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 „... mladí lidé sehrávají klíčovou roli.  
Nejsou budoucností našich národů, jsou naší přítomností.  

Dokonce i teď svými sny a svými životy utvářejí ducha Evropy.  
Nemůžeme hledět do budoucnosti, aniž bychom jim nabídli reálnou  

možnost stát se katalyzátory změn a transformace.  
Nemůžeme si představovat budoucnost Evropy, aniž bychom jim dali příležitost 

podílet se na naplňování tohoto snu a být jeho protagonisty.“
Papež František, 2016  

projev při přebírání Ceny Karla Velikého



1

Průzkum provedli a zprávu vypracovali José-Manuel Fresno, Stefan Meyer, Skye Bain, 
Alia Chahín a Cornelia Rauchberger z organizace Fresno, the right link, s podporou Pete-
ra Verhaeghe a Shannon Pfohman ze sekretariátu společnosti Caritas Europa.

Tato zpráva vychází ze série Caritas CARES! (Charita se stará!) Zprávy o situaci v jednot-
livých zemích byly vypracovány s podporou následujících osob:
charita rakousko:   
Alexander Machatschke
charita belgie:  
Thijs Smeyers
charita bulharsko:  
Svetlana Gyoreva
charita kypr:  
Michael Hadjiroussos
charita česká republika:  
Martina Veverková, Alžběta Karolyiová, Iva Kuchyňková
charita finsko:  
Larissa Franz-Koivisto
charita francie (secours catholique):  
Lola Schulmann
charita německo:  
Verena Liessem, Stephan Schwerdtfeger
charita řecko:  
Maria Koutatzi
charita itálie:  
Walter Nanni
charita lucembursko:  
Robert Urbé
charita malta:  
André Bonello
cordaid (charita nizozemsko):  
Erik Sengers, Joep van Zijl
charita portugalsko:  
Ana Nunes
charita rumunsko:  
Maria Crangasu
charita anglie a wales (csan):  
Faith Anderson
social justice ireland:  
Michelle Murphy

Vydala Caritas Europa, Rue de la Charité 43, 1210 Brusel, Belgie, v prosinci 2017.

 
Tato publikace získala finanční podporu z Programu Evropské unie pro zaměstna-
nost a sociální inovace „EASI“ (2014–2020). Bližší informace naleznete na webu:  
http://ec.europa.eu/social/easi

Informace obsažené v této publikaci nemusí nutně odrážet oficiální postoje Evropské komise.

Caritas Europa si vyhrazuje právo nebýt povolávána k odpovědnosti za přesnost či úplnost 
informací uvedených v této publikaci. Případné nároky z titulu odpovědnosti za škody 
způsobené použitím jakýchkoli informací zde obsažených, včetně informací, jež mohou 
být neúplné či nesprávné, se tudíž odmítají.

Průzkum provedli a zprávu vypracovali José-Manuel Fresno, Stefan Meyer, Skye Bain, 
Alia Chahín a Cornelia Rauchberger z organizace Fresno, the right link, s podporou Pete-
ra Verhaeghe a Shannon Pfohman ze sekretariátu společnosti Caritas Europa.

Tato zpráva vychází ze série Caritas CARES! (Charita se stará!) Zprávy o situaci v jednot-
livých zemích byly vypracovány s podporou následujících osob:
charita rakousko:   
Alexander Machatschke
charita belgie:  
Thijs Smeyers
charita bulharsko:  
Svetlana Gyoreva
charita kypr:  
Michael Hadjiroussos
charita česká republika:  
Martina Veverková, Alžběta Karolyiová, Iva Kuchyňková
charita finsko:  
Larissa Franz-Koivisto
charita francie (secours catholique):  
Lola Schulmann
charita německo:  
Verena Liessem, Stephan Schwerdtfeger
charita řecko:  
Maria Koutatzi
charita itálie:  
Walter Nanni
charita lucembursko:  
Robert Urbé
charita malta:  
André Bonello
cordaid (charita nizozemsko):  
Erik Sengers, Joep van Zijl
charita portugalsko:  
Ana Nunes
charita rumunsko:  
Maria Crangasu
charita anglie a wales (csan):  
Faith Anderson
social justice ireland:  
Michelle Murphy

Vydala Caritas Europa, Rue de la Charité 43, 1210 Brusel, Belgie, v prosinci 2017.

 
Tato publikace získala finanční podporu z Programu Evropské unie pro zaměstna-
nost a sociální inovace „EASI“ (2014–2020). Bližší informace naleznete na webu:  
http://ec.europa.eu/social/easi

Informace obsažené v této publikaci nemusí nutně odrážet oficiální postoje Evropské komise.

