  
• Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka 
• Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej 
• Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 

– www. unhсr. bg 
 

Rada Europy (RE) 
• Rada Europy: www.coe.int 
• Komisarz ds. Praw Człowieka: www. coe.int/t/commissioner 
• Rada Ministrów: www.coe.int/t/cm/home en. asp 
• Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji: www.coe. 

int/t/dghl/monitoring/ecri 
• Europejski Trybunał Praw Człowieka: www.echr.coe.int 
• Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy: www. assembly.coe.int 

 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) 

• Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie: www. osce. org 
• Rada Ministrów Spraw Zagranicznych 
• Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 
 

 
Unia Europejska (UE) 

• Rada Europejska: www. consiliun.europa.eu.  
• Komisja Europejska (KE): www. ec.europa.eu.   
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• Europejski Trybunał Praw Człowieka: www.echr.coe.int 
• Europejska Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)– 

www. fra.europa.eu 
 
Administracyjni Organy Republiki Bułgarii  

• Rzecznik Praw Obywatelskich Bułgarii: www. ombudsman. bg 
• Komisja ds. Ochrony przed dyskryminacją: www. kzd-

nondiscrimination. com 
 
 

 


