
 
 

 

Červen 2021 

OPEN CALL/OTEVŘENÁ VÝZVA: 

Vývoj a tvorba animovaného videa pro děti 

Nezisková organizace sídlící v Praze, Fórum pro lidská práva (dále jen „Fórum“), a 
nezisková organizace se sídlem v Bruselu, ICJ-European Institutions office (dále jen 
„ICJ-EI“), vypisují otevřenou výzvu pro tvůrce videí, animací a obdobných 
multimediálních výstupů ke konzultaci a tvorbě audiovizuálního díla 

určeného dětem a mladistvým. 

Fórum a ICJ-EI hledají tvůrce a konzultanta pro svůj dvouletý projekt PRACTICE 
(Procedural Rights for All Children in jusTICE), jehož cílem je posílit ochranu 
procesních práv dětí, které jsou podezřelé z protiprávního jednání, v trestním řízení v 
České republice a na Slovensku. Projekt se zaměřuje na práva dětí, které jsou 
podezřelé ze spáchání trestného činu. Evropská legislativa těmto dětem přiznává tzv. 

právo na individuální posouzení. To bývá však v praxi velmi často chápáno jako 
posouzení rizik. Dítě se stává předmětem posouzení nejrůznějších odborníků, kteří 
hodnotí, do jaké míry je jeho osoba, resp. životní situace riziková. To naopak často 
vede k prohlubování sociálních stereotypů, jelikož coby rizikové, a tudíž vyžadující 
razantnější intervenci, může být posouzeno např. dítě žijící v chudobě či vyloučené 

lokalitě, ohrožené ztrátou bydlení, čelící problémům ve škole apod.   

Cílem projektu je nabídnout jiný pohled na úlohu individuálního posuzování dítěte a 
zdůraznit, že i dítě, které je podezřelé z trestného činu, by orgány činnými v trestním 
řízení mělo být vnímáno jako partner v celém procesu. Každé dítě je jedinečnou 
bytostí a nikoli pouhou statistickou jednotkou, pravidlem či obecnou zkušeností.  

Audiovizuální dílo (animované video či podobné audiovizuální dílo) by mělo 

pomoci vystihnout výše popsané postavení dítěte a zaměření individuálního posouzení 
způsobem, který by byl srozumitelný a přístupný pro děti. Jeho konkrétní obsah 
bude vycházet z doporučení, které v rámci projektu zpracovává FORUM společně 
s ICJ-EI. Audiovizuální dílo bude zveřejněno a propagováno prostřednictvím 
různých komunikačních platforem včetně sociálních sítí tak, aby se maximálně zvýšil 

dosah výsledků projektu i pozornost médií. 

Preferovány jsou předchozí zkušenosti s tvorbou obdobných osvětových/propagačních 
videí, ideálně pro nebo ve spolupráci s neziskovými organizacemi v oblasti lidských 
práv. Jsme otevřeni netradičním nápadům a různým pohledům. 

Informace k audiovizuálnímu dílu 

Podstatným obsahem videa bude rozvedení vytvořených doporučení pro děti 
v konfliktu se zákonem. Doporučení budou tvůrci/konzultantovi představena a 
vysvětlena s dostatečným časovým předstihem. FORUM a ICJ-EI budou také 
spolupracovat se sociálním pracovníkem, který může být v případě potřeby zapojen 
do vývoje multimediálního obsahu. 

Klíčovým výstupem bude animované video nebo obdobné audiovizuální dílo. 
Doprovodným výstupem bude informační dokument ve formě 4-stránkové 
brožury/letáku, který srozumitelným způsobem shrne sdělení samotného videa.  
Předpokládáme tedy „výřez“ ze  vzniklého videa. Jsme otevřeni diskusi ke konečné 
podobě a způsobu zpracování obou výstupů.    

1. Audiovizuální dílo (animované video) 

• délka videa  v rozsahu maximálně 5 minut, nemělo by být zdlouhavé ; 
• video bude namluveno v českém, slovenském a v anglickém jazyce; 
• přístup a způsob, jak video zpracovat, zejména klíčové sdělení, budou 

společně diskutovány v průběhu spolupráce mezi tvůrcem videa a 
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organizátory projektu (Fórum a ICJ-EI); 
• video musí respektovat pravidla viditelnosti EU a organizátorů projektu 

(zejména viditelnost loga apod.); 

• cílovou skupinou jsou děti a mladiství, je proto nezbytné, aby pro ně byl 
obsah  dostatečně srozumitelný, a zároveň je dokázal zaujmout; neměl by 
však být podbízivý či dětinský, jelikož cílovou skupinou jsou spíše dospívající 
děti ve věku od 10 let. 
 

2. Leták/textový a obrazový výstup 

• shrnutí obsahu animovaného videa a doporučení na 4stránkovou brožuru, 
kterou  pak bude možné šířit v elektronické i tištěné podobě; 

• mělo by se jednat o shrnutí/výřez/výňatek z animovaného videa; 
• cílová skupina bude stejná jako u videa – děti a mladiství; je proto opět 

nezbytné, aby pro ně byl obsah srozumitelný a dostatečně poutavý; 

• styl a design by měl odpovídat tomu, který bude použit ve videu a být 
vizuálně jednotný; 

• brožura bude ve dvou jazykových verzích – české a slovenské. 

Časový rámec: Tvorba díla bude probíhat v období od července 2021 do září 2021. 
Finální výstup bude prezentován na závěrečné akci v Bruselu v listopadu/prosinci 
2021.  

Rozpočet: Vyhrazený rozpočet pro tvorbu videa (včetně brožury) je 6 000 EUR. Z 
této částky budu kryty veškeré výdaje spojené s tvorbou videa i brožury, zahrnuje 
tedy odměnu tvůrce, daně a odvody, cenu softwaru nebo jiných nástrojů apod. 

Přihlášení do otevřené výzvy 

V případě zájmu nám zašlete do 30. 6. 2021: 

1. životopis 
2. ukázku minimálně 2 Vašich předchozích prací 

 
Přihlášky včetně povinných příloh zasílejte na email: pham@forumhr.eu 

 

Konzultace možná po emailu: 

Anežka Pham 

Email: pham@forumhr.eu 
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