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tatus Miasta Praw 
Człowieka oznacza 
bycie w prestiżowym

gronie najpiękniejszych, 
najbardziej przyjaznych 
i najbogatszych miast Europy. 

znanie na 
poziomie krajowym 
i międzynarodowym

jako miejsca szanującego prawo 
i różnorodność. Taki status 
przyciąga talenty i inwestycje.

rawa każdej osoby i ich 
realizacja są w Mieście 
Praw Człowieka

priorytetem. Lokalne społeczności 
funkcjonują w sposób solidarny 
i zrównoważony.

dukacja jest podstawą 
funkcjonowania 
Miast Praw Człowieka. 

Znajomość swoich praw 
zwiększa zaangażowanie w 
życie i sukces miasta.

ówność i podejście 
skoncentrowane 
na prawach grup

marginalizowanych jest 
podstawą współczesnych 
polityk miejskich.

JAK ROZPOCZĄĆ PROCES? 
Od świadomej decyzji władz miejskich, a następnie 
przyjęcia deklaracji czy innego formalnego 
zobowiązania do przestrzegania, ochrony i realizacji 
praw człowieka.

CO TO SĄ PRAWA CZŁOWIEKA 
I JAKIE MAJĄ ZNACZENIE NA 
POZIOMIE LOKALNYM? 
Większość praw człowieka (do godnego życia, 
zdrowia, czasu wolnego, reprezentacji itd.) jest 
realizowana na poziomie lokalnym. Dla swojej 
skuteczności i spójności z politykami miejskimi, 
wdrażanie praw człowieka powinno być zgodne 
z zasadami równości, sprawiedliwości społecznej i 
zrównoważonego rozwoju. 

JAK OPRACOWAĆ DEKLARACJĘ? 

Deklaracja może być bardzo krótka — zawierać 
wyłącznie zobowiązanie — lub dłuższa — zawierać 
misję i wizję miasta. Najważniejsze, żeby była poparta 
przez interesariuszy i interesariuszki w mieście.

PRZED PRZYJĘCIEM DEKLARACJI:

W1: (Z)budowanie koalicji i zaangażowania różnorodnych 
osób, organizacji i instytucji na rzecz przyjęcia deklaracji 
i powszechnie podzielanej idei realizacji praw człowieka na 
poziomie lokalnym.

W2: Wypracowanie planu przyjęcia i realizacji deklaracji.

PO PRZYJĘCIU DEKLARACJI:

W3: Reorganizacja struktury kompetencyjnej urzędu 
w zakresie realizacji praw człowieka poprzez wyznaczenie 
podmiotów odpowiedzialnych za realizację deklaracji.

W4: Wyznaczenie celów i alokacja środków. 

R: (Za)projektowanie komplementarnych działań edukacyjnych i świadomościowych dla różnorodnych 
grup i instytucji społecznych, realizacja procesów partycypacyjnych w formule np. deliberaterii, dialogów, 
konsultacji społecznych, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i sieciowanie miast w celu budowania 
systemowego poparcia dla idei i narzędzi wdrażania praw człowieka na poziomie lokalnym. 

R: Wykorzystanie narzędzi partycypacji uwzględniających interesy różnorodnych grup społecznych. 
Powiązanie realizacji deklaracji z wizją i strategią miasta w ramach Agendy 2030. Wpisanie 
wartości i zasad przyjętych w deklaracji w każdą strategię i politykę miejską. Przyjęcie systemu 
otwartego i publicznego prezentowania wyników z postępów w realizacji deklaracji. Poddanie 
realizacji deklaracji kontroli społecznej. Systematyczna ewaluacja i weryfikacja aktualności 
deklaracji i przyjętych na jej podstawie rozwiązań.

R: Przeprowadzenie audytu kompetencji pod kątem realizacji priorytetów deklaracji 
z uwzględnieniem zupełności, celowości, skuteczności i otwartej, bieżącej komunikacji 
z interesariuszami_szkami.

R: Przyjęcie odpowiedniej metodologii mainstreamingu praw człowieka – od identyfikacji luk 
w realizacji praw, przez odpowiednią diagnozę, proces planowania i przyjmowania rozwiązań, 
po monitorowanie i sprawozdawczość.

WYZWANIA I ROZWIĄZANIA
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Identyfikacja luk w realizacji 
praw człowieka na podstawie 

analizy danych zastanych, 
sondażowych i metod partycypacyjnych 

z uwzględnieniem różnorodnych grup społ.

Diagnoza 
przyczyn niepełnej 
realizacji praw 
człowieka i wybór teorii 
działania, czyli 
odpowiedź na pytania: 
kto(?) (nie) korzysta z jakich 

praw(?), dlaczego(?) i na 
jakiej podstawie(?).

Partycypacyjne 
zaprojektowanie 
zmiany 
w dotychczasowych 
politykach, 
alokacjach budżetu, 
celach i priorytetach 
w określonym czasie. 

Wyznaczenie 
podmiotów odpowiedzialnych 
za wdrażanie 
zaprojektowanych zmian.Monitoring 

efektów 
zmian, 
kontrola 
społeczna.

Otwarta i efektywna 
komunikacja działań 
na rzecz realizacji 
praw człowieka.

Aktualizacja celów 
i priorytetów na 
podstawie działań 
wynienionych w 
punkcie 1.
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JAK STAĆ SIĘ 
MIASTEM PRAW 

CZŁOWIEKA? 

S U P E R


