
 

9. cyklus EU dialogu mládeže: 
Engaging together for a sustainable and inclusive Europe 

 
Předsedající trio Francie – ČR – Švédsko 

 

 
 
Zdůvodnění a kontext 
 
EU dialog mládeže (EUYD) je evropským participačním procesem, který zajišťuje zapojení mladých 
lidí do rozhodovacích procesů v oblastech evropské mládeže skrze dialog mezi mladými lidmi a 
představiteli a zároveň podporuje implementaci Evropské strategie mládeže. Tento proces probíhá 
v rámci osmnácti měsíčních cyklů, které se zaměřují na prioritní témata.  
 
Devátý cyklus EU dialogu mládeže probíhá od 1. ledna 2022 do 30. června 2023 pod 
předsednictvím Francie, České republiky a Švédska. Vzhledem k dosavadním zkušenostem 
získaným z předchozích cyklů a zároveň s cílem vytyčit cestu pro cykly následující, tento cyklus cílí 
především na: 

 Další posílení EU dialogu mládeže jako procesu, který zajišťuje smysluplný prostor 
k participaci pro všechny mladé lidi a organizace mládeže, zahrnující všechny sféry života k 
vytváření tohoto procesu společně s představiteli na různých úrovních. 

 Zajištění smysluplného zapojení mládeže skrze procesy, ve kterých jsou mládež i 
organizace mládeže zapojeny do konzultací, implementací i následných fází a jejich 
výsledků. 

 Přispění k všeobecné, víceúrovňové a mezisektorové implementaci Evropských cílů 
mládeže se zvláštním důrazem na cíl #10 Udržitelná a zelená Evropa a cíl #3 Inkluzivní 
společnost. Propojení mezi Cíli mládeže a národními a globálními cíli udržitelného rozvoje 
je neoddělitelnou součástí, díky kterému lze zajistit vytváření příležitostí ke kvalitnímu 
mezigeneračnímu dialogu. 

 Posílení inkluze všech mladých lidí v procesu vytváření klimatických politik a politik 
udržitelného vývoje. Aby byla inkluze mládeže zajištěna, důraz je kladen na sociální dimenzi 
udržitelného vývoje. 

 Vnímání mezigeneračního dialogu jako nástroje k dosažení cíle #10 Udržitelná a zelená 
Evropa a cíle #3 Inkluzivní společnost, který bude přispívat k mezigenerační spravedlnosti 
v oblasti environmentálních a sociálních záležitostí. Ty zahrnují témata jako udržitelný 
rozvoj, sociální inkluzi, klimatickou změnu a životní prostředí. Vnímání víceúrovňového 
mezigeneračního dialogu jako nástroje k pokračování hlavního tématu předchozího 8. cyklu 
– participace tedy přispěje k mezigenerační spravedlnosti. 

 

Hlavní principy1 
 
Nastavení a implementace 9. cyklu EU dialogu s mládeží jsou založeny na klíčových principech, 
které jsou uznávány mezi stranami, které se procesu účastní. 
 
Kooperace 
 
Zajištění smysluplné kooperace a kontinuity mezi předsedajícími státy a jejich národními radami 
mládeže, Evropským fórem mládeže a Evropskou komisí, které jsou založené na důvěře, 
transparentnosti a výměně zkušeností v každé části procesu. 
Přispívání ke kontinuitě EU dialogu mládeže ve spolupráci s předchozím a následujícím 
předsednickým triem. 
 
Proces vedený mládeží 
 

                                                           
1 Příloha 1 popisuje konkrétní tipy a návrhy, jak tyto hlavní principy a návrhy  aplikovat v praxi. 



Zapojení mladých lidí a organizací mládeže do jádra plánování, implementace a následujících fází 
cyklu a souvisejících aktivit na různých úrovních. EU dialog mládeže je proces vedený mládeží. 
Národní rady mládeže by měly mít vedoucí roli v národních pracovních skupinách a Evropské řídící 
skupině.  
 
Zajištění toho, že členové na Evropských konferencích mládeže, delegáti mládeže, ministerští 
delegáti a představitelé mají dostatečný čas a podklady k participaci v dialogu. Reálný dialog mezi 
představiteli a mládeží v průběhu cyklu a na Evropských konferencích mládeže zajišťuje smysluplné 
zapojení. 
 
Dopad  
 
Reálný dopad cyklu bude zajištěn nejen skrze společné cíle, ale také skrze odhodlání jednat a 
prakticky realizovat změnu pro mladé lidi v Evropě. Transparentnost očekávaných výstupů cyklu 
napomůže k lepšímu zapojení mladých lidí do aktivit EU dialogu mládeže. 
Rozvoj EU dialogu mládeže a Evropských konferencí mládeže je umožněn díky implementacím 
výsledků a zpětné vazby účastníků předchozích cyklů. 
 
