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CO JE (EU) DIALOG MLÁDEŽE 
(STRUKTUROVANÝ DIALOG)?



• mechanismus pro participaci mládeže na 
veřejném dění a politice

• dialog mezi mladými lidmi, organizacemi dětí a 
mládeže a politiky, odborníky, výzkumníky a 
dalšími aktéry občanské společnosti

• fórum pro průběžné společné úvahy a konzultace 
o prioritách, provádění a sledování evropské 
spolupráce v oblasti mládeže

• prostředek politického a občanského vzdělávání 
mladých lidí

• sběr a mapování názorů a zájmů mladé generace



Definice a ukotvení

• do roku 2014 projekt Kecejme do toho
• definice Strukturovaného dialogu v Koncepci podpory 

mládeže na období 2014–2020
• 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)

• definice Strukturovaného dialogu na evropské úrovni 
vychází z Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2009 o 
Obnoveném rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže 
na léta 2010–2018.

• Evropská strategie mládeže 2019–2027: EU dialog mládeže



Nový kontext – Dialog mládeže

• v listopadu 2018 byla přijata nová Evropská 
strategie mládeže 2019–2027

• Strategie obsahuje EU dialog mládeže 
(nástupce Strukturovaného dialogu s mládeží) 
a přílohu EU Youth Goals – evropské cíle 
mládeže





EU YOUTH GOALS

1. Spojení EU s mládeží
2. Rovnost všech pohlaví
3. Inkluzivní společnost
4. Informace a konstruktivní dialog
5. Duševní zdraví a pohoda
6. Rozvoj potenciálu mládeže z venkovských oblastí
7. Kvalitní zaměstnání pro všechny
8. Kvalitní vzdělání
9. Prostor a participace všech
10.Udržitelná zelená Evropa
11.Organizace mládeže a evropské programy pro 

mládež



Jak vznikly EU Youth Goals?

• mladí lidé identifikovali problémy, na základě 
toho proběhly konzultace a vznikly EU Youth
Goals

• do konzultací VI. cyklu SD se zapojilo 48 369 
mladých lidí z různého prostředí a různých 
sociálních skupin

• národní konzultace jsou završeny Evropskými 
konferencemi mládeže, kde spolupracují mladí 
lidé s lidmi s rozhodovací pravomocí



Evropská konference mládeže, Tallin 2017



JAK TO FUNGUJE? 



Na evropské úrovni

• předsednické trio států organizuje nový cyklus 
Dialogu mládeže každých 18 měsíců 

• každý cyklus by měl mít přednostně jednu 
tematickou prioritu, která je úzce spjata s 
prioritami strategie a EU Youth Goals



Na národní úrovni
• národní pracovní skupiny organizují a koordinují Dialog 

mládeže
• mohou k tématu dialogu navrhovaného na evropské úrovni při 

konzultacích a činnostech přidat další témata místní nebo 
celostátní

• mohou využít navrhovanou metodiku, ale také použít jiné 
metody práce, které jsou vhodnější pro jejich národní kontext

• zasílají ESC zprávu s výsledky konzultací a aktivit o evropském 
tématu

• tvoří zprávu pro národní potřeby o místních, regionálních 
nebo národních tématech

• česká Národní pracovní skupina:



• Koordinátor: Česká rada dětí a mládeže

• Stálí členové: 
– ČRDM

– zástupci Odboru mládeže MŠMT

– zástupci Domu zahraniční spolupráce (DZS)

– zástupci Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM)

– zástupci Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR (SP DDM)

– zástupce MV, který zastupuje ČR ve Výboru pro veřejné vládnutí při OECD 



Partneři NPS SD

http://www.strukturovanydialog.cz/partneri



8. CYKLUS 
STRUKTUROVANÉHO DIALOGU



• 1. července 2020 – 31. prosince 2021

• trio předsednictví: Německo – Portugalsko –
Slovinsko

• hlavní téma:  

“Europe for YOUth - YOUth for Europe: Space for 
Democracy and Participation” (YG 9)

– aspekty každodenního života mladých lidí: rodina, 
volný čas, vzdělávání, zaměstnání a podnikání, 
životní prostředí, zdraví, kultura, mobilita, digitální 
sféra, politika, společnost



9. Prostor a participace pro všechny

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.



Podcíle: 
1. 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.

