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a) V této chartě jsou předložena konkrétní doporučení týkající se demokratické účasti 

mladých lidí na společenském, politickém a občanském životě na třech úrovních správy: 

místní a regionální, celostátní a evropské. Prostřednictvím charty se usiluje o vybudování 

a upevnění demokratického prostoru vstřícného k mladým lidem, aby bylo zajištěno, že 

názory mladých lidí budou v Evropské unii formálně, nepřetržitě a trvale zastoupeny.  

 

b) Uplatňuje se participativní přístup, v jehož rámci jsou mladí lidé zapojováni 

prostřednictvím řady mládežnických organizací, včetně mládežnických složek 

vnitrostátních i evropských stran, a také komunity mladých zvolených politiků.  

 

c) Navrhovaná doporučení předložená výše uvedenými zástupci mládeže slouží jako vodítka 

k diskusi i jako příklady k následování.  

 

d) Témata charty jsou rozdělena do těchto čtyř oblastí: 

 

1. Vzdělávání, spolupráce a informovanost 

2. Posílení postavení mladých lidí a jejich vedoucí úloha a demokratická účast 

3. Úloha nových technologií a digitalizace 

4. Zohledňování problematiky mládeže v rámci politik a politického zastoupení 
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I. Doporučení týkající se vzdělávání, spolupráce 

a informovanosti 
 

Místní a regionální úroveň:  

1. Posílit výchovu k občanství a vzdělávání o Evropské unii na všech úrovních vzdělávání 

jakožto základní předpoklady aktivního a informovaného občanství a demokratické 

účasti a zároveň uznávat a podporovat mládežnické organizace jako centra kompetencí, 

kde rovněž probíhá občanská výchova.  

2. Zajistit, aby školy samy byly demokratickými institucemi, zapojovaly žáky a studenty 

do demokratických struktur a zahrnovaly participativní iniciativy do výchovy 

k občanství a zároveň podporovaly rozvoj občanských dovedností i mimo školní 

prostory, například prostřednictvím projektů v rámci místních komunit zabývajících se 

aktuálními otázkami.  

3. Posílit práci s mládeží s cílem budovat kompetence mladých lidí, co se týče 

demokratické kultury, a poskytnout jim fórum pro aktivní zapojení do společnosti již od 

útlého věku.  

Úroveň členských států:  

4. Financovat výchovu k občanství v rámci formálního i neformálního vzdělávání a ve 

spolupráci s mládežnickými organizacemi se podílet na vypracovávání učebních osnov.  

5. Zlepšit dostupnost inkluzivních prostor pro mládež, zřídit informační centra, která by 

byla provozovaná ve spolupráci s mládeží, a vytvořit a koordinovat online platformy 

s cílem informovat o záležitostech týkajících se mládeže a rozšířit účast. 

6. Uznat hodnotu kompetencí a dovedností získaných při práci s mládeží a v rámci 

dobrovolnictví, neformálního vzdělávání a informálního učení, a to i v mládežnických 

organizacích, a uznávat tyto kompetence a dovednosti. 

7. Uznat úlohu vnitrostátních institucí – kulturních, vzdělávacích a vládních – při 

zajišťování toho, aby informace o programech a politikách týkajících se mládeže byly 

mladým lidem snadno dostupné, a to včetně nedostatečně zastoupených a menšinových 

skupin.  

Úroveň EU:  

8. Posílit a podporovat programy EU pro mládež, řešit stávající překážky, například 

finanční, s cílem rozšířit účast a umožnit většímu počtu mladých lidí, včetně těch ze 

znevýhodněných skupin, získat zkušenosti v jiném členském státě EU. Uznávat tyto 

zkušenosti také prostřednictvím studijních kreditů. 

9. Zlepšit dostupnost informací o programech EU pro mládež, zejména prostřednictvím 

sociálních médií, která mladí lidé používají. 

10. Bojovat proti dezinformacím, polarizaci a trestným činům z nenávisti.  
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II. Doporučení týkající se posílení postavení mladých lidí 

a jejich vedoucí úlohy a demokratické účasti 
 

Místní a regionální úroveň: 

11. Podporovat budování a ochranu průřezových demokratických prostor pro mládež, a to 

i ze strany mládeže, aby se zajistilo, že názory mladých lidí budou formálně, nepřetržitě 

a trvale zastoupeny v cyklu tvorby politik, a zajistit, aby tyto prostory existovaly jak 

v městských, tak ve venkovských oblastech. 

12. Zahrnout výsledky místních a regionálních poradních dialogů a iniciativ do rozhodování 

na místní a regionální úrovni a zavést mechanismy trvalého zapojení namísto 

izolovaných iniciativ. 

