
Budování Evropy s mladými a pro mladé

Evropská civilní služba pro všechny

Dne 9. prosince 2021 vyhlásil prezident Francouzské republiky jako jednu z priorit

francouzského předsednictví Evropské unie (FPEU):

"Pojďme dál a uvažujme o šestiměsíční evropské civilní službě, která by byla otevřena

všem mladým lidem do 25 let", v návaznosti na návrh mladých lidí v Evropě, zejména v

rámci konference o budoucnosti Evropy. Státě „pro všechny evropské mladé lidi", podle

návrhu, který předložila sama evropská mládež, zejména prostřednictvím Konference o

budoucnosti Evropy. Během těchto šesti měsíců se členské státy, a také evropské instituce,

zavázaly k tomuto tématu, a to prostřednictvím zahájení nových pilotních projektů
plnohodnotného dobrovolnictví na plný úvazek (civilní služba) v zemích, kde dosud

neexistovalo, jako například v Řecku, Rumunsku nebo Španělsku. Sjednotily se také na

ochotě vidět zrod skutečné evropské dobrovolné služby.

Koordinace v oblasti dobrovolnictví, větší součinnosti a rozšíření systémů národních

dobrovolnických programů, občanských služeb ve všech členských státech, jak ukázalo

jednomyslné přijetí 5. dubna tohoto roku doporučení Rady EU. Po této počáteční a

potřebné fázi úvah je nyní čas na to, abychom viděli skutečné činy a dopady!

My, členové evropské civilní společnosti, a první svědci pozitivního dopadu civilní

společnosti na mládež i společnost, žádáme evropské politiky, aby posílili a zajistili, aby se

tato dynamika, která byla zahájena během francouzského předsednictví Unie, stala v

budoucnosti skutečností pro všechny evropské mladé lidi, a to prostřednictvím Evropské

civilní služby.

Mladí Francouzi, kteří v současné době vykonávají program civilní služby ve Francii,

Německu, Itálii, na Maltě nebo v jiných zemích např. Lucembursku, zásadně mění svůj

pohled na společnost a svou odpovědnost vůči ní, stávají se aktivními a angažovanými

občany. Rozšíření programu civilní služba na evropské úrovni, k čemuž vyzýváme, by

zásadním způsobem přispělo k budoucnosti Evropy tím, že by ji v praxi přetvořilo realizací

opatření v praxi: Kromě angažovanosti ve své zemi budou všichni mladí lidé konečně moci

využívat výhod evropské mobility a setkávat se s dalšími mladými lidmi z celé Evropy, a to

prostřednictvím akcí ve prospěch celé společnosti díky evropskému programu pro mladé

lidi.

Zaručení rovných příležitostí tváří v tvář zakladatelským zkušenostem evropské mobility

znamená umožnit všem mladým lidem budovat své občanství, a to jak evropské, tak národní,

tím, že věnují jeden rok svého života doma i v jiné zemi, a to prostřednictvím angažovanosti,

aby objevovali a vzájemně sdíleli kulturu a rozvíjeli své dovednosti tím, že budou sloužit

obecnému zájmu.



Rozvíjet Evropskou civilní službu, nositele rovných příležitostí, a

poskytovat nový impuls pro evropské občanství

Rok občanství dává mladým lidem příležitost získat zkušenosti, průřezové dovednosti a

posílit sebevědomí, což je zásadní závazek pro jejich občanskou a profesní integraci. Rovněž
znamená dát mladým lidem čas, aby se ještě více zapojili do plnění hlavních sociálních a

kulturních cílů a environmentálních potřeb, kterým dnes naše společnost čelí. Zkušenosti s

občanskou službou na celostátní úrovni ukazují, že je to je nejen přínosem pro mladé lidi a

společnost, ale je také velkou hnací silou společenské soudržnosti a podporuje rovné

příležitosti.

