#YouthGoals
EU Youth Goals jsou výstupem Strukturovaného dialogu s mládeží 2017–18.
Reprezentují názory mladých lidí z celé Evropy.
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SPOJENÍ EU S MLÁDEŽÍ

Podpořit pocit mládeže, že patří k Evropskému projektu, a vytvořit
most mezi EU a mladými lidmi, aby byla znovu získána jejich důvěra
a aby se zvýšila jejich participace.
Stále více mladých lidí nedůvěřuje EU, jen obtížně chápe její principy, hodnoty a fungování. Jako jeden z důvodů rostoucího euroskepticismu mezi mladými lidmi byly identifikovány nedostatky v demokratických procesech EU.
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ROVNOST VŠECH POHLAVÍ

Zajistit rovnost všech pohlaví a přístupů zohledňujících pohlaví ve
všech oblastech života mladých lidí.
Diskriminace pohlaví stále zasahuje velké množství mladých lidí, hlavně mladých žen. Stejné příležitosti a přístup k právům musí být zajištěny mladým lidem jakéhokoli pohlaví,
včetně osob nebinární nebo LGBTQI+ genderové identity.

• Zaručit smysluplné zapojení mládeže
a dialog ve všech fázích rozhodovacích procesů EU zlepšením již existujících účastnických mechanismů a vytvářením mechanismů nových.
• Zajistit jednotný přístup ke kvalitním,
nezaujatým a mládeži přizpůsobeným informacím o tom, jak EU funguje, jak se do ní zapojit a jaké příležitosti nabízí.
• Zavést a zlepšit vzdělávání o Evropě
a EU ve formálním i neformálním
prostředí.
• Řešit diskriminaci a zajistit stejná
práva pro všechna pohlaví v kulturní, politické a socioekonomické sféře
života.
• Dosáhnout všeobecného povědomí
o nerovnosti mezi pohlavími a diskriminaci, reflektovaného především
v médiích.
• Ukončit násilí podmíněné pohlavím
zaměřením se na všechny jeho podoby a efektivním řešením.

• Zaručit spravedlivé zastoupení všech
členských států EU v politických a administrativních orgánech EU v souladu s principem rovného občanství.

• Systematicky hodnotit srozumitelnost, dopad a vliv politik EU na mládež.

• Zvýšit rozpočet a dopad programů EU
pro mladé.
• Budovat důvěru mladých lidí v projekt EU zaměřením se na nedokonalosti v demokratických procesech EU
a nedostatek transparentnosti a viditelnosti.

• Odstranit stereotypní genderové
role a uvědomit si různé genderové
identity ve vzdělávacích systémech,
rodinném životě, v práci a dalších oblastech života.
• Ukončit strukturální diskriminací
pohlaví na pracovním trhu a zajistit
stejná práva, stejný přístup a rovné
příležitosti.
• Zajistit stejný plat za stejnou práci
a rovnoměrný sdílení zodpovědnosti
pečovatelské péče.

• Zaručit rovný přístup k formálnímu
i neformálnímu vzdělávání a zajistit,
aby koncepce vzdělávacích systémů
dodržovala přístup zohledňující rovnost pohlaví.
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INKLUZIVNÍ SPOLEČNOST

Umožnit a zajistit začlenění všech mladých lidí do společnosti.
Třetině mladých lidí v Evropě hrozí chudoba a sociální vyloučení. Mnoho mladých nemá
přístup k sociálním právům. Mnoho stále čelí různým druhům diskriminace, předsudkům
a trestným činům z nenávisti. Nový fenomén migrace s sebou přinesl výzvy pro společnost
a začleňování. Proto je klíčové pracovat na dodržování práv všech mladých lidí v Evropě,
včetně těch na okraji společnosti nebo z ní vyloučených.
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INFORMACE A KONSTRUKTIVNÍ
DIALOG

Zajistit mladým lidem lepší přístup ke spolehlivým informacím, podpořit jejich schopnost kritického hodnocení informací a zapojit je do
participativního a konstruktivního dialogu.
Mladí lidé se setkávají s problémy při ověřování přesnosti a spolehlivosti informací. Je potřeba je lépe vybavit, aby se orientovali v mediálním prostředí a účastnili se konstruktivního dialogu.
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DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A POHODA

Dosáhnout lepší duševní pohody a ukončit stigmatizaci problémů
týkajících se duševního zdraví, a podpořit tak sociální začleňování
všech mladých lidí.
Značný a stále rostoucí počet mladých lidí napříč Evropou vyjadřuje znepokojení nad rozšířením problémů spojených s duševním zdravím, jako je např. stres, úzkost, deprese a další
duševní onemocnění mezi jejich vrstevníky. Mladí lidé pociťují obrovský společenský tlak,
kterému dnes čelí, a vyslovují potřebu lepší péče o duševního zdraví mládeže.