13. Zajistit dostatečnou a udržitelnou finanční a odbornou podporu center pro mládež 

a mládežnických organizací, zejména těch, které pracují se znevýhodněnými skupinami. 

14. Podporovat stávající místní rady mládeže a posilovat jejich vliv a podle potřeby vytvářet 

nové rady mládeže, přičemž je třeba zajistit, aby byly vedeny mládeží na základě 

průřezových demokratických zásad a aby měly k dispozici konkrétní nástroje, které by 

jim umožnily přispívat k formulování příslušných politik. 

15. Využívat mechanismus participativního sestavování rozpočtu k posílení odpovědnosti 

mladých lidí. 

Úroveň členských států: 

16. Rozšířit bezpečný občanský prostor vstřícnější k mladým lidem a chránit občanská 

a politická práva mladých lidí.  

17. Zvýšit udržitelnou a strukturální finanční podporu mládežnických organizací, aby 

mohly dále podporovat účast mladých lidí na demokratickém životě a zlepšovat 

občanské dovednosti v duchu solidarity a inkluze. 

18. Spolupracovat s místními a regionálními pobočkami mládežnických organizací s cílem 

vytvořit mechanismus ověřování dopadu předpisů na mladé lidi1 a zároveň zapojit 

mládež do procesů tvorby politik a zajistit zmírňující opatření pro případ, že by nová 

politika měla na mladé lidi negativní dopad. 

19. Spolupracovat s organizacemi zastupujícími studenty a studentskými svazy a také 

napomáhat jejich vzniku tam, kde neexistují. 

20.  Zvážit snížení věkové hranice pro účast ve volbách s cílem podnítit a posílit 

demokratickou účast mladých lidí, spolu s odpovídajícím politickým vzděláváním, které 

by dále podpořilo účast ve volbách. 

Úroveň EU:  

21. Napomáhat členským státům a místním a regionálním orgánům při budování 

demokratických prostor vstřícných k mládeži ve spolupráci s mládeží s cílem podpořit 

vedoucí úlohu mládeže a zajistit začleňování otázek, které jsou pro mládež důležité.  

 
1

  Ověřování dopadu předpisů na mladé lidi (angl. Youth Test) je nástroj pro posouzení dopadů, který by měl zajistit, aby při 

rozhodování o nových politikách a právních předpisech byli zohledňováni mladí lidé. Umožnil by vytvářet lepší politiky, které by 

byly dlouhodobé a účinné a zároveň by snižovaly nerovnosti a zohledňovaly potřeby současných i budoucích generací. 
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22. Poskytovat vícejazyčnou podporu při sdílení osvědčených postupů s mládežnickými 

organizacemi, zejména s těmi, které pracují s nejzranitelnějšími mladými lidmi. 

23. Vycházet ze zkušeností získaných v souvislosti s Konferencí o budoucnosti Evropy 

s cílem dále rozšířit mechanismy účasti mládeže a konzultací s mládeží a plně využívat 

již existující mechanismy, jako je dialog EU s mládeží, a zajistit, aby se na výsledky 

navazovalo a aby byly zohledňovány během rozhodovacích procesů. 

24. Prosazovat zásady zaměstnávání s důstojnými odměnami, které zajistí, aby evropská 

mládež mohla získat kvalitní pracovní zkušenosti v evropských a politických institucích 

za bezpečných a spravedlivých podmínek. Podporovat průřezovou účast mládeže na 

tvorbě evropské politiky. 

 

III. Doporučení týkající se přístupu k novým technologiím 

a digitalizace 
 

Místní a regionální úroveň: 

25. Posílit digitální připravenost škol a zajistit odbornou přípravu učitelů a studentů s cílem 

zlepšit jejich digitální dovednosti, mediální gramotnost a kritické myšlení, a to i pokud 

jde o využívání osobních údajů. 

26. Rozvíjet bezplatné služby půjčování digitálních zařízení ve veřejných prostorách, jako 

jsou knihovny nebo obecní budovy, a ve školách s cílem usnadnit přístup k novým 

technologiím a podpořit přístup založený na zkušenostním učení.  

 

Úroveň členských států: 

27. Zajistit cenově dostupné vysokorychlostní připojení k internetu pro všechny, a to 

i v méně rozvinutých, odlehlých nebo venkovských oblastech, a zejména pro instituce 

formálního a neformálního vzdělávání, včetně center pro mládež, v případě potřeby na 

základě dohod s místními poskytovateli internetových služeb. 

28. Zajistit, aby se mladí lidé mohli zapojit do demokracie prostřednictvím digitálních 

nástrojů, které jsou bezpečné, snadno dostupné, neomezené a uživatelsky přívětivé. 

29. Prozkoumat alternativní metody hlasování, jako je elektronické hlasování, s cílem 

umožnit širší účast na základě poznatků z osvědčených postupů. 

