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Mladí lidé v Evropě: co dál? 
Výsledky kozultací!

Do 18. února tohoto roku probíhaly konzultace VI. cyklu Strukturovaného dialogu s
mládeží s tématem "Mladí lidé v Evropě: co dál?". Otázky reflektovaly zájmy a
potřeby mladých lidí. Deset Mladých ambasadorů Strukturovaného dialogu vedlo
konzultace ve svých krajích v různých besedách, přednáškách a workshopech. O
jejich akcích se můžete dozvědět více zde. Po ukončení konzultací byla připravena
zpráva z konzultací pro Evropskou komisi. Kromě zprávy jsme názory mladých lidí
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https://www.strukturovanydialog.cz/mladi-ambasadori-sd-0
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prezentovali na Evropské konferenci mládeže v Bulharsku. Dále jsou v přípravě
doporučení na národní úrovni v České republice.

Politika (není) pro mladý
V Brně proběhla 1. 6. 2018 konference „Politika (není) pro mladý, určená
mladým lidem, učitelům, zástupcům organizací i akademikům. Pořádal ji Institut
pro výzkum dětí, mládeže a rodiny Masarykovy univerzity ve spolupráci s
Českou radou dětí a mládeže. Nejprve byla představena nejnovější data o
participaci mladých lidí a rozvoji jejich občanských kompetencí, ve dvou
panelech pak kromě dat panelisté vyjadřovali také své interpretace a názory.
Tematické workshopy nabídly praktické příklady. Konference byla zahájena
představením výsledků projektu CATCH-EyoU: Constructing Active Citizenship
with European Youth. Výsledky projektu můžete najít zde. Více o konferenci se
dočtete na webových stránkách Strukturovaného dialogu.

https://www.strukturovanydialog.cz/clanky/evropska-konference-mladeze-pod-bulharskym-predsednictvim-youth-goals-385
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/30784
http://ivdmr.fss.muni.cz/media/3077209/catch_zprava.pdf
https://www.strukturovanydialog.cz/clanky/politika-neni-pro-mlady-389
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Česko má nové Mladé delegáty do OSN
Jsou jimi Barbora Antonovičová a Patrik Plavec

 
Barbora je mladá právnička, která pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv.
Patrik je čerstvým absolventem Oxfordské univerzity ve Velké Británii. Oba dva
budou během svého 16 měsíčního mandátu reprezentovat českou mládeže na
půdě OSN a zároveň budou předávat nabyté zkušenosti mladým lidem v
Česku. Program mladých delegátů do OSN realizuje ČRDM, MZV a MŠMT. 
 

Facebook profil programu Twitter účet programu Informace o programu

Každý druhý náctiletý se chystá letos na
pobytový letní tábor
„O České republice se s oblibou v zahraničí říká, že patří k táborovým
velmocem a v počtu táborů a dětí na nich nám může v přepočtu na obyvatele
konkurovat snad jen Slovensko. V letošním roce se na letní pobytový tábor
chystá každý druhý náctiletý do 18 let, mezi deseti- až dvanáctiletými jsou to
dokonce dvě děti ze tří. Mírně převažují dívky nad chlapci,“ uvádí analytik Jan
Husák z České rady dětí a mládeže. Na více než jeden pobytový tábor potom
vyrazí pravděpodobně pětina dětí, což platí jak pro mladší, tak pro starší
náctileté.

