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CO JE STRUKTUROVANÝ
DIALOG S MLÁDEŽÍ?

• Snaha o posílení kvalitní participace mládeže na veřejném
dění a politikách
• Strukturovaný dialog s mladými lidmi a organizacemi
mládeže slouží jako stálé fórum pro společné zamyšlení se
nad prioritami spolupráce v oblasti mládeže na národní a
evropské úrovni, jejím prováděním a hodnocením.
(Koncepce státní politiky na podporu mládeže 2014 – 2020, Obnovený rámec evropské
spolupráce pro oblast mládeže na léta 2010 - 2018)

• Evropský program Erasmus+ definuje strukturovaný dialog
jako setkání mladých lidí a činitelů s rozhodovacími
pravomocemi v oblasti mládeže.

Nebo také…
•

Strukturovaný dialog je nástroj, který podporuje mladé lidi a veřejné
činitele, aby společně diskutovali a aby výstupy z těchto diskuzí byly
zohledňovány v politickém procesu.

•

I když se do dialogu zapojují politici, účelem je, aby reflektovali zájmy a potřeby
mladých lidí, nikoliv, aby mladé ideologicky ovlivňovali.

•

Strukturovaný dialog je však i prostředek politického a občanského
vzdělávání mladých lidí, ať již z pohledu neformálního či informálního učení

•

Strukturovaný dialog slouží také ke sběru a mapování (agregaci) názorů a
zájmů mladé generace

•

Nástroj, který se snaží zajistit, aby politika mládeže odpovídala potřebám a
zájmům mladých lidí v ČR a EU

•
•

Napomáhá síťování a propojování aktérů, včetně mladých lidí a odborníků,
v rámci politik mládeže

PRINCIPY STRUKTUROVANÉHO
DIALOGU

• Reflektuje zájmy a potřeby mladých lidí
•

Bez indoktrinace politickou ideologií, Apolitický, příp. ideologicky vyvážený

• Vzdělávací aspekt

• Dodržování kodexu řádné diskuze SD
• Otevřený
•

Do organizace dílčích kroků a aktivit se může zapojit kdokoliv

• Vzniká výstup
–
–
–

Společná stanoviska mladých a tvůrců politik
Samostatná stanoviska mladých k tématům
Argumenty z diskuze či simulace jednání

• Výstupy se zasílají Národní pracovní skupině pro strukturovaný
dialog s mládeží
• Poskytování zpětné vazby mladým lidem

Proč „strukturovaný dialog“?
•

Pojem vznikl v roce 1993, kdy Evropská komise přijímá principy
otevřeného a strukturovaného dialogu se speciálními zájmovými
skupinami

•

V roce 2001 podpořila kvalitní participaci mládeže v EU Bílá kniha
EU o mládeži (počátek evropské politiky mládeže)

•

Do ČR se pojem dostává díky zapojení ČR do EU

•

Cíl: začlenit rozličné spektrum mladých lidí a organizací mládeže
do společné práce s tvůrci politik za účelem společného utváření
politik dopadajících na mladé lidi.

ÚROVNĚ STRUKTUROVANÉHO
DIALOGU
• Celostátní
•
•

Realizace a hodnocení naplňování Koncepce na podporu mládeže 2014 – 2020
Prosazování zájmů mladých do politického procesu ČR

• Evropská
•
•
•
•
•
•

Oficiálně a dlouhodobě strukturovaný proces
1. Konzultace v členských státech
2. Národní zprávy
3. Evropské konference mládeže
4. Usnesení Rady ministrů (či jiný právní akt)
5. Implementace doporučení a opatření v rámci EU a členských států

• Místní a regionální
• Podpora kvalitní participace mládeže a dialogu mezi mladými lidmi a tvůrci
politik na všech úrovních veřejné a státní správy (Participativní projekty mladých
lidí na místní a krajské úrovni)

• Globální na půdě OSN
•

V ČR (zatím) nefunkční

„Národní

pracovní skupina pro strukturovaný dialog
s mládeží usiluje o zavedení kvalitního strukturovaného
dialogu mezi tvůrci politik a mladými lidmi jakožto běžné
součásti veřejné diskuze v České republice. Dialog má
probíhat ve fázi příprav, realizace i hodnocení politik.
Cílem je zajištění kvalitní participace mladých lidí na
veřejném dění, které se mladých lidí dotýká.“

Národní pracovní skupina pro strukturovaný
dialog s mládeží
•

Koordinátor: Česká rada dětí a mládeže

•

Stálí členové: ČRDM, zástupci Odboru mládeže MŠMT, zástupci odboru strategie a
evropských záležitostí z oddělení pro záležitosti Evropské unie, zástupci Domu
zahraniční spolupráce (DZS) a zástupci Národního parlamentu dětí a mládeže.

