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Výstupy ze setkání organizací občanské společnosti  

v rámci české Aliance Evropského roku občanství 

 

25. března 2013 

Malé náměstí 11 , Praha 1 

 

Přítomní:  

Baueršímová Soňa (KOUS Vysočina, o.s.), Kaplan Ivo (Unie evropských federalistů), Kučera Jiří 

(Neziskovky.cz), Rosenbaumová Jitka (Česká asociace Sport pro všechny), Rubešková Martina 

(Europeum), Schwarz Karel (ANNO ČR, EAPN ČR)), Sladká Alena (AVPO), Šedivý Marek (AVPO), 

Vilikusová Ivana (Hestia ) 

 

Omluveni: 

MacDonagh-Pajerová Monika  (Ano pro Evropu), Říha Ladislav (Evropské hnutí v České republice), 

Votavová Vlaďka (Asociace pro mezinárodní otázky) 

 

Program: 

I. Představení výstupů ze setkání zástupců národních Aliancí 5.-6.3.2013 v Bruselu 

První den probíhal formou práce ve 3 skupinách, kdy se jednotliví zástupci národních aliancí účastnili 

workshopů. Výstupy a postřehy z workshopů z úhlu pohledu českých zástupců: 

a. „Inclusive citizenship“ (Michaela Svojanovská Dobrovolnické centrum, o.s.) 

- Účast na tomto workshopu byla poměrně náročná i vzhledem k debatám ve francouzštině. 

Překlad do angličtiny samotnými účastníky nebyl příliš kvalitní.  

- Bylo očekáváno více praktických informací, naproti tomu zde byla tendence k hlasitým 

debatám až hádkám. 

- Koncem března by měl být zaslán zápis a výstupy, které se mohou dále v rámci národní 

aliance připomínkovat. 

- Definice IC v rámci skupiny: „All person who are living in EU, regardless of their nationality or 

thier legal status.“  

 

b.  „Participatory citizenship and civil dialogue in the context of the crisis“ (Ivana Vilikusová, 

Hestia) 

- Nedostatek motivace / Důvěry / Identifikace s EU. 

- Nedostatek informací a komunikace. 

- Neefektivita nástrojů pro podnícení činnosti. 

- Spolupráce mezi národní a evropskou úrovní. 

- Nedostatečná role Evropského parlamentu a demokratický deficit. 

- Nestabilita občanského sektoru. 

 

Druhý den byl věnovaný konferenci na téma „ Co je jádrem aktivního evropského občanství?“ . 

Výstupy z konference: 

- Krize ekonomická a krize demokracie, prohlubují se rozdíly mezi severní, východní a jižní 

Evropou 
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- Flash eurobarometr – výzkum ve všech 27 členských státech, cca 25 000 respondentů na 

téma Evropská angažovanost v participativní demokracii: 

o Potvrzen možný vliv NNO na rozhodování na lokální úrovni (EU - 75 %, ČR – 55 %). 

o ČR – v rámci EU nejnižší důvěra v hodnoty NNO a žádoucí vliv na rozhodování politiků 

zejména na národní a evropské úrovni. 

o 40 % občanů si myslí, že tyto NNO nejsou potřeba. 

o Volby – na místní a národní úrovni Češi věří, že mohou něco volbami ovlivnit, o 

evropských volbách si toto nemyslí (2. nejskeptičtější po Lotyšsku). 

- Občanská angažovanost v ovlivňování politických rozhodování 

o Ve všech ostatních státech většina obyvatel považuje členství v NNO jako efektivní 

nástroj pro ovlivňování politického rozhodování. 

o Občanská angažovanost v ovlivňování politického rozhodování - nejčastěji formou je 

petice nebo vyjádření na internetu a sociálních sítích, nejméně zastoupená je účast v 

debatách na národní a evropské úrovni. 

- Evropanství – lidé cítí často při sportu, při cestování, sledování TV, ale jinak spíše ne – 

považují jej za složitý komplex 

- Co přinese EYCA? 

o Participace na všech úrovních. 

o Dialog o spolupráci s EU institucemi. 

o Výzkumy, data. 

o Vzdělávání v oblasti EU identity a hodnot. 

 

II. Diskuze nad tématy, které vyplynuly ze setkání zástupců v Bruselu 

S přihlédnutím ke zvoleným prioritním tématům EYCA CZ diskutovali přítomní členové nad 

následujícími oblastmi: 

- Aktivity a metody atraktivní pro občany, které povzbudí zájem o veřejné dění na 

lokální/národní/evropské úrovni;  

- Důvěra v možnosti neziskových organizací mít vliv na politické rozhodování; 

- Pocit sounáležitosti a ztotožnění s EU. 

 

III. Výstupy z diskuze 

Přítomní členové EYCA CZ navrhli následující nástroje k podpoře partnerství mezi občanským 

sektorem, podnikateli, médii a veřejným sektorem, které by mohly vést ke zvýšení zájmu o veřejné 

dění a zatraktivnění občanského dialogu: 

- Vytvoření média listu s kontakty na novináře, kteří se o problematiku EU zajímají. 

- Zadání diplomové práce na téma: Výzkum spolupráce NNO s médii. 

- Diskuze občanů v obdobném formátu „Kotel“, který moderovala  Michaela Jílková. 

- Informovat o EYC na open air letních festivalech, resp. akcích, na kterých se občané 

hromadně a neformálně setkávají. Kromě festivalů a koncertů by mohlo jít o sportovní 

události (např. přehlídka pódiových skladeb Česko se hýbe, která proběhne 1.6.2013 v Sazka 

Aréně, festival Tanec Praha), aj.  

- Uspořádat akci oslavující evropské občanství, např. u příležitosti narození jednoho ze 

zakladatelů sjednocené Evropy Roberta Schumana.   
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- Zaslání dopisu vysoce postaveným politikům (např. ministru Schwarzenbergovi), např. 

s žádostí o záštitu některé z akcí, apod. 

 

Přítomní členové EYCA CZ se shodli, že je nutné pojmout EYC co nejvíce prakticky. Podle získaný 

informací, je zřejmě, že v ČR (i obecně v EU) je nízká informovanost o evropských právech. EYCA CZ se 

proto nebude snažit o nové a náročné akce, ale podpoří organizace, které tuto problematiku v ČR již 

řeší. Za cíl si tak bere zvýšení informovanosti o práci těchto NNO a evropských právech obecně.  Za 

tímto účelem: 

- bude vytvořen seznam základních evropských práv a NNO, které se touto problematikou 

zabývají. Seznam bude uveřejněný na webu EYC, 

- EYCA CZ podpoří propagaci akcí a činnost těchto NNO prostřednictvím vlastních 

komunikačních kanálů, 

- EYCA CZ osloví NNO, které se zabývají EU problematikou, s návrhem, zda by v rámci svého 

poslání chtěli zorganizovat akci k oslavě evropského občanství, kterou by členové EYCA CZ 

mediálně podpořili, 

- EYCA CZ osloví organizátory festivalů s žádostí a poskytnutí prostoru pro propagaci EYC 2013 

(mediální agentura Omnimédia poskytne propagační předměty), 

- Zjistit, čím se jednotlivá střediska Eurocenter zabývají a motivovat je k větší činnosti v rámci 

EYC 2013. Zároveň o jejich existenci a činnosti informovat NNO a širokou veřejnost.  

 

IV. Další setkání 

O termínu další schůzky budou členové EYCA CZ informování emailem s dostatečným předstihem. 

 

 

  