Propojení výstupů cyklu s relevantními procesy na lokální, národní a evropské úrovni umožní větší 
přístupnost EU dialogu mládeže a zvýší povědomí o něm mezi členskými státy. Zvláštní důraz bude 
kladen na cíle #3 a  #10 a jejich zviditelnění mimo EU dialog mládeže. 
 

Udržitelnost a inkluze 
 
V souvislosti s aplikovatelnými regulacemi a procedurami a s environmentálními, sociálními a 
ekonomickými dimenzemi udržitelnosti se všechny události EU dialogu mládeže budou konat tak, 
aby zapadly do tematického rámce cyklu a do vybraných Cílů mládeže. 
 

 
Tematický rámec 
 
Tematickým rámcem 9. cyklu EU dialogu mládeže jsou Cíle mládeže #10 Udržitelná a zelená 
Evropa a #3 Inkluzivní společnost, které zastřešuje název „Společně k udržitelné a inkluzivní 
Evropě“.  
 
Dva vybrané Cíle mládeže se soustředí na „dosažení společnosti, ve které jsou všichni mladí lidé 
environmentálně uvědomělí, vzdělaní a schopni udělat rozdíl ve svém každodenním životě“ a  na 
„umožnění a zajištění inkluze všech mladých lidí ve společnosti“. Udržitelný rozvoj a sociální inkluze 
jdou ruku v ruce. Pokud neumožníme a nezajistíme inkluzi všech mladých lidí ve společnosti, 
nemůžeme dosáhnout společnosti, ve které jsou všichni mladí lidé environmentálně aktivní, 
vzdělaní a schopni udělat rozdíl ve svém každodenním životě. 
 
Předsednické trio vnímá mezigenerační dialog jako nástroj, který usnadňuje nejenom zapojení 
mládeže do rozhodovacích procesů, a tím tedy posiluje jejich participaci v demokratických 
procesech, ale usnadňuje též smysluplné sdílení názorů mezi mládeží a dalšími generacemi. S tím 
souvisí i cíl #3, který popisuje, že společnost potřebuje poskytovat více prostoru, příležitostí, zdrojů 
a programů k dalšímu dialogu a sociální kohezi, k boji s diskriminací a segregací. Konkrétně 9. 
cyklus cílí na rozšíření výstupů z 8. cyklu EU dialogu mládeže pod předsednictvím Německa, 
Portugalska a Slovinska, který se soustředil na téma participace především prostřednictvím 
organizací diskuzí, debat, meetingů a dalších akcí. 
 
Jak ukazují nedávné výzkumy, klimatická změna a životní prostředí jsou hlavními prioritami mládeže 
v Evropě.2 V uplynulých letech je to především mládež, která upozorňuje veřejnost a představitele 
o nutnosti jednat o klimatu. Navíc byly nedávno představeny evropské programy vypořádávající se 

                                                           
2 European Environmental Bureau, Climate greater worry than COVID-19 for young Europeans, new poll 

finds, 2021,  
https://eeb.org/climate-greater-worry-than-covid-19-for-young-europeans-new-poll-finds/  
European Commission: Flash Eurobarometer 478 “How do we build a stronger, more united Europe? The 
views of young people “ https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2224    

https://eeb.org/climate-greater-worry-than-covid-19-for-young-europeans-new-poll-finds/
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2224


s klimatickou změnou – Evropská zelená dohoda, Nový evropský Bauhaus, Horizont Evropa. Je 
důležité reflektovat, jak by mládež mohla být zapojena do těchto programů. 
 
Společnost musí jednat proti změně klimatu a rostoucím ekologickým hrozbám. Je těžké ale vyřešit 
problém, který si společnost není ochotna plně přiznat. Během globální pandemie výzkum klimatu 
zaznamenal pokles emisí CO2 související se zpomalením globálních ekonomických aktivit, což 
zdůrazňuje přímou souvislost mezi lidskou činností a životním prostředím. V zájmu zvýšení 
kolektivního povědomí o změně klimatu a zhoršování stavu životního prostředí je pro budoucnost 
mladých lidí a naší společnosti aktuální a důležité, aby jednou z oblastí zájmu 9. cyklu EU dialogu 
mládeže byl právě cíl #10 Udržitelná a zelená Evropa. Důraz na tento cíl mládeže má podnítit další 
diskusi o tom, jak řešit klimatickou nouzi, realizovat cíle udržitelného rozvoje a dále zajistit, aby 
každý začal přebírat odpovědnost za své činy a jejich dopad, který mají na naši planetu a na životy 
lidí a budoucích generací. Udržitelnost není volba, je to povinnost. 
 