Celý článek na strukturovanydialog.cz

Celý článek na adam.cz

Vystoupení Ondřeje Šejtky k tématu ve studiu ČT24

http://crdm.cz/
https://www.mzv.cz/jnp/
http://www.msmt.cz/
https://www.facebook.com/ProgramMladychDelegatuOSN/?hc_ref=ART67slCfGTFu7uVtsQNqFKE5H6mkUcyjn3ucjBkes_qy7EyGJZ6ZSdaI2qwLZOujdI
https://www.facebook.com/ProgramMladychDelegatuOSN/?hc_ref=ART67slCfGTFu7uVtsQNqFKE5H6mkUcyjn3ucjBkes_qy7EyGJZ6ZSdaI2qwLZOujdI
https://twitter.com/unyouthcz?lang=cs
https://twitter.com/unyouthcz?lang=cs
https://www.strukturovanydialog.cz/program-mladych-delegatu-do-osn
https://www.strukturovanydialog.cz/program-mladych-delegatu-do-osn
https://www.strukturovanydialog.cz/clanky/cesko-ma-nove-mlade-delegaty-do-osn-jsou-jimi-barbora-antonovicova-patrik-plavec-390
http://www.adam.cz/clanek-2018070019-kazdy-druhy-nactilety-se-chysta-letos-na-pobytovy-letni-tabor.html
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/418231100030702-udalosti-v-regionech/video/630169
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partner Národní pracovní skupiny

Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky bude
pokračovat na podzim roku 2018! 
 
I v letošním roce dojde ke spojení dvou úspěšných projektů a mladí lidé z celé České republiky tak

budou mít možnost zažít simulaci jednání institucí EU a diskutovat o tom, co je zajímá na evropské

úrovni! Projekt určený všem středoškolákům bude odstartován na podzim letošního roku, veškeré

informace se v průběhu srpna objeví na webu www.rozhodujoevrope.cz a na facebookové

stránce https://www.facebook.com/rozhodujoevrope. Projekt připravují EUTIS, o.p.s. a Odbor

komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády. Dalšími partnery jsou: Centrum pre európsku

politiku (Bratislava), Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog

s mládeží, Zastoupení Evropské komise v České republice a Europe Direct Česká republika. 
  
Učitelé a pracovníci s mládeží z České republiky a Slovenska vyrazili na Balkán 
  
Skupina 22 českých a slovenských středoškolských učitelů společenských věd či dějepisu a

pracovníků s mládeží absolvovala mezi 9. a 14. červnem 2018 studijní cestu do Chorvatska a

Bosny a Hercegoviny. Cesta se uskutečnila v rámci projektu „Kam vede extremismus a

nacionalismus?“, který si klade za cíl přispět ke zkvalitnění vzdělávání o moderní historii, přičemž

konflikty na Balkáně představují vhodný tematický základ pro přinesení autentického pohledu na

důsledky nacionalismu, extremismu a radikalismu. Cílem projektu je vytvořit  vzdělávací programy

použitelné pro žáky středních škol v kontextu České republiky a Slovenska. Na studijní cestu

naváží semináře v Bratislavě a v Brně, které se uskuteční v září a v listopadu letošního roku.

Projekt realizují nevládní organizace ze čtyř zemí – slovenské Centrum pre európsku politiku,

český EUTIS, o.p.s., chorvatský Europski dom Vukovar a bosenská Agora Centar. Bližší informace

naleznete zde: http://www.eutis.cz/a90.php

http://www.rozhodujoevrope.cz/
https://www.facebook.com/rozhodujoevrope
http://www.eutis.cz/a90.php
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Copyright © 2018 Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, All rights reserved. 

 

Kontakt na Vás jsme získali přímo od Vás nebo z veřejně dostupných zdrojů na základě Vaší veřejné činnosti, která nás

zaujala, a na jejím základě si Vás dovolujeme oslovit. V případě, že si nepřejete do budoucna získávat od nás informační

newsletter, odhlaste se odkazem dole v textu, nebo nám napište, že o spolupráci nemáte zájem: odhlásit se z odběru. 
 

Naše adresa : 
Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží 

Senovážné náměstí 24 
Prague 110 00 
Czech Republic

https://www.facebook.com/strukturovanydialog/
http://www.strukturovanydialog.cz/
mailto:zuzana.wildova@crdm.cz
https://www.youtube.com/channel/UCbWhLDaYIZMLIALRjNlVVUw
http://strukturovanydialog.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=30215d99655960b97bf461a9a&id=6fe7b60d48&e=67c94dbf9f&c=372b8c6e90
https://maps.google.com/?q=Senov%C3%A1%C5%BEn%C3%A9+n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD+24+%0D%0APrague+110+00+%0D%0ACzech+Republic&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Senov%C3%A1%C5%BEn%C3%A9+n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD+24+%0D%0APrague+110+00+%0D%0ACzech+Republic&entry=gmail&source=g