Evropská civilní služba, která nemá nahradit Evropský sbor solidarity, ale ve skutečnosti jej

prodloužit, by mohla navrhnout období závazku v délce přibližně jednoho roku, rozdělené na

národní a evropskou fázi (6 měsíců v jejich zemi, 6 měsíců v jiném členském státě). V

ideálním případě by mise probíhaly tak, že by se po celou dobu setkávali mladí lidé z několika

evropských zemí, včetně hostitelského státu, a společně by pracovali a žili. Vznikne tak

mezikulturní setkání mladých lidí stejného věku, s různým sociálním a kulturním zázemím,

které umožní vyjádřit veškeré bohatství, jež taková mise přináší. Prostředí, které je

symbolem rozmanitosti naší evropské mládeže. Společným jednáním směřujícím k obecném

zájmu, tito mladí lidé podporují a uvádějí v život každodenní solidaritu mezi mladými lidmi, a

občany Evropy a zakotvuje se tak osudové společenství.

Rozvíjet službu evropského občanství, která umožní všem mladým

lidem využívat strukturované zkušenosti v oblasti mobility

Vzhledem k dopadu a prokázaným přínosům civilní služby na jedné straně a přínosům

stávajících evropských programů mobility malého rozsahu (včetně Evropského sboru

solidarity) na straně druhé naše sdružení vyzývají francouzské a evropské rozhodovací

orgány k zavedení civilní služby v celé Evropě.  Chceme z něj proto učinit druhý pilíř politiky

mobility Evropské unie pro mladé lidi spolu s programem Erasmus, k němuž 60 % mladých

lidí v Evropě nemá skutečný přístup, protože nejsou zahrnuti do žádného třetího stupně
vzdělávání. Tato politika musí být prováděna ambiciózní komunikací, aby se o ní dozvěděli

všichni mladí lidé a aby byla účinně přístupná všem.

Evropská mobilita je nejcennějším prostředkem integrace a učení se v jiné společnosti,

sebepoznání a poznávání jiných lidí a kultury. Zkušenost civilní služby ukazují, že mladí lidé,

kteří jsou do této zkušenosti začleněni, získávají průřezové dovednosti, které jsou užitečné v

průběhu celého života a snáze se začlení do profesního života.

Evropská civilní služba bude také přirozeným a významným nástrojem pro praktické budování

evropského občanství, zejména prostřednictvím zvládnutí dalšího jazyka Unie a trávení času

v kontaktu s lidmi ze sousedních zemí.



Jestliže se Erasmus zrodil z touhy využít mobilitu k tomu, aby mladí lidé převzali své evropské

občanství, Evropská civilní služba si klade za cíl rozšířit přístup k této mobilitě, která je nyní z

velké části omezena na studenty a učně, na všechny. Zaměřuje se na ty, kteří bohužel stále

většinou nevědí o četných, ale z velké části ignorovaných existujících programech mobility.

Umožňuje postavit pojem civilní angažovanosti do samého středu našich evropských ambicí

a podporovat především lidskou Evropu a poháněnou každým jejím občanem. Projekt

Evropské civilní služby, po kterém voláme, má potenciál oslovit všechny mladé lidi, kteří
nemají diplom, tím, že otevře evropskou mobilitu všem bez ohledu na jejich původu a bez

jakýchkoliv formálních předpokladů. Zatímco dnes je do programu Erasmus integrováno a

skutečně ho využívá asi jen 5 % mladých lidí, v budoucnu bude mobilita dostupná pro 100

% mladých lidí v Evropě, a to zejména tím, že nabídne jedinečnou příležitost využít

evropské mobility i těm, kteří ukončili školní docházku, nemají zaměstnání nebo nemají

žádné plány. To je ambice, které chceme pro Evropskou občanskou službu stanovit.