Avšak přistupovat k udržitelnému rozvoji pouze pohledem environmentální dimenze bez zohlednění 
dalších dimenzí udržitelnosti, zejména ekonomických a sociálních, a konkrétněji zaměření na inkluzi 
a mezigenerační spravedlnost, znamená zbavit udržitelný rozvoj jeho politického významu a jeho 
sociálního rozměru. Mezigenerační dialog jako metoda zajišťující začlenění všech mladých lidí do 
společnosti může posílit účast mladých lidí na demokratických procesech, ale také zlepšit 
smysluplné sdílení názorů mezi mladými lidmi a dalšími generacemi. Proto se předsednické trio 
rozhodlo v tomto cyklu EU dialogu mládeže částečně zaměřit také na cíl #3 Inkluzivní společnost. 
Degradace životního prostředí a změna klimatu jsou hluboce propojeny s globálními modely 
nerovnosti.3 
 
Nejzranitelnější skupina lidí je nejvíce postižena zhoršováním životního prostředí a dopady změn 
klimatu, a to navzdory tomu, že ke krizi přispívají nejméně a nejsou dostatečně zapojeni do 
rozhodovacích procesů, aby ji mohli řešit. Tím, jak dopady zhoršování životního prostředí a změny 
klimatu narůstají, navíc byly posíleny globální pandemií, miliony zranitelných lidí čelí větším výzvám, 
jako jsou např. extrémní přírodní katastrofy, dopady na jejich zdraví, dostupnost potravin, obživy a 
vody a kulturní identita. Tyto události mají přímý dopad na sociální soudržnost. Akce vyzývají k 
mezigenerační solidaritě a spravedlnosti, aby přínosy pro současné generace nebyly v rozporu s 
právy generací budoucích. Rozhodnutí učiněná nyní v rámci Zelené dohody budou mít dlouhodobé 
důsledky pro budoucí generace a musí odrážet zájmy a názory mládeže. Navzdory zvýšenému 
konsenzu ohledně potřeby řešit mezigenerační spravedlnost byly politické reakce dosud 
nedostatečné. Mnoho mladých lidí má dojem, že se ve skutečnosti nemluví „s nimi“, ale spíše „k 
nim“. Cítí, že jejich účast v určitých politikách nebo rozhodnutích slouží spíše „do počtu“, než aby 
byli skutečně konzultováni a začleňováni. Úspěšné zapojení a vhodné začlenění vyžadují určitou 
úroveň důvěry a otevřené komunikace. Mladí lidé by měli být považováni a zapojováni jako 
rovnocenní partneři do nepřetržitého mezigeneračního dialogu (na rozdíl od jednorázových setkání) 
o vývoji politiky a procesech, k nimž mohou cenným způsobem přispět. 
 
Tento společný přístup předsednického tria je klíčový během 9. cyklu a bude kolektivně řešen 

v osmnáctiměsíčním cyklu, kde se každý člen tria může během svého předsednictví konkrétně 

zaměřit na některé aspekty společného tématu. 

Mladí lidé jsou jednou z nejzranitelnějších skupin, které musí výše zmíněným výzvám čelit. Kromě 

toho je jedna třetina mladých lidí v Evropě ohrožena chudobou a sociálním vyloučením.4 Mnozí 

nemají přístup ke svým sociálním, ekonomickým a politickým právům. Mnozí i nadále čelí různým 

formám diskriminace, jsou obětmi předsudků a zločinů z nenávisti. Nárůst migrace, zejména z 

rozvojových a válkou zničených zemí, přinesl další výzvy v oblasti sociálního začleňování. Proto je 

klíčové usilovat o naplnění práv veškeré evropské mládeže, včetně té nejvíce marginalizované a 

vyloučené. Jak již bylo zmíněno výše, mnoho mladých lidí je již vůdčí silou návrhů a akcí k 

vybudování udržitelného světa. Je důležité, aby všichni, dokonce i ti, kteří mají méně příležitostí, 

byli plně schopni rozvinout svůj potenciál jako aktéři změny. Cílů udržitelného rozvoje nelze 

dosáhnout bez zapojení každého mladého člověka a respektování jeho práv. 

                                                           
3 https://www.worldbank.org/en/topic/social-dimensions-of-climate-change  
4 EU Youth Strategy https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1632154381478&uri=CELEX%3A42018Y1218%2801%29  

https://www.worldbank.org/en/topic/social-dimensions-of-climate-change
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1632154381478&uri=CELEX%3A42018Y1218%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1632154381478&uri=CELEX%3A42018Y1218%2801%29


Spojení cílů #10 a #3 a uvědomění si nejpalčivějších současných problémů pomůže mladým lidem, 

aby si vybrali ze souboru podcílů, které považují za důležité k řešení během cyklu. 

