ROZHÝBEJME SEBE I SVĚT KOLEM NÁS – POLITIKA JAKO HRA

Senát Parlamentu České republiky
118 01 Praha 1, Valdštejnské náměstí 17/4

k rukám senátorky Mgr. Ivany Cabrnochové

PODNĚTY A VÝSTUPY PROJEKTU
STRUKTUROVANÉHO DIALOGU MLÁDEŽE
URČENÉ POLITIKŮM ČESKÉ REPUBLIKY
Tímto si Vám dovolujeme zaslat podněty a výstupy, které vznikly v rámci projektu
STRUKTUROVANÉHO DIALOGU MLÁDEŽE „Rozhýbejme sebe a svět kolem nás – POLITIKA
JAKO HRA“ v období 10/2014 – 06/2015. V rámci průběhu bylo do projektu zapojeno celkem
92 mladých účastníků od 13-ti do 30-ti let, kterých se jednotlivci účastnili opakovně dle svých
možností. Následující podněty vznikly během 11-ti samostatných setkání a diskuzí mládeže
s osobami specializujícími se na jednotlivé problematiky a osobami s rozhodovací pravomocí,
ale i na základě diskuzí mládeže mezi sebou a s širokou veřejností. Diskuze, setkání a
workshopy, se uskutečnily se zástupci následující institucí a organizací:
Zástupci jednotlivých odborů úřadu městské části PRAHA 10 / Magistrát hlavního města Prahy – krizové
řízení / Policie ČR – drogová prevence / Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy / Vysoká škola zdravotnická +
záchranářská zdravotní služba / HESTIA – dobrovolnické centrum / Národní informační centrum pro mládež
/ Rodamiento, občanské sdružení / Impro Institut / Nízkoprahový klub Husita / Everydaysaturday –
nezisková organizace mládeže do 26ti let / Evropský dům - Zastoupení Evropské komise v ČR

Konkrétní podněty mládeže:

1/ VYBUDOVÁNÍ VĚTŠÍHO POČTU VHODNÝCH MÍST
PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU MLÁDEŽE
Bohužel v ČR je většina dětských hřišť určena pro věkovou skupinu do 12ti let a mladší Přáli bychom
si vybudování většího množství veřejných sportovišť a míst, kde může starší mládež trávit vhodně
volný čas. Např.: vhodná místa na setkávání a pikniky, veřejná hřiště na fotbal, vybíjenou, volejbal,
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ping-pong, outdoorové aktivity apod. Také si přejme větší počet míst určených pro sebevyjádření
mládeže formou street artu – pouličního umění - hudební produkce / buskingu.

2/ PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ POLITIKŮ SE ZÁSTUPCI
MLÁDEŽE
Více pravidelných setkávání mládeže s politiky a osobami veřejného života. Přejeme si častější
výměnu názorů a nápadů při plánování úprav veřejného prostoru nebo nové výstavby, ale i diskuze
na aktuální témata ve společnosti, která pálí i mladou generaci.

3/ PODPORA VZNIKU A UDRŽENÍ NOVÝCH
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ MLÁDEŽE
Více celostátní i místní podpory pro neziskové organizace mládeže, které se potýkají s problematikou
dlouhodobé udržitelnosti činnosti. Přejeme si vytvoření funkčního systému, který by aktivní mládež
podporoval například formou mentoringu, materiálně nebo jinou výpomocí - např. zázemím pro
fungování formou sdílených prostor za dostupné náklady pro studenty.

4/ VĚTŠÍ PODPORA PŘI PROPOJOVÁNÍ A SPOLUPRÁCI
MLÁDEŽE RŮZNÝCH NÁRODNOSTÍ A NÁBOŽENSTVÍ
ŽIJÍCÍCH V ČR + DODRŽOVÁNÍ STEJNÝCH PRÁV A
POVINNOSTÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR BEZ OHLEDU
NA KULTURU A NÁBOŽENSKÉ VYZNÁNÍ
Přejeme si více multikulturní výchovy a osvěty ve školách i v rodinách v rámci boje proti xenofobii.
Dalším důležitým bodem, který si souběžně přejeme, je nastavení a dodržování jednotného systému
a povinností pro každého občana ČR bez ohledu na kulturu a náboženské vyznání.