Během Evropské civilní služby se budou mladí lidé identifikovat s výzvami, které jsou

společné pro všechny země: Potřeba oživení mezigeneračních vazeb, skutečný závazek

čelit klimatickým změnám, výzva spočívající v přechodu na digitální nástroje, pomoc lidem

se zdravotním postižením nebo lidem, kteří mají problémy se zdravím, uprchlíkům a

aktivní podpora hmotného a nehmotného kulturního dědictví. Mladí Evropané budou řešit

tyto výzvy společně a rozšíří se vize jejich občanství, což přinese přidanou hodnotu Evropské

unie všem jasnější, a to prostřednictvím každodenních a konkrétních akcí v terénu,

ztělesněných mladými lidmi po celé Evropě. Společným zapojením, ať už jde o setkání s

izolovaným starším člověkem, zvyšování povědomí školáků o tématech týkajících se třídění

odpadů a znečištění životního prostředí, budou mladí lidé naplno prožívat své evropské

občanství a zároveň budou příkladem evropské rozmanitosti a bohatství, které s sebou nese.

Není pochyb, že je tento závazek bude provázet po celý život a že jejich pohled na sebe

sama v roli hráče v budoucnosti Evropské unie se díky němu promění.

Zatímco mladí lidé v celé Evropě trpí důsledky zdravotní krize, je to důležité vytvořit
podmínky pro lepší a šťastnější budoucnost mladých lidí i celé společnosti.

Touto odpovědí, od Evropy k Evropanům, může být Evropská civilní služba pro všechny.

Vyjádření názorů mladých Evropanů:

● Nejvíc se mi na misi líbilo společné setkávání, vzájemné sdílení s lidmi

z jiných zemí a objevování různých kultur. Anais 21 let

● Mně se nejvíc líbila společná práce v multikulturním týmu, zejména pak

s lidmi s odlišným zázemím. Francesco 24 let

● Na civilní službě se mi líbilo vzájemné vytváření společenských vazeb

s Evropany, stárnoucími dospělými a také s dětmi. Spolupracovali jsme

s různými typy lidí, a to bylo velmi zajímavé. Umožnilo nám to posílit

naše sebevědomí a také schopnost vést dialog. Axel 21 let



Signatáři-Evropské federace:

● Collectif pour un Service Civique Européen (FRANCE), Benjamin SIBILLE (Fondateur), Boris

JAROS (Président);

● Unis Cité (FRANCE), Marie TRELLU KANE (Présidente Exécutive et co-fondatrice);

● Erasmus Student Network, Juan Rayon Gonzalez, (Président)

● Prix Charlemagne pour la Jeunesse : Marco Jacoangeli (Prix Slovénie 2021), Alexandre

Schon

(Prix France 2021), Julia Bernard (Prix Allemagne 2021).

Signatáři – Německo:

● Treffpunkt Europa

● Voix Franco Allemande de la jeunesse, Sébastien MARTIN (Fondateur);

● DenkFabrik, Hugo LECLERC (Fondateur);

● Freiwilligendienste in der Diozösese Rottenburg – Stuttgart gGmbH Baden Wurtemberg,

Olivia LONGIN (Directrice Générale), Sabine HORSTMANN (Responsable)

● Zentrum für FreiwilligenDienst SHG Sonnenberg, Claudia THIEL (Responsable)

● Spohns Haus, Frank GRANDJEAN (Manager)

● Haus der öffenen Tür, Petra KLEIN (Directrice)

● Arbeit an Europa e. V., Nora SEFA (Représentante).

Signatáři-Rakousko:

● YEP Austria, Linda HEXENBERGER (Co Dirigeante);

● Rote Kreuz Osterreich, comme partenaire

Signatáři-Španělsko:

● Consejo de la Juventud de Espana, Juan Enrique GALLO (Responsable de la

Communication)

● Jeunes Européens Fédéralistes Espagne, Doina STRATU (Présidente)

● ESN Espagne, Amaia ECHEVARRIA (Responsable des activités européennes)

● Coordinatora Infantil Vallecas, Jorge HERMIDA (Directeur);

● Arrabal Aid, Jose Antonio NAVEROS (Président);

● Fundacio Voluntaria Catalana, Josep Maria ALONSO (Président), Lluc MARTI (Secrétaire

Général);

● Mundus, Enrique Miana FERNANDEZ (CEO)

Signatáři-Francie:

● Mouvement Européen France, Yves BERTONCINI (Président) et Jérôme QUERE (Directeur

Général);

● Jeunes Européens, Antoine CHABAL (Président), Elise MAGNE (Vice Présidente), Louise