 

Celková architektura cyklu 

Přehled procesu 

Po dobu 18 měsíců se vystřídají tři předsednictví, rozdělené do dvou fází a třech po sobě jdoucích 

kroků, jejichž společným tématem je „Společně za udržitelnou a inkluzivní Evropu“. 9. cyklus EU 

dialogu mládeže se zaměřuje na evropské cíle mládeže #10 Udržitelná a zelená Evropa a #3 

Inkluzivní společnost. 

V rámci koherentního participačního procesu mladí lidé, mládežnické organizace a političtí činitelé 

v EU diskutují o tématech důležitých pro mladé lidi a realizují výsledky dialogu. Takto se z cílů 

mládeže stávají akce mládeže. Stávající cyklus by měl rovněž umožnit flexibilitu ve své 

implementaci, například v závislosti na výsledcích konzultací, ale také v závislosti na aktuálním 

kontextu. 

Design cyklu: 

Krok 1: Zahájení fáze dialogu (předsednictví Francie). 

Prvním krokem je fáze průzkumu tématu. Začíná tematickým rámcem, který zkoumají mladí lidé, 

mládežnické organizace a osoby s rozhodovací pravomocí na první Evropské konferenci mládeže 

cyklu ve Štrasburku ve Francii. Francouzské předsednictví se začne zabývat podstatnými otázkami 

pro nastavení rámce cyklu a předsednictví bude také diskutovat o specifickém úhlu pohledu 

mladých lidí jako činitelů změny vůči životnímu prostředí. 

Konference představí závěry francouzské Rady s cílem posílit postavení mladých lidí jako činitelů 

změny směrem k životnímu prostředí na různých úrovních (individuální, místní, národní, evropská). 

Mladí lidé si také mezi konkrétními dílčími cíli5 vyberou, jaké priority je třeba během cyklu řešit. 

Budou také požádáni, aby vzali v potaz kvalitativní a kvantitativní konzultace, kterými se budou řídit 

činnosti dialogu na národní a evropské úrovni. V prvním kroku konzultací budou Národní pracovní 

skupiny provádět konzultace s mladými lidmi na národní úrovni a mezinárodní nevládní mládežnické 

organizace budou organizovat aktivitu, která spojí mladé lidi a politické představitele na úrovni EU, 

aby diskutovali o tom, jak by mohly cíle #10 a #3 být implementovány na místní, regionální, národní 

a evropské úrovni. 

 

Krok 2: Návrh aktivit dialogu a zahájení implementačních aktivit (předsednictví České republiky). 

Přechod do realizační fáze. Druhý krok začne diskuzemi na druhé Evropské konferenci mládeže v 

České republice. Výsledky národních konzultací budou zpracovány během konference a po ní. 

Konference v Praze poslouží k projednání probíhajících konzultací a k navržení případných 

konkrétních metod a prostředků pro realizaci konkrétních opatření. Závěry konference spolu s 

výsledky konzultací z národních zpráv budou nejpozději v září zpracovány do souhrnné zprávy. 

Cílem konference je tedy pokračovat v konzultacích, které naváží na dílčí zprávy od národních 

pracovních skupin obdržených před konferencí. V tomto kroku budou uvedeny výsledky aktivit 

dialogu a předloženy návrhy konkrétních akcí, tedy jak by mohly být cíle #10 a #3 implementovány 

na místní, regionální, národní a evropské úrovni. Závěry konzultací a výsledky všech národních 

zpráv z konzultací, stejně jako závěry konference budou otevřeně prezentovány na online webináři. 

 

 

                                                           
5 Dílčí cíle v annexu 2. 



Krok 3: Reflexe implementačních činností (případně pokračování v implementaci), zpětná vazba a 

plánování navazujícího procesu (předsednictví Švédska). 

Implementace činností bude probíhat v druhém a třetím kroku cyklu. Třetí krok bude sloužit k 

inventarizaci činností, které již byly implementovány nebo jsou v procesu implementace a k 

identifikaci osvědčených postupů a výzev. Evropská konference mládeže ve Švédsku se rovněž 

bude zabývat tím, jak vytvořit inkluzivnější a transparentnější dialog mládeže a vypracuje konečná 

doporučení, která budou součástí usnesení Rady o 9. cyklu evropského dialogu mládeže. 

Podrobnější popis procesu 9. cyklu evropského dialogu mládeže lze nalézt v příloze tohoto 

dokumentu. 