Caritas Europa si vyhrazuje právo nebýt povolávána k odpovědnosti za přesnost či úplnost 
informací uvedených v této publikaci. Případné nároky z titulu odpovědnosti za škody 
způsobené použitím jakýchkoli informací zde obsažených, včetně informací, jež mohou 
být neúplné či nesprávné, se tudíž odmítají.

http://ec.europa.eu/social/easi


3

obsah

úvodní shrnutí    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   5

předmluva    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   9

úvod   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  11

1. omezený přístup mladých evropanů k právům   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  13

 právo na bydlení     _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   15

 právo na práci – a na vzdělání   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  18

2. obavy mladých lidí v evropě     _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   21

 mezigenerační přenos chudoby a sociální mobility     _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   22

 zadlužení     _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   24

 stigmatizace a sebedůvěra    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   24

 soudnictví ve věcech mladistvých a mládež trpící závislostmi   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  26

 marketizace a komodifikace    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   26

3. mladí lidé čelící riziku chudoby a sociálního vyloučení     _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   29

 mladí rodiče – samoživitelé     _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   30

 mladí migranti a uprchlíci   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  33

 mladí lidé se zdravotním postižením     _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   36

4. jak účinné jsou současné politiky zaměřené na mladé evropany?     _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   39

 evropská strategie pro mládež     _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   40

 účinnost národních politik    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   42

5. evropský pilíř sociálních práv   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  45

6. závěry a doporučení   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  49

příloha i – metodologie zpracování zprávy   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  53

příloha ii – sociální a hospodářské iniciativy podporované charitou     _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   55

seznam zkratek    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   59

 zkratky    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   59

 kódy zemí   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  59

reference   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  60



4 evropská mládež mezi nadějí a zoufalstvím

© Aleksandra Pawloff / 
Charita Rakousko



5

Nastal čas podporovat politiky, které vytvářejí 
pracovní místa, ale především je potřeba obnovit 
důstojnost práce tím, že budou vytvořeny řádné 

pracovní podmínky. To znamená na jedné straně 
hledání nových způsobů, jak spojit flexibilitu trhu 
s potřebou stability a bezpečí na straně pracujících, 
neboť ty jsou nezbytné pro jejich lidský rozvoj. Také 
to znamená upřednostnit vhodný sociální kontext 

nastavený tak, aby v něm nedocházelo k vykořisťování 
lidí, ale aby jim byla na základě jejich práce zajištěna 

možnost zakládat rodiny a vzdělávat děti.
Projev papeže 

Františka v Evropském parlamentu, 2014

úvodní shrnutí

Podle Eurostatu, statistické-
ho úřadu Evropské unie, 
trpí každý třetí mladý 
člověk v Evropě důsledky 
chudoby. S cílem poskyt-

nout vysvětlení ke stávajícím oficiálně 
získaným datům shromáždila Caritas 
Europa informace přímo z terénu od 
svých členských organizací, jež popi-
sují kvalitativní situaci mladé evropské 
populace využívající sociální služby 
poskytované evropskými charitami 
v  17 zemích.1 Získané poznatky jsou 
alarmující, neboť dokládají sílící vy-
loučení mladých mužů a žen, objevují-
cí se pocit integrační nespravedlnosti a 
stále hlasitější tvrzení, že evropský pří-
slib rovných příležitostí a vyrovnávání 
regionálních disproporcí není dodržo-
ván a je třeba se mu vážně věnovat.  

Dopady finanční krize z roku 2008 
postihly tíživěji určité skupiny mla-
dých lidí, mimo jiné například rodiny 
s jedním rodičem – samoživitelem, 
přistěhovalce a uprchlíky, romskou 
mládež nebo mladé lidi se zdravotním 
postižením. Rozsah takových dopadů 
se v  jednotlivých zemích liší. Obecně 
lze nicméně konstatovat, že mladí lidé 
na jihu a východě Evropy čelí celko-
vě větším překážkám. Tato skutečnost 
má následně vliv na schopnost mla-
dých žen a mužů získat přístup k ur-
čitým konkrétním typům sociálních 
práv, jako je například bydlení, práce 
nebo vzdělání. 

Sociální pracovníci Charity se často 
setkávají s tím, že mladí lidé jen obtíž-
ně získávají přístup k bydlení. Tím se 
zpožďuje důležitý krok na jejich cestě 
k  dospělosti. v  nejhorších případech 
to pak má za následek dokonce bez-
domovectví mladých. Proto Charita 
apeluje na to, aby bylo garantováno 
právo na bydlení.

V uplynulých deseti letech naše sociál-
ní služby zaznamenaly mnohé případy 
mladých Evropanů omezeni v přístu-
pu k právu na práci a práva na kvalitní 
vzdělání. Přestože se prevence předčas-

ného ukončení školní docházky stala 
naším významným závazkem, stále 
platí, že přechod ze školy do pracovní-
ho procesu je obtížný, a to zejména pro 
děti ze znevýhodněných rodin. Často 
se zdá, že různé kurzy se nabízejí spí-
še proto, aby vylepšily statistiku, než 
aby poskytly reálnou cestu ke zvýšení 
kvalifikace. Mnohé vzdělávací systémy 
potřebují vylepšit svou propustnost a 
nabízet méně úspěšným studentům 
druhou šanci.