• Poskytnout právní ochranu a prosazovat mezinárodní právní prostředky
boje proti všem typům diskriminace
a nenávistným projevům. Uznat, že
jsou mladí lidé vystaveni různým formám diskriminace.

• Zajistit, aby měli všichni mladí lidé na
okraji společnosti přístup k formálnímu i neformálnímu vzdělávání, zahrnout všechny rozměry začleňování.
• Posílit kapacity vyučujících pro práci
s mládeží na okraji společnosti.

• Posílit dosah informací na mládež
na okraji společnosti, a tím zajistit,
že jsou obeznámeni s místy, příležitostmi a zkušenostmi, které jim jsou
dostupné.

• Poskytnout více prostoru, příležitostí
a programů pro rozvíjení dialogu a sociální koheze a bojovat proti diskriminaci a segregaci.

• Podněcovat mladé lidi k tomu, aby
byli kritickými a zodpovědnými uživateli a tvůrci informací.

• Zajistit, aby byli mladí lidé součástí
zdvořilého, tolerantního a nenásilného dialogu online i offline.

• Zajistit, aby byli mladí lidé schopni
rozpoznat opakované zavádějící zprávy a informovat o nich a ověřovat
přesnost užitých zdrojů zpráv.

• Zajistit jednoduchý přístup ke srozumitelným, mládeži přizpůsobeným
informacím, které by dodržovaly etický kodex a standardy kvality.

• Posílit sociální podporu prosazováním práva na životní minimum,
spravedlivé pracovní podmínky a univerzální přístup ke kvalitní zdravotní
péči. Zajistit zvláštní právní kroky
mládež na okraji společnosti.
• Zajistit, aby se mladí lidé na okraji
společnosti podíleli na všech rozhodovacích procesech a byli klíčovými
hráči především v procesech, které
se týkají jejich vlastních práv, kvality
životních podmínek a zájmů.

• Zajistit, aby byli rodiče, vychovatelé
a všichni ostatní zapojení do vzdělávání a výchovy mladých lidí vybaveni
mediální a digitální gramotností a aby
byli spolehlivým zdrojem informací
pro mladé lidi.

• Zajistit, aby byli mladí lidé schopni
rozpoznat a nahlásit nenávistné projevy a diskriminaci online i offline.

• Podporovat rozvoj vlastního uvědomění a méně kompetitivního přístupu díky většímu uznání dovedností
a silných stránek jednotlivců.

• Poskytnout kvalitní výcvik první pomoci o otázkách péče o duševní zdraví pro všechny profesionální pracovníky s mládeží, rodiny a přátele.

• Hájit právo na práci a studium lidí
s duševními zdravotními problémy
během a po onemocnění, aby byli
schopni naplnit své ambice.

• Poskytnout inkluzivní, respektující
a finančně podporovanou léčbu poskytováním kvalitní péče o duševní
zdraví ve všech zdravotnických institucích.

• Vyvinout inkluzivní přístup k poskytování péče o duševní zdraví pro všechny napříč institucemi, hlavně pro skupiny na okraji společnosti.

• Zaměřit se na preventivní opatření,
která by zajistila, aby byli mladí lidé
vybaveni znalostmi a dovednostmi
potřebnými pro lepší duševní pohodu.
• Bojovat proti stigmatizování problémů duševního zdraví vytvořením
programů, které by zvýšily povědomí
v této oblasti.
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ROZVOJ POTENCIÁLU MLÁDEŽE
Z VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Vytvořit ve venkovských oblastech podmínky, které umožní mladým
lidem naplnit jejich potenciál.
I přes závazek celé EU k rozvoji venkovských oblastí a s ohledem na fakt, že do roku 2015
žila téměř třetina populace EU ve venkovských oblastech, existují rozdíly mezi životem
v městských a venkovských oblastech. Proto je důležité zajistit rovnost mezi mladými lidmi
v městském a venkovském prostředí.
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KVALITNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
PRO VŠECHNY