Přehled cyklu: 

 

Evropské konference mládeže 

Evropské konference mládeže hrají v 9. cyklu hlavní roli. Jsou místem, kde se na evropské úrovni 

shromažďují nápady od mladých lidí a tvůrců politik, vyměňují se osvědčené postupy a rady, 

shromažďují se výsledky konzultací a formulují se konkrétní politické požadavky. Obsah tří 

konferencí mládeže EU navazuje na sebe navzájem i  na předchozí konference mládeže a popisuje 

efektivní a inkluzivní proces participace mládeže. Aby byly konference mládeže co nejsmysluplnější 

a nejúspěšnější, je důležité zajistit odpovídající znalosti a školení o Evropských cílech mládeže a 

procesu EU dialogu s mládeží pro všechny mládežnické facilitátory a moderátory, kteří se účastní 

a formují evropské konference mládeže. 

První Evropská konference mládeže se bude konat v Evropském parlamentu ve Štrasburku během 

francouzského předsednictví 24.-26. ledna 2022. Tato první konference zahájí 9. cyklus a jejím 

cílem bude objasnit priority pro udržitelnou zelenou Evropu a inkluzivní společnost, které budou 

prezentovat mladí delegáti a lidé s rozhodovací pravomocí. Francouzské předsednictví se začne 

zabývat podstatnými otázkami s cílem aktualizovat rámec cyklu a diskutovat o specifickém úhlu 

pohledu mladých lidí jako činitelů změny vůči životnímu prostředí. Konference bude prostorem k 



zamyšlení nad kvalitativním a kvantitativním rámcem konzultací a nad souborem nástrojů, který 

bude řídit aktivity dialogu na národní a evropské úrovni po celý cyklus. Konference se také tematicky 

zaměří na to, jak zmocnit všechny mladé lidi, aby jednali jako činitelé změny vůči životnímu 

prostředí. Aby se vytvořilo propojení se stávajícími evropskými procesy, bude Evropská konference 

mládeže spadat pod „Konferenci o budoucnosti Evropy“. Konference se bude snažit se otevřít také 

mladým lidem a organizacím mládeže ve Štrasburku a okolním regionu. 

Druhá Evropská konference mládeže v České republice, která proběhne 11. – 13. července 2022, 

bude bilancovat to, co bylo projednáno během konzultační fáze a související aktivity s mladými 

lidmi. Národní pracovní skupiny budou požádány o zprávy z průběhu konzultací, aby bylo možné 

lépe formulovat témata konference. Závěrečné zprávy z konzultací budou odrážet pokroky 

v konzultacích, které ale poběží ještě v průběhu léta, aby měly národní pracovní skupiny více času 

na sesbírání co nejvíce podnětů. Konference tedy proběhne v průběhu konzultací, bude projednávat 

dílčí výsledky a zaměří se především na konkrétní metody, ze kterých mohou vzejít návrhy akcí 

mládeže pro fázi implementace. Tyto podněty budou inspirací na implementační fázi, která bude 

zahájena po konferenci a po prezentování souhrnné zprávy na místní, regionální, národní a 

evropské úrovni. 

Třetí a poslední Evropská konference mládeže ve Švédsku proběhne v březnu 2023 a zaměří se 

na první výsledky a dopad implementačních činností spojených s cíli #10 a #3 na základě zpráv 

předložených národními pracovními skupinami a mezinárodními nevládními organizacemi mládeže 

(INGYOs). 9. cyklus  

EU dialogu mládeže bude rovněž dále rozvíjet proces a řízení Evropských konferencí mládeže a 

Evropského dialogu mládeže s cílem posílit začlenění a umožnit transparentnější proces s lepší 

zpětnou vazbou pro účastníky konferencí mládeže. Bude také reflektovat výsledky 8. cyklu EU 

dialogu mládeže zaměřeného na realizaci cíle #9 Prostor a participace pro všechny. 

Celkové očekávané výstupy tří Evropských konferencí mládeže během 9. cyklu: 

● přispívat k utváření procesů EU dialogu mládeže; 

● směrovat požadavky, myšlenky a nápady mladých lidí a vkládat je do dokumentů Rady pro 

vzdělávání, mládež, kulturu a sport; 

● předávat požadavky, myšlenky a nápady mladých lidí představitelům jak na úrovni EU, tak na 

místní i vnitrostátní úrovni v členských státech ve formě akcí pro mládež zaměřených na to, jak 

implementovat relevantní Cíle mládeže; 

● dále rozvíjet a zlepšovat řízení a celkovou implementaci procesu EU dialogu mládeže, včetně 

Evropských konferencí mládeže, práce Národních pracovních skupin, INGYOs a Evropské řídící 

skupiny s cílem posílit smysluplnou účast a začlenění mladých lidí a organizací mládeže na každém 

kroku procesu a umožnit větší zpětnou vazbu účastníkům Evropských konferencí mládeže a další 

aktivity na místní, národní a evropské úrovni v rámci procesu EU dialogu mládeže. 