•

Síť partnerů a dalších zájemců o spolupráci, včetně výzkumníků mládeže – otevřena
pro všechny, kteří splní základní podmínky (dodržování principů SD, souhlas NPS
SD)

ČINNOST NPS SD
Hlavními úkoly pracovní skupiny jsou:
•

Naplňování závazků České republiky vůči Evropské unii v oblasti strukturovaného
dialogu s mladými lidmi a organizacemi dětí a mládeže

•

Naplňování potřeb realizace národní politiky mládeže v České republice.

•

Podle Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 (Koncepce) zajišťuje
národní pracovní skupina důsledné zapojení mladých lidí do rozhodovacích
procesů v oblasti implementace a vyhodnocení Koncepce.

•

NPS SD připravuje na základě výstupů z diskuzí tzv. Národní zprávu pro potřeby
strukturovaného dialogu EU s mládeží a další dokumenty pro potřeby české
politiky mládeže (k prosazování získaných doporučení, k hodnocení Koncepce,
jako podklad pro Evropské konference mládeže, jednání Pracovní skupiny pro
mládež, Usnesení Rady ministrů EU, Komory mládeže, Podvýborů pro mládež
Parlamentu ČR apod.)

•

NPS SD koordinuje konzultační procesy s mládeží a dotčenými aktéry v oblasti
politiky mládeže

VAŠE ROLE VE
STRUKTUROVANÉM DIALOGU
• V zájmu získávání co nejširšího pole názorů a podpory diskuze a
vzdělávání mladých lidí jsou vítány výstupy z diskuzí mladých lidí a
mladých lidí společně s dalšími osobami s rozhodovací pravomocí a
odborníky.
• Vy organizujete projekty přímo s mladými lidmi v rámci nichž se věnujete
různým aspektům života mladých lidí
• Názory Vás a mladých lidí se kterými spolupracujete jsou důležitou
součástí celého konceptu, neboť i Vaše názory jsou jeho krví, která jej
„živí“
• Důležité je tedy předávání a šíření Vašich názorů a zkušeností
vystupy@strukturovanydialog.cz nebo přímo na
www.strukturovanydialog.cz – zprovozněno od 13. listopadu 2014

NABÍZÍME
• Budeme rádi, pokud se Vy a Vaše skupiny zapojíte do aktuální konzultace.
• V případě zájmu můžete společně s Národní pracovní skupinou pro
strukturovaný dialog realizovat vlastní diskuze a další aktivity spojené s
tématy aktuálních konzultací a procesů v oblasti politiky mládeže.
• Pokud Vaše projekty či aktivity budou splňovat principy SD, mohou se stát
oficiálními partnerskými projekty či aktivitami procesu strukturovaného dialogu
v ČR (možnost udělení speciálního loga pro Váš projekt či aktivitu).
• Projekty nebo dílčí aktivity z celé ČR, které naplňují podstatu strukturovaného
dialogu, budeme rádi prezentovat jako příklady dobré praxe na webu
www.strukturovanydialog.cz.
• Pomůžeme Vám, aby Vaše výsledky a výstupy nezapadly: prezentace na
webu a zviditelnění v oficiálních dokumentech. Vaše výstupy tak ovlivní další
dění.

JAK SPOLUPRACOVAT ?

• Sledování a šíření informací
• (web, newsletter, Facebook, Twitter, …)
• Zapojení do konzultací (EU + ČR)
– on-line
– realizace vlastních diskuzí a zasílání výsledků
• Realizace vlastních projektů na všech úrovních
veřejné správy a sdílení výstupů
• Podpora a advokační činnost
• Prezentace Vašich aktivit a výstupů na webu
strukturovanydialog.cz – sdílení dobré praxe

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST & TĚŠÍM SE NA DOTAZY
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Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží
koordinuje Česká rada dětí a mládeže. Projekt je spolufinancován
programem Erasmus + Evropské Unie a Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor.
Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise
neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