30. Vypracovat a přijmout politiky, strategie a právní rámce, které podpoří digitální pohodu 

mladých lidí a budou se týkat mimo jiné ochrany údajů, bezpečnosti na internetu 

a ochrany před diskriminací a nenávistnými verbálními projevy na internetu. 

31. Řešit problém digitální propasti mezi regiony/městy a zároveň zajistit možnost 

vyjadřovat názory i jinými způsoby než jen prostřednictvím digitálních kanálů. 

Úroveň EU: 

32. Vypracovat politiky a legislativní rámce na podporu soukromí a bezpečnosti na 

internetu a v sociálních médiích. 

33. Chránit organizace občanské společnosti a mládežnické organizace před tím, aby byly 

v sociálních médiích označovány za politické, zvláště pokud jsou kritické vůči stávající 

vládě.  
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34. Zajistit, aby nové technologie založené na algoritmech a programech nebyly silně 

zaujaté a nereprodukovaly diskriminační chování, a zvyšovat informovanost o této 

problematice.  

 

IV. Doporučení týkající se zohledňování problematiky 

mládeže v rámci politik a politického zastoupení 
 

Místní a regionální úroveň: 

35. Zajistit způsoby umožňující smysluplnou, nestranickou a průřezovou účast mladých lidí 

v místní komunitě – se zvláštním důrazem na venkovské oblasti – a v místní politice. 

36. Posílit dialog mezi mládeží a místními politiky, zajistit návazná opatření a podporovat 

iniciativy zaměřené na obnovení důvěry mezi volenými představiteli, politickými 

stranami a mladými občany. 

37. Zvážit zařazení střídavých seznamů (angl. zip lists) s mladými kandidáty v rámci voleb 

na místní úrovni a poskytovat mladým lidem odbornou přípravu a mentorství s cílem 

povzbudit je ke kandidatuře ve volbách.  

Úroveň členských států: 

38. Zajistit způsoby smysluplné účasti mladých lidí na celostátní politice, například 

prostřednictvím uznání národních rad mládeže a jejich sítí a spolupráce s nimi. 

39. Podporovat spolupráci s mládežnickými složkami politických stran a nevládními 

organizacemi mládeže s cílem dále posílit účast ve volbách a politickou angažovanost 

obecněji a zajistit, aby byly zájmy mládeže zahrnuty do politických programů, mimo 

jiné prostřednictvím konzultací s příslušnými a reprezentativními mládežnickými 

organizacemi. 

40. Zavádět na všech úrovních politiky v oblasti mládeže založené na důkazech, zvýšit 

financování výzkumu v oblasti mládeže a zajistit transparentní sběr údajů rozčleněných 

podle pohlaví a věku. 

41. Zvýšit investice v souladu s prioritami mladých lidí na celostátní úrovni, zejména pokud 

jde o znevýhodněné skupiny. 

42. Posílit dialog a koordinaci mezi ministerstvy odpovědnými za záležitosti mládeže 

s cílem zlepšit účinnou tvorbu a hodnocení politik.  

43. Zvážit využití střídavých seznamů s mladými lidmi, pokud jde o politické mandáty, aby 

se ve formální politice vytvořil prostor pro mladé lidi, a zahrnout do politického 

programu politických stran požadavky týkající se mládeže. 

44. Posílit rozvoj a financování zastřešujících a politických organizací mládeže, jakož 

i organizací občanské společnosti na celostátní úrovni. 

45. Zajistit dostupnost informací o volebních postupech také prostřednictvím online 

platforem a zvážit cílené kampaně zaměřené na mládež, zejména před volbami, se 

zvláštními informačními balíčky pro prvovoliče. 

Úroveň EU: 

46. Podporovat diskusi a sběr údajů o dopadu snížení věkové hranice pro účast ve volbách 

na 16 let, jakož i snížení věkové hranice pro kandidaturu. 
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47. Posílit spolupráci mezi zastřešujícími mládežnickými organizacemi EU 

a mládežnickými sekcemi politických stran EU.  

48. Zavést mechanismus ověřování dopadu předpisů na mladé lidi, který by zajistil, aby 

všechny nové právní předpisy a politiky EU podléhaly posouzení dopadů zaměřenému 

na mládež, jež by zahrnovalo konzultace s mládežnickými organizacemi a odborníky na 

mládež na úrovni EU a vypracování zmírňujících opatření pro případ, že by byl zjištěn 

negativní dopad. 

49. Vynaložit konkrétní úsilí, například v podobě dlouhodobých a cílených kampaní, ke 

zvýšení účasti mladých lidí ve volbách do Evropského parlamentu a zvážit zařazení 

střídavých seznamů s mladými kandidáty v těchto evropských volbách. 

_____________ 

 

 