Průzkum a kvalitativní konzultace 

Na evropské úrovni budou nadefinovány konzultace Evropskou řídící skupinou a skupinou 

výzkumných pracovníků. Mladí lidé budou požádáni, aby poskytli zpětnou vazbu k danému rámci a 

sdíleli postupy, jak vést inkluzivní konzultace na Evropské konferenci mládeže. Inkluzivita rámce 

bude zajištěna díky jeho víceúrovňovému charakteru, jeho návrh proběhne na evropské úrovni, ale 

každá vnitrostátní pracovní skupina bude moci vést vlastní konzultace na vnitrostátní úrovni. Před 

kvantitativními konzultacemi by měly být upřednostněny kvalitativní konzultace, dialogy, workshopy. 

Kvantitativní konzultace je možné využít jako nástroj pro šíření a komunikaci 9. cyklu EU dialogu 

mládeže, ale neměly by být hlavním cílem konzultační fáze. 

Konzultační období začíná s francouzským předsednictvím EU, české předsednictví v Radě EU 

poté obdrží a analyzuje sebrané výsledky. Konzultační období potrvá od března 2022 do srpna 

2022, v rámci něj proběhne dialog s mladými lidmi z celé Evropy, rozšíří se možnosti pro participaci 

mládeže a také čas pro zástupce mládeže ke spolupráci a sdílení osvědčených postupů (na to, jak 

oslovit mladé lidi) během první Evropské konference mládeže. 



Národní pracovní skupiny a mezinárodní nevládní mládežnické organizace, které se účastní tohoto 

procesu, budou požádány, aby také poskytly stručné zprávy o svých činnostech, které mají 

směřovat k tomu, aby se cíle mládeže #10 a #3 naplnily. 

Hlavní aktéři zapojení do facilitace 9. cyklu EU dialogu mládeže na evropské úrovni 

Evropská řídící skupina 

Evropská řídící skupina (EŘS) řídí proces na úrovni EU, např. poskytuje celkové vedení dialogu 

mládeže EU; poskytuje vstupy, nástroje a podporu k EU dialogu mládeže a zajišťuje šíření výsledků 

dialogu. Skládá se ze zástupců Evropské komise, Evropského fóra mládeže a tria předsednictví 

(představitelé ministerstev, zástupci národních rad mládeže). Společně se starají o to, aby byl dialog 

mládeže implementován správně, a zajišťují sledování jeho výsledků. 

Evropské fórum mládeže 

Evropské fórum mládeže mimo jiné podporuje práci Evropské řídící skupiny svými odbornými 

znalostmi a komunikací s národními pracovními skupinami a INGYOs zapojenými do procesu, 

zajišťuje, že dostávají potřebné informace a podporuje je při výměně postupů a také při předkládání 

svých požadavků Evropské řídící skupině. 

Národní rady mládeže 

Příslušné národní rady mládeže spolu se zástupci ministerstev spolupředsedají jednáním EŘS, 

podporují koordinaci práce EŘS a její schůzky, dále zajišťují, aby Evropské konference mládeže 

byly vedeny právě mládeží a probíhaly v souladu s definovanými cíli. 

Evropská komise 

Evropská komise představuje institucionalizovanou složku dialogu a zajišťuje jeho kontinuitu. 

Působí jako facilitační složka, a to jak pro práci na národní úrovni, tak v rámci šíření informací. 

Zástupci ministerstva 

Aktivní zapojení zástupců ministerstva je klíčové pro podporu dialogu mezi mládeží a představiteli 

v průběhu celého cyklu. Společně s příslušnými národními radami mládeže spolupředsedají 

jednáním EŘS. Jsou také klíčem k zajištění toho, aby doporučení a politické požadavky mládeže 

byly začleněny do procesu tvorby evropské politiky mládeže i mimo ni. 

Další 

Mezi členy Evropské řídící skupiny mohou patřit další aktéři, jako jsou výzkumní pracovníci (dva 

výzkumní pracovníci – jeden s odbornými znalostmi o EU dialogu mládeže, jeden s odbornými 

znalostmi v oblasti „začlenění“ a „udržitelného rozvoje“), facilitátoři (dva vedoucí facilitátoři, kteří 

budou odpovědni za vedení facilitace tří Evropských konferencí mládeže), mezinárodní nevládní 

organizace mládeže, které hrají důležitou roli v cyklu při vnášení různých evropských perspektiv do 

politického dialogu atd. 