Zajistit všem mladým lidem přístupný pracovní trh nabízející příležitosti, které povedou možnosti získat kvalitní zaměstnání pro všechny mladé lidi.
Mladí lidé trpí vysokou měrou nezaměstnanosti, nestabilními a vykořisťujícími pracovními podmínkami a také diskriminací na pracovním trhu a v práci. Nedostatek informací
a vhodných dovedností pro budoucí zaměstnání zabraňují mladým lidem v úplné integraci
na pracovním trhu. Proto musí být přijata opatření pro zajištění kvalitního zaměstnání pro
všechny.
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KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Integrovat a zlepšit všechny formy vzdělání a připravit mladé lidi na
výzvy proměňujícího se života 21. století.
Vzdělání zůstává klíčovým pro aktivní občanství, inkluzivní společnost a zaměstnatelnost.
Proto je potřeba zlepšit vizi vzdělávání pro 21. století, zaměřit se více na přenositelné dovednosti, výuku zaměřenou na studenty a na neformální vzdělávání pro dosažení opravdu
rovného a univerzálního přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

• Vytvořit vhodnou infrastrukturu ve
venkovských oblastech pro zajištění
rovného poskytování veřejných služeb, datového připojení a možnosti
bydlení.
• Zajistit, aby byla ve venkovských oblastech vytvořena udržitelná pracovní
místa vysoké kvality přístupná mladým lidem.

• Vytvářet kvalitní pracovní místa, která budou všem mladým lidem garantovat spravedlivé pracovní podmínky,
pracovní práva a práva na životní minimum.
• Zaručit sociální ochranu a zdravotní
péči pro všechny pracovníky s mládeží.
• Zajistit spravedlivé zacházení a rovné příležitosti pro všechny mladé lidi
a ukončení diskriminace na pracovním trhu.

• Zajistit univerzální a rovný přístup ke
kvalitnímu vzdělávání a celoživotnímu učení.
• Zajistit, aby měli všichni mladí lidé
přístup k adekvátně financovanému neformálnímu vzdělání na všech
úrovních, které je oceňované a uznávané.
• Podporovat otevřenost a rozvoj mezilidských a interkulturních dovedností.

• Zajistit decentralizaci různých aktivit
týkajících se mladých lidí, díky kterým
bude podpořena jejich inkluze a které
budou přínosné pro místní komunity.

• Vytvářet pozitivní obraz venkovských
oblastí.
• Zajistit ochranu venkovských tradic.

• Zajistit, aby se mladí lidé ve venkovských oblastech aktivně podíleli na
rozhodovacích procesech.
• Zajistit rovný přístup ke kvalitnímu
vzdělávání pro mladé lidi ve venkovských oblastech.

• Zajistit rovné podmínky pro všechny
mladé lidi pro rozvoj potřebných dovedností a získání praktických informací, aby bez problémů zvládli přechod mezi vzděláním a vstupem na
pracovní trh.
• Poskytnout uznání a validitu kompetencí získaných na stážích, v učňovských programech a dalších formách
pracovního učení, jakož i při dobrovolnické práci a v neformálním vzdělávání.

• Vytvořit a implementovat osobnější,
více participativní a kooperativní metody zaměřené na studenty v každém
kroku vzdělávacího procesu.
• Zajistit, aby vzdělávání poskytlo mladým lidem dovednosti důležité pro
každodenní život, jako je hospodaření s penězi nebo zdravověda, včetně
sexuální výchovy.
• Zahrnout do formálního a neformálního vzdělávání metody, které
by umožnily studentům rozvinout

• Zajistit zapojení mladých lidí a organizací mládeže jako rovnocenných
partnerů do rozvoje, implementace,
monitoringu a hodnocení politiky zaměstnanosti na všech úrovních.
• Zajistit rovný přístup ke kvalitním informacím a adekvátním podpůrným
mechanismům, aby byla mládež připravena na proměnlivý pracovní trh
a budoucnost práce.

osobní dovednosti včetně kritického a analytického myšlení, kreativity
a kompetence k učení.
• Zajistit, aby měli mladí lidé přístup
k občanskému vzdělávání, díky kterému by získali důkladnou znalost politických systémů, otázek demokracie
a lidských práv. Pro podporu aktivní
občanské participace by se mělo také
využívat zkušeností založených na komunitě.
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PROSTOR A PARTICIPACE VŠECH

Posilovat samostatné zapojování mladých lidí do demokratických
procesů a zajistit prostor pro aktivní mladé lidi ve všech oblastech
společnosti.
Mladí lidé se dostatečně nepodílejí na rozhodovacích procesech, které je ovlivňují, přestože je jejich zapojení pro demokracii klíčové. Je nutné, aby měli ve svých komunitách fyzicky
přístup k místům, která by podporovala jejich osobní, kulturní a politický vývoj.