GROYER

(Vice Présidente Lorraine), Andreea CARMEN (Présidente Alsace);

● AEGEE (Paris, Le Mans), Augustin VIOT (Président (France)), Maréva HO-VAN-TRUC (Vice

Président), Elisa METRA (Vice Président AGEEE FRANCE, AGSES);

● Territoires Solidaires d'Avenir, Catherine IBLED (Présidente), Patricia BARENFELD (Directrice



Générale);

● Forum Français de la Jeunesse, Marie CAILLAUD (Directrice);

● Erasmus Student Network, Sébastien LOTTE (Président);

● Animafac, Loris BIRKEMEYER (Président);

● Eurêka!, Ali KAJEIOU (Président);

● Expressions de France, Ismael MBAYE (Président, Fondateur);

● ASM Omnisports, Jacques CAMBAZAR (Président), Nassima MESSOUDI (Représentante);

● Cle, Fatima BELHACHEMI (Fondatrice);

● FAGE, Paul FAYAUX (Président), Tanguy GUIBERT (Vice Président);

● Activ'Action, Emilie SCHMITT (Directrice);

● Fondation Spinoza, Alexandre JOST (Fondateur);

● Smart'Lab, Maxime KOUCHNIR (Fondateur);

● Planet Citizens, Arthur VINCENT (Fondateur);

● Parlement Européen des jeunes, Guillaume Ménard (administrateur national);

● Yes Akademia, Sarah GOGEL (Présidente, Fondatrice).

Signatáři-Itálie:

● Inco Trento, Kerstin Oschman (Directrice Générale);

● Scambi Europei, Stefano Campinari (Directeur Général);

● Amesci, Guido Spaccaforno (Directeur International);

● Europiamo, Gianluca Rossino (Présidente);

● BIR Milano, Marco Povero (Représentant);

● Cooperativa Imaginaria, Gianpaolo Vicerè (Fondateur).

Signatáři-Malta:

● Malta Council for Voluntary Sector, Mauro PACE PARASCANDALO (CEO)

● YMCA, Anthony CAMILLERI (CEO);

● Outdoors Artists, Clive GERARDA (Président)

Signatáři-Portugalsko:

● Rosto Solidario, Conceicao SAN SANTOS (Membre Exécutif du Conseil d’Administration)

Signatáři-Rumunsko:

● GEYC, Gabriel BREZOIU (Directeur Général);

● National Youth Foundation, Mihai VILCEA (Président);

● National Youth Council, Gabriel CARNARIU (Président);

● Creative Plus, Irina MOLNUS (Président);

● Curba de Cultura, Sorin BERBECAR (Manageur de Projet);

● National Student Association, Robert AVRAM (Président);

● ACTOR, Eugenia BARBU (Présidente).

Signatáři-Česká republika

● Dobrovolnicke Centrum, Lenka Vonka Černá (Présidente);

● Politika (nejen) pro mladé, Klara BREZINOVA (Fondatrice).



Signatáři-Slovinsko:

● Trajnostni Park Istra, Petra MATOS (Fondatrice)

Signatáři-Chorvatsko:

● Erasmus Student Network Split, Renato Šikić (Président).

● Association ZUM, Katharina MIKULIC (Présidente)

Signatáři-Estonsko:

● Estyes, Aleksandr Kurushev (Directeur);

● HUUB YOUTH INNOVATION CENTER, Siim Udras (CEO);

● Viimsi Vallavalitsus, Kadi Bruss (Représentante).

Signatáři-Řecko:

● Ecogenia, Lia PAPAZOGLOU (Fondatrice), Erika SPAGAKOU (Co-dirigeante)

Signatáři-Bulharsko

● Institute Perspectives, Ahmed Kuytov (Président);

● "Ecological Manifesto - ManEco", Vihren Mitev (Directeur).

Signatáři-Nizozemí:

● Stichting MOMO Theaterwerkplaats, Ellis Hiensch (Director).

Signatáři-Finsko:

● Ambitious Africa, Eden Tadesse (PDG).