 

Očekávané výsledky 

Implementace evropských cílů mládeže #10 a #3 bude reflektována mezi výsledky 9. cyklu v 

různých oblastech na místní, regionální, národní a evropské úrovni. 

1. Realizace evropských cílů mládeže #10 a #3: konkrétní návrhy, akce, nástroje a osvědčené 

postupy: 

- nástroje a metody vyvinuté mladými lidmi a představiteli tak, aby skutečně pracovali na realizaci 

cílů udržitelného rozvoje se zaměřením na životní prostředí, klima a inkluzi 

- shromáždění příkladů osvědčených postupů z různých zemí týkajících se akcí, skrze které se dva 

cíle mládeže mohou implementovat 



- propagace rozvoje a implementace nových aktivit za účelem dosažení dvou cílů mládeže, a to 

díky posílení úlohy mladých lidí v diskusích o tvorbě politiky v oblasti klimatu/životního prostředí. 

 

2. Zapojení do práce Rady EU: výsledky 9. cyklu EU dialogu mládeže budou shrnuty v usnesení, 

které přijme Rada ministrů mládeže za švédského předsednictví EU a budou rovněž podkladem pro 

další dokumenty Rady přijaté za francouzského a českého předsednictví: 

- během cyklu budou výsledky různých kroků, bude-li to relevantní, zohledněny v příslušných 

dokumentech Rady v rámci předsednického tria 

- výsledky 9. cyklu budou formovat usnesení EU o dialogu mládeže pod švédským předsednictvím 

EU 

- členské státy budou vyzvány, aby implementovaly hlavní body a klíčové požadavky mládeže ve 

svých zemích 

 

3. Přispívat k utváření politických požadavků na identifikaci problémů, které je třeba vyřešit, jakož i 

možných řešení a příslušných způsobů, jak nalézt možná řešení mimo sektor mládeže: 

- mladí lidé a jejich potřeby, zkušenosti, činy a politické požadavky jsou lépe vyslyšeny, zohledněny 

a začleněny do politického procesu EU o zelenější, udržitelné a inkluzivnější Evropě 

- do procesu EU dialogu mládeže byla v souladu s cílem mládeže #3 začleněna větší a rozmanitější 

skupina mladých lidí 

- poznatky z 9. cyklu EU dialogu mládeže budou v souladu s Evropským rokem mládeže využity v 

dalších relevantních politických procesech mimo oblast mládeže a mládežnické politiky (jako je 

Evropská zelená dohoda, nový evropský Bauhaus, Horizont Evropa) s pomocí koordinátora EU pro 

mládež. 

 

Časová osa, akce a mezníky6 

Předsednictví Měsíc Akce a mezníky 

Přípravná fáze Říjen    

Listopad  Začátkem 
listopadu 2021 je 
různým 
zúčastněným 
stranám zaslán 
vysvětlující 
dokument k 9. 
cyklu EU 
 dialogu 
mládeže, 
případně 
doplněný 
webinářem. 

 

Prosinec    

Francie Leden Začátek 
francouzského 
předsednictví 

EŘS připravuje 
balíček 
konzultací  9. 
cyklu pro NPS a 
INGYOS 

 

 24.-26. ledna ve 
Štrasburku – 

  

                                                           
6 Časová osa je orientační. 



Evropská 
konference 
mládeže (EUYC) 
o formování 
kvalitativního a 
kvantitativního 
balíčku 
konzultací, který 
bude řídit aktivity 
dialogu na 
národní a 
evropské úrovni 
26. – 27. ledna – 
Po EUYC bude 
následovat Rada 
pro neformální 
vzdělávání a 
mládež 

Únor Konzultační 
balíček zaslaný 
NPS a INGYOs 
(pro kvalitativní a 
kvalitativní 
konzultace) 
spolu s 
webinářem. 

 Webinář na 
začátku února 
pro NPS a 
INGYO o 
konzultačním 
balíčku pro 
kvalitativní 
konzultace. 

Březen    

Duben EYCS Rada pod 
francouzským 
předsednictvím 

(Možné) Přijetí 
závěrů o 
zapojení 
mladých lidí jako 
aktérů změny pro 
udržitelný rozvoj 
(název bude 
potvrzen) 

 

Květen Zpráva o pokroku 
konzultační fáze 
pro národní 
pracovní skupiny 

  

Červen Konec 
francouzského 
předsednictví 

  

Česká republika Červenec 11.-13. července 
v Praze – 
Evropská 
konference 
mládeže (EUYC) 

  

Srpen  Termín 
odevzdání 
závěrečných 
konzultačních 
zpráv – pro 
pracovní skupiny 
(aktualizace 
průběžné 
zprávy). 

