
Evropská konference mládeže  
 

Společná doporučení uskutečněná v rámci Strukturovaného dialogu s mládeží 
 Umožnit všem mladým lidem zapojit se do rozmanité, propojené a inkluzivní Evropy 

 
 
Přístup ke kvalitním a kritickým informacím    
 
1. Instituce EU a členské státy by měly rozvíjet nebo nadále realizovat politiku, která je založená na 
faktech a praxi, jejímž záměrem je kontinuální zlepšování dovedností mladých lidí, aby byli 
schopni kriticky hodnotit a zpracovávat informace, a to jak v rámci formálního, tak i neformálního 
vzdělávání. 
 
2. Instituce EU a členské státy by měly, ve spolupráci s organizacemi občanské společnosti, 
podporovat média řízená mladými lidmi, která jsou transparentní, nezávislá a rozmanitá, protože to 
přispívá k podpoře mediální gramotnosti, kritickému a analytickému myšlení mladých lidí. 
Vyzýváme výbor Evropského parlamentu CULT i Evropskou komisi, aby tento fakt vzaly v úvahu 
při revizi programů „Erasmus+“, „Evropa pro občany“, „Kreativní Evropa“ a všech dalších 
relevantních programů.  
 
Mladí lidé pod tlakem: Osvojování odolnosti a sebevědomí  
  
1. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že se ve vzdělávacích institucích zvyšuje očekávání, že mladí 
lidé budou jednat soutěživě, národní orgány musí zajistit, aby mladí lidé měli dostatek času a 
prostoru pro aktivity, které jim pomáhají osvojovat si odolnost, sebeuvědomění a sebevědomí.   
 
2. Odpovědné národní orgány by měly realizovat vzdělávání o duševní pohodě a duševním zdraví, 
jak v rámci formálního i neformálního vzdělávání. Cílem je zbavit se stigmat, a to prostřednictvím 
zvyšování povědomí o těchto tématech a také tím, že bude mladým lidem umožněno naučit se jak si 
udržovat duševní zdraví a jak komunikovat o tomto tématu se svými vrstevníky.  
 
Proti strachu a nesnášenlivosti – zažít rozmanitost  
 
1. Evropské a národní autority by měly zvýšit finanční a institucionální podporu pro ustavování  
místních programů a výměn na národní úrovni, aby měli všichni mladí lidé možnost přímého 
kontaktu s lidmi z odlišného zázemí a reality. Touto formou lze posilovat interkulturní kompetence 
mladých lidí, bojovat s diskriminací, podporovat empatii a solidaritu a zažívat výhody rozmanitosti.  
 
2. Aby mohli všichni mladí lidé žít v rozmanité Evropě, musí EU a odpovědné národní orgány 
vytvářet nebo podporovat školení a rozvojové programy pro učitele a školní komunity. Cílem je 
vytvoření bezpečného a inkluzivního prostředí, kde mohou mladí lidé rozvíjet své dovednosti 
překonávat strach a čelit diskriminaci.  
 
Směrem ke vzdělávacímu systému, který si uvědomuje potenciál mladých lidí  
  
1. Voláme po závazku všech členských států zajistit odborné vedení a poradenství, které umožní 
všem mladým lidem rozvíjet se a najít svou životní dráhu napříč všemi vzdělávacími stupni.  
 
2. Vzdělávání selhává ve vybavování mladých lidí praktickými dovednostmi, které jsou nezbytné a 
relevantní pro moderní společnost. Naléhavě žádáme všechny členské státy, aby podporovaly 
začlenění praktických dovedností do vzdělání tak, aby se mladí lidé mohli aktivně zapojit do 
různých společností a na různých pracovištích.   



 
 
Posilování angažmá mladých lidí do společnosti, zvláště těch ze zranitelných skupin  
 
1. Vzdělávací instituce a místní aktéři by měly, ve spolupráci s mladými lidmi, poskytovat 
individuálně uzpůsobenou podporu, dostupné služby a také vytvářet prostor pro smysluplnou 
interakci tak, aby mohli všichni mladí lidé objevovat a přijmout svou individuální identitu a 
hodnotu. To je základem vytvoření vzájemné důvěry mezi mladými lidmi z různých prostředí.   
 
2. Evropská komise a členské státy by měly zajistit, aby se každý mladý člověk mohl, bez ohledu na 
osobní nebo společenskou situaci, volně zapojovat do dobrovolných aktivit, a to tak, že tyto aktivity 
učiní dostupnými pro mladé lidi. Zapojování by mělo být zajištěno, například v mládežnických 
organizacích, tak, aby vytvářelo pocit sounáležitosti, a zmocnilo mladé lidi jako občany.  
 
Obnovení důvěry mladých lidí v evropský projekt   
 
1. Evropská komise a Evropské fórum mládeže by měly spolupracovat při analyzování a 
porozumění tomu, jak mladí lidé přistupují ke komunikaci z EU a o EU. Měly by také vytvořit 
komunikační strategii, která bude mladé Evropany informovat o EU a o tom, jak mohou pozitivně 
ovlivnit evropský projekt.   
 
2. Aby se překlenula vzdálenost mezi mladými lidmi na jedné straně a EU a jejími politikami na 
straně druhé, měly by se ve všech členských státech organizovat národní a/nebo regionální 
festivaly Evropské unie pro mládež, které by měly být propojené s různými evropskými 
iniciativami. Tyto festivaly by měly kombinovat společenské, politické a kulturní aktivity, a měly 
by tak zapojovat mladé lidi z různých zázemí. Tyto akce podpoří poznávání a debatu o EU a o 
příležitostech, které nabízí, a také mohou utvářet podobu politiky EU. To vše během společné 
zábavy.   
 
Program mobility: zaměstnání a vzdělání pro všechny   
 
1. Členské státy a Evropská komise by se nadále měly snažit překonávat existující překážky týkající 
se přístupu mladých lidí k mobilitě. Přístup k mobilitě by se měl zjednodušit a lépe přizpůsobit 
různorodým potřebám mladých lidí. Měly by být poskytovány informace a odborné vedení, aby se 
šířilo povědomí o příležitostech mobility.   
 
2. Členské státy EU by měly vytvořit legální rámec pro uznávání a ověřování kompetencí, které 
získali účastníci programů mobility na národní i evropské úrovni. Tento rámec zajistí rovný přístup 
k různým vzdělávacím příležitostem, a také uzná získané dovednosti a přispěje k sociální inkluzi 
mladých lidí.  
 
 
Dopady práce s mládeží a organizací mládeže na všechny  
 
1. Členské státy a Evropská komise by měly prosazovat a podporovat různé virtuální a fyzické 
prostory určené k práci s mládeží, aby odpovídaly potřebám a zájmům všech mladých lidí.  
 
2. Evropská komise a členské státy by měly přidělovat dostatečné finance na provoz aktivit, aby 
pracovníci s mládeží a organizace mládeže byli schopni realizovat práci s mládeží, která je 
dostupná, odpovídající potřebám mladých a smysluplná pro všechny mladé lidi.   