2. Zajistit rovný přístup k rozhodovacím procesům pro všechny mladé lidi z různých 
prostředí.

3. Zvýšit participaci mládeže, a tak i jejich rovnocennou reprezentaci na volebních 
procesech, jakož i ve zvolených orgánech a dalších rozhodujících orgánech na 
všech úrovních společnosti.

4. 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.

5. Zajistěte bezpečné virtuální prostory pro mládež přístupné každému mladému 
člověku, které poskytují přístup k informacím a službám, jakož i zajištění 
příležitostí pro účast mládeže.

6. Zajistit udržitelné financování, všeobecné uznání a rozvoj kvality práce s mládeží, 
posílení organizací mládeže a jejich role v začleňování, zapojení a neformálním 
vzdělávání.

7. Poskytnout relevantní, souhrnné a pro mládež přístupné informace vyvinuté 
mladými lidmi nebo ve spolupráci s nimi pro umožnění zapojení mládeže.



Téma: “Europe for YOUth - YOUth for Europe: 
Space for Democracy and Participation”

• Zásadní je zapojit mladé lidi – klíčové pro evropskou 
demokracii – tak aby byli aktivní a kritičtí občané, měli 
pocit iniciativní a kreativní síly.

• Minulý cyklus: důraz na nezapojenou mládež x nyní se 
hodně počítá s organizacemi a hnutími – mají na mladé 
lidi velmi formativní vliv

• Konkrétně: návrhy konkrétních opatření na lokální, 
národní i evropské úrovni, která by měla být během 
fáze implementace uvedena do praxe



Zásady 8. cyklu

• Posílit Dialog mládeže jako způsob smysluplné participace 
mladých lidí na rozhodovacích procesech a také při 
monitorování a hodnocení politik, týkajících se mládeže.

• Zapojení mladých lidí a organizací mládeže do plánování, 
realizace a vyhodnocování cyklu a všech souvisejících aktivit. 
Dialog mládeže má být proces vedený mládeží. Národní rady 
mládeže budou hlavními zúčastněnými stranami v národních 
pracovních skupinách

• Přispět k rozšíření povědomí Youth Goals, které byly 
vytvořeny v konzultacích 6. cyklu. Zviditelnit je mezioborově 
a na všech úrovních (lokální, národní, evropská). 

• Podpořit proces Dialogu mládeže, aby byl na všech úrovních 
inkluzivnější, viditelnější a udržitelnější. 



Fáze procesu



Co se povedlo v minulosti

• Evropská strategie mládeže

• dopad do legislativy (např. školský zákon, 
zákon o dobrovolnictví) a strategií (Koncepce 
mládeže)

• dopad do kurikulárních dokumentů (např. RVP 
– občanské vzdělávání)

• úspěšné projekty mladých lidí 



Jak to konkrétně probíhá - metody
• akce pro mladé lidi, s mladými lidmi, akce mladých lidí – pořádáno NPS, 

ambasadory SD a partnery SD

AKČNÍ VÝZKUM

• pracují v malých skupinách a setkávají se opakovaně po delší dobu. 
Identifikují něco, co chtějí změnit nebo implementovat, a pokoušejí se o to.

PARTICIPATIVNÍ VIZUÁLNÍ METODY

• foto/videosoutěže

AKCE DIALOGU 

• fokusní skupiny

• workshopy (open space, world café, moving debates, barometr)

• velké akce (konference, panelové diskuse, kulaté stoly s politiky, pubquiz, 
přednášky s diskusí)

• dopisy ministrům

STANDIRDIZOVANÁ DOSTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ



Ambasadoři SD

• 15–30 let; veřejná výzva; výzva organizacím
• uspořádat října do prosince jednu nebo více akcí s 

tématem #9 PROSTOR A PARTICIPACE PRO VŠECHNY –
můžou to být debaty, workshopy, přednášky s diskusí, 
hry, koncerty, dlouhodobé projekty…

• pro ambasadory zajišťujeme: 
• školení o participaci, organizování akcí, vedení debat, argumentaci a 

facilitaci
• finanční zajištění akcí
• metodiku, mentoring a podporu v organizování
• propagace akcí



Otázky
• Participují ve Vaší MAS mladí lidé na 

plánování, rozhodování, průběhu a 
vyhodnocování? 

• https://padlet.com/zuzanawildova/wvv4763h
xe7celra

• Kde by podle Vás mohli působit více? 

• Co by bylo cílem?

• Co tomu brání? 

• Jak to zlepšit?

https://padlet.com/zuzanawildova/wvv4763hxe7celra