 

Září  Doplnění údajů z 
národních 
konzultačních 
zpráv, příprava 

 



souhrnné zprávy 
z konzultací. 

Říjen Webinář: online 
prezentace 
výsledků a 
výstupů včetně 
doporučení pro 
realizační fázi. 

  

Listopad EYCS Rada pod 
českým 
předsednictvím 

Přijetí závěrů 
Rady o 
mezigenerační 
dimenzi 
(pracovní název) 

 

Prosinec Konec českého 
předsednictví 

  

Švédsko Leden Začátek 
švédského 
předsednictví 

  

Únor  Zprávy rad 
mládeže z 
implementační 
fáze 

 

Březen Evropská 
konference 
mládeže a DG 
meeting (bude 
potvrzeno) 

Prezentace 
výsledků zpráv 
z implementační 
fáze 

 

Duben    

Květen EYCS Rada pod 
švédským 
předsednictvím 

Přijetí závěrů 
švédské rady o 
sociálním 
rozměru 
udržitelné zelené 
Evropy (pracovní 
název) a 
usnesení Rady o 
výsledcích 9. 
cyklu dialogu 
mládeže EU 

 

Červen Konec 
švédského 
předsednictví 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha I 

Základní principy v praxi pro předsednické trio, Národní rady mládeže a INYGOs7: 

- Udržitelná a ekologická mobilita by měla být podporována při pořádání každé akce EU pro dialog 

mládeže a Evropských konferencí mládeže během 9. cyklu. 

- Cateringové a propagační materiály by měly být udržitelné, ekologické, recyklovatelné a bez 

omamných látek. 

- Všechny relevantní materiály pro Evropské konference mládeže by měly být účastníkům předány 

co nejdříve v pedagogické a přístupné formě, aby všichni mladí lidé byli připraveni, mohli mluvit a 

pracovat na konferencích. 

- Neformální a přátelská atmosféra je podporována i na pracovních setkáních, protože jsou klíčové 

k plné integraci účastníků do EU dialogu mládeže. 

- Měla by být zohledněna dostupnost pro každého mladého člověka, zejména pro lidi, kteří vyžadují 

speciální asistenci (tlumočení do znakového jazyka, přístup do budov, vizuální pomůcky...) 

 

Příloha 2 

Podtematický rámec pro vedení reflexe NPS o 9. cyklu. 

Takto EŘS vidí propojení cíle mládeže #10 a  #3 a jejich dílčích cílů. Tento rámec bude projednán 

a prozkoumán během první EUYC ve Štrasburku. 

Každé dílčí téma by mělo brát v úvahu tento podcíl cíle mládeže #38: 

„Zajistit, aby se marginalizovaní mladí lidé účastnili všech rozhodovacích procesů a byli klíčovými 

hráči, zejména v procesech týkajících se jejich vlastních práv, blahobytu a zájmů“. (YG3) 

a následující pojem (jak je definován ve výše uvedené koncepční poznámce) 

Mezigenerační dialog 

 

1. Informace a vzdělávání 

• Zajistit, aby každý, včetně mladých lidí, věděl o vlivu svého jednání na životní prostředí. (YG10) 

• Posílit dosah informací k marginalizovaným mladým lidem, aby bylo zajištěno, že si budou vědomi 

prostoru, příležitostí a zkušeností, které mají k dispozici. (YG3) 

 

2. Akce a posílení 

• Umožnit celé společnosti, zejména mladým lidem, aby jednali jako aktéři změny pro životní 

prostředí a udržitelný rozvoj. (YG10) 

• Poskytnout více prostoru, příležitostí, zdrojů a programů na podporu dialogu a sociální 

soudržnosti, a bojovat proti diskriminaci a segregaci. (YG3) 

 

3. Řízení 

                                                           
7 Je třeba poznamenat, že záleží na zúčastněných stranách, co je pro ně proveditelné. 

 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.456.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A456%3AFULL 



• Zohlednit dopad každé politiky a životního rozhodnutí na životní prostředí a zároveň zajistit, aby 

byli mladí lidé zahrnuti do tvorby politiky udržitelného rozvoje na všech úrovních. (YG10) 

 

4. Mobilita a solidarita 

• Podpora a posílení příležitostí pro mladé lidi k dobrovolnictví v environmentálním sektoru. (YG10) 

 

5. Přístup k infrastruktuře 

• Zajistit, aby každý, zejména mladí lidé, měl přístup k ekologicky šetrné infrastruktuře pro 

udržitelnější životní styl. (YG10) 


