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Positief Project 

(Pozitívny projekt) 
 

Si 
 mladý človek vo veku od 12 do 18 rokov  
 a podieľal/-a si sa na trestnom čine a preto si bol/-a vypočutý 

políciou  

Prokurátor alebo sudca pre mladistvých ti umožní vypracovať pozitívny 
projekt. Možno ťa to mrzí alebo hľadáš spôsob, ako to napraviť. V tomto 
pláne môžeš prevziať zodpovednosť za dôsledky toho, čo sa stalo.  

Spoločne 
 hľadáme, čo sa presne pokazilo 
 aké dôsledky to malo: pre teba, pre obeť a pre tvoje okolie 
 a čo môžeš urobiť ty sám/sama, aby si to napravil/-a 

Ako na to? 
Spoločne hľadáme odpoveď na tieto otázky a zostavíme osobný plán. V ňom 
je uvedené, čo chceš urobiť pre vyriešenie prípadných problémov alebo ako 
chceš zabrániť tomu, aby to v budúcnosti došlo takto ďaleko. Existuje veľa 
rôznych možností: 

 pracovať ako dobrovoľník 
 naučiť sa poznať hranice 
 hľadať zmysluplnú náplň pre každý deň 
 ospravedlniť sa 
 ... 

Každý mladý človek je iný, takže aj každý plán je iný. Začíname od nuly a 
berieme do úvahy všetko, čo je pre teba dôležité. Načúvame tiež tvojim 
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rodičom a ľuďom v tvojom okolí. Ak osoba, ktorá ťa odporučila, tvoj plán 
schváli, budeme sledovať jeho vykonanie. Potom spoločne spíšeme správu 
o tvojom pozitívnom projekte pre prokurátora alebo sudcu pre mladistvých.  

Vedel/-a si, že... 
do prípravy tvojho plánu bude zapojený aj tvoj advokát/advokátka? To je 
dôležité, pretože tvoj/-a advokát/-ka bude plán schvaľovať. Bude dohliadať 
na to, aby sme dospeli k plánu, ktorý je k tebe férový a rešpektuje tvoje 
práva. Svojho advokáta/advokátku môžeš počas projektu kedykoľvek 
kontaktovať. 