• Zajistit, aby mohli mladí lidé ovlivňovat všechny oblasti společnosti
a všechny části rozhodovacích procesů, určením agendy počínaje a implementací konče. Zahrnovat by měla
i monitoring a hodnocení mládeži
přizpůsobenými a vhodnými mechanismy a strukturami. Tím by mělo být
zajištěno, aby politika odpovídala potřebám mládeže.
• Zajistit rovný přístup k rozhodovacím procesům pro všechny mladé lidi
z různých prostředí.
• Zvýšit participaci mládeže, a tak
i jejich rovnocennou reprezentaci na
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UDRŽITELNÁ ZELENÁ EVROPA

Vytvářet společnost, ve které jsou všichni mladí lidé zapojeni do
ochrany životního prostředí, vzděláni v této oblasti a schopni životní
prostředí ovlivňovat ve svém každodenním životě.
V dnešní době konzumujeme v takové míře, že to naše životní prostředí není schopné
zvládnout. Společnost potřebuje přijmout opatření proti klimatickým změnám a rostoucím hrozbám pro životní prostředí. Není ale schopna vyřešit problém, jehož existenci není
ochotna uznat. Proto musí všichni včetně mladých lidí nést zodpovědnost za své činy
a uvědomit si dopad na životy budoucích generací. Udržitelnost není jen možnost, je to
povinnost.

11

ORGANIZACE MLÁDEŽE A EVROPSKÉ
PROGRAMY PRO MLÁDEŽ

Zajistit všem mladým lidem rovný přístup k organizacím mládeže
a evropským programům pro mládež, a tvořit tak společnost založenou na evropských hodnotách a identitě.
Organizace mládeže a evropské programy pro mládež zapojují miliony mladých lidí a podporují jejich aktivní občanství a vytvářejí jejich životní dovednosti. Mají však stále nedostatek financí a chybí jim rozlišení a přístupnost.

volebních procesech, jakož i ve zvolených orgánech a dalších rozhodujících orgánech na všech úrovních
společnosti.
• Zajistit poskytování fyzického prostoru a infrastruktury nazývané „prostory pro mládež“ a definované autonomií, otevřeností a bezpečností.
Přístupné mají být všem a mají poskytovat profesionální podporu pro rozvoj a zajištění příležitostí pro zapojení
mládeže.
• Zajistěte bezpečné virtuální prostory
pro mládež přístupné každému mla-

• Zajistit, aby všichni včetně mladých
lidí věděli o vlivu svých činů na životní
prostředí.

• Navýšit mezinárodní spolupráci
a eliminovat tak produkci a spotřebu
škodlivou pro životní prostředí.

• Posílit postavení celé společnosti,
a hlavně mladých lidí, aby se chovali
jako představitelé změny životního
prostředí a udržitelného rozvoje.

• Podpořit a posílit příležitosti pro dobrovolnickou práci v oblasti životního
prostředí.

• Vzít v potaz dopad každého politického a životního rozhodnutí na životní
prostředí a zajistit, aby byli mladí lidé
zapojeni v utváření politiky udržitelného rozvoje na všech úrovních.

• Zajistit viditelnost a poskytnout kvalitní informace o organizacích mládeže a evropských programech pro
mládež všem mladým lidem.
• Zajistit organizacím mládeže dostatečné zdroje z programů EU na rozvoj
jejich projektů a přístup k systémové
podpoře pro usnadnění plnění jejich
poslání a na podporu jejich práce.
• Zajistit, aby byly organizace mládeže
a evropské programy pro mládež lépe

dému člověku, které poskytují přístup
k informacím a službám, jakož i zajištění příležitostí pro účast mládeže.
• Zajistit udržitelné financování, všeobecné uznání a rozvoj kvality práce
s mládeží, posílení organizací mládeže a jejich role v začleňování, zapojení
a neformálním vzdělávání.
• Poskytnout relevantní, souhrnné
a pro mládež přístupné informace
vyvinuté mladými lidmi nebo ve spolupráci s nimi pro umožnění zapojení
mládeže.

• Zajistit, aby měli všichni, a především
mladí lidé, přístup k ekologické infrastruktuře pro udržitelnější životní
styl.
• Rozšířit výzkum a inovaci ekologických řešení a technologií.

propojeny se vzdělávacími systémy
a uznat je jako hráče podporující životní dovednosti a aktivní občanství.
• Zvýšit dostupnost evropských programů pro mládež, vytvořit administrativní procesy vstřícné k mladým lidem
a poskytnout podporu a kvalitní informace všem účastníkům a uchazečům.
• Oslovit a podpořit mladé lidi ze skupin na okraji společnosti, aby byli
aktivní v organizacích mládeže, skupinách a programech pro mládež EU.

• Zvýšit zdroje a rozšířit rozsah grantů
a různorodost iniciativ dostupných
pro organizace mládeže a skupiny
mládeže.
• Zajistit participaci mládeže na řídících
procesech evropských programů pro
mládež.