5/ VĚTŠÍ PODPORA POLITIKŮ V RÁMCI PREVENCE
PROTI ZÁVISLOSTEM
Političtí představitelé jsou vzorem pro mládež a veřejnost, proto tímto apelujeme na politiky a
představitele státu, aby v boji proti závislostem, nebyly jejich osoby spojovány s návykovými látkami,
jako jsou drogy, alkohol a tabák. Aby už nebylo prezentováno, že užívání návykových látek je
samozřejmostí a normálním jevem.
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6/ VYBUDOVÁNÍ CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ PÉČE,
KTERÁ BY BYLA ZŘÍZENA NA POMOC DĚTEM A
MLÁDEŽI V PŘÍPADĚ VÁŽNÉHO ONEMOCNĚNÍ
JEDNOHO Z RODIČŮ NEZLETILÉHO. JEŠTĚ NALÉHAVĚJI
V PŘÍPADĚ POKUD BY SE JEDNALO O RODIČE
SAMOŽIVITELE.
V současné době neexistuje psychologická záchranná síť pro děti a nezletilé, kteří si s novou krizovou
situací v rodině nevědí rady a naopak musí čelit velké zátěži při vzniklé situaci, kterou přináší
zhoršení zdravotního stavu jednoho z rodičů. Děti a mládež se ne vždy úplně orientuje v
možnostech, které existují a mohou jim jejich strádání odlehčit. Děti touto situací velmi často
přebírají mnoho povinností na úkor vlastního volného času či plnění povinností do školy a jsou
všeobecně pod velkým tlakem. Do této situace jsou vtaženi i nezletilí, kteří se musí starat o
nemocného nebo postiženého člena rodiny.

7/ VŠEM ZÁCHRANNÝM SLOŽKÁM ZPŘÍSTUPNIT
DATABÁZI OSOB ŽIVOTNĚ ZÁVISLÝCH NA PŘÍSTROJÍCH
NAPOJENÝCH NA EL. ENERGII
Jedná se o velký problém osob připojených na životně důležité přístroje. Během projektu jsme od
zástupců záchranných složek na území Hl.m. Prahy zjistili, že v případě dlouhodobějšího blackoutu
zůstanou tyto osoby ve svých bytech a domech bez pomoci a často uvězněni i v bezbariérových
bytech, ze kterých je možná evakuace jen výtahem, který díky výpadku také není v provozu. Tato
databáze osob by měla být zpřístupněna složkám jako jsou hasiči, policie, zdravotničtí záchranáři i
pro případ jiných živelných nebo krizových a kalamitních situací jako jsou povodně, požáry atd.

8) VĚTŠÍ PODPORA PODNIKÁNÍ MLÁDEŽE + PODPORA
DOBROVOLNICTVÍ MLÁDEŽE. PODPORA STÁTU PRO
SAMOSTATNĚ PODNIKAJÍCÍ OSOBY OD 15-TI LET
Daňové úlevy pro mladé podnikatele. Státem poskytované poradenské služeby pro mládež např. na
téma právo + účetnictví. Na základě dotazů a zjišťování účastníků projektu nejsou na portálu
Ministerstva práce a sociálních věcí přehledné a dostupné informace na téma: PRACOVNÍ
MOŽNOSTI A UPLATNĚNÍ MLÁDEŽE OD 15-TI LET.
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9) VÍCE SLUŠNOSTI, MÉNĚ LHANÍ A KORUPCE – více
spolupráce a kulturního projevu u osob působících
v politice napříč politickými stranami, tak aby se nikdo
nebál toho, že slovo POLITIKA je synonymem pro
neslušné slovo.
Kromě jiných vzkazů toto přání nejčastěji znělo od kolemjdoucí veřejnosti při našem dotazníkovém
šetření mládeže v rámci HAPPENINGU MLÁDEŽE.

Děkujeme.
Účastníci projektu „Rozhýbejme sebe i svět kolem nás“

--------------------------------------------------------------------------------------

V Praze, dne:

Převzal(a):