V současné době, kdy se zdá, že kri-
ze skončila, zůstává mnoho mladých 
lidí stále uvězněno v  pasti nezaměst-
nanosti. Na druhé straně roste počet 
nejistých pracovních míst, sliby „fle-
xikurity“ (tj. flexibility a bezpečnos-
ti) zůstávají nesplněny a stále více 
mladých lidí sice pracuje, přitom 

ale zůstávají i nadále chudí. Potřeba 
podporovat ekonomiku založenou na 
spolupráci je stále naléhavější. Když 
nemají mladí kde bydlet a nemají žád-
né příjmy, z nichž by mohli žít, stává 
se založení vlastní rodiny jen vzdále-
ným snem, což vede ke vzniku nového 
fenoménu, označovaného jako „SIN-
Kies“ – lidé s jedním příjmem a bez 
dětí (Single Income, No Kids). Tímto 
výrazem jsou označovány mladé pra-
cující páry, jejichž společné příjmy se 
jen stěží dostanou na úroveň jednoho 
„slušného“ příjmu.

V rámci našich sociálních služeb se 
setkáváme s rodinami žijícími v  chu-
době a v posledních deseti letech jsme 
byli svědky toho, že se stále více lidí 
ocitá v sociálním vyloučení. Charita je 
znepokojena skutečností, že chudoba 
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se přenáší z jedné generace na další, 
což má na mladé lidi dlouhodobý ne-
gativní dopad. Sociální status rodičů 
mnoha způsoby predikuje budoucnost 
jejich dětí. Jsou nám sice slibovány 
výhody sociální mobility, pro mnoho 
mladých lidí nicméně tyto sliby nejsou 
naplňovány. Toto nedodržování slibů 
pak má za následek oslabování celého 
evropského projektu, jak sociálně, tak 
politicky. Současný nedostatek pro-
storu pro redistribuci znovu vyvolává 
naléhavou potřebu spravedlnosti a 
zmírňování nerovností.

Dalším konkrétním zdrojem obav 
je zadluženost, která mladým lidem 
omezuje možnosti často na celý život. 
Kromě toho enormní nárůst objemu 
studentských půjček vytváří pro mno-
hé mladé muže a ženy tíživé břemeno, 

které jim brání v uskutečňování život-
ních plánů. Vidíme dlouhodobé soci-
ální stigma, které negativně ulpívá na 
chudé populaci napříč Evropou. Pola-
rizace a rostoucí nerovnost jsou živnou 
půdou pro fenomén tvrzení, že rodiny 
trpící největší hmotnou nouzí si svou 
situaci zavinily samy. Sociální klima 
v  posledních deseti letech do značné 
míry zdrsnělo. 

Z našich zjištění vyplývá, že současná 
situace mládeže v  Evropě má širší a 
dlouhodobější dopady na naši společ-
nost, na pracovní trhy i na systémy so-
ciální ochrany. Se zvyšujícím se počtem 
rodin s jediným rodičem je nutné, aby 
sociální politiky od samého začátku 
přihlížely ke konkrétní situaci a po-
třebám těchto rodin. Pro matky a otce 
je zejména důležité lepší vyvážení pra-

covního a rodinného života a také do-
stupnost kvalitních zařízení péče o děti, 
mimo jiné proto, že tyto aspekty mo-
hou od počátku podpořit spravedlnost 
pro všechny. Inkluze mladých přistěho-
valců je rovněž otázkou spravedlnosti a 
také prozřetelnosti. Podpora sociálních 
investic a vypracování strategií pro fi-
nancování inkluzivních systémů, opat-
ření a programů sociální ochrany mají 
klíčový význam pro umožnění existen-
ce soudržných prostředí a pro podpo-
ru integrace přistěhovalců. Evropské 
standardy se staly majákem naděje pro 
osoby se zdravotním postižením. Inte-
grační procesy se však staly obětí zavá-
děných úsporných opatření. Inkluzivní 
školy a chráněné trhy práce jsou obvyk-
le mezi prvními, komu se krátí rozpo-
čty. Zejména ve státech východní Evro-

© Sebastian Philipp / 
Charita Rakousko 
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Poprvé od 2. světové války existuje reálné riziko, 
že se generace dnešních mladých dospělých, což je 

nejvzdělanější generace, jakou jsme kdy měli, možná 
bude mít hůře než jejich rodiče.

Evropská komise, 20172 

poznámky
1 Data byla zpracována pro AT, BE, BG, CY, CZ, 
DE, EL, FI, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO a UK; 
kódy jednotlivých zemí jsou definovány v příloze.

2 EC 2017a, str. 9

py jsme svědky toho, jak se postupně 
zastavují nediskriminační opatření vůči 
osobám se zdravotním postižením.

Na druhé straně však Evropa přece 
jen zareagovala. Iniciativa Záruka pro 
mladé představuje významný plán boje 
proti krizi zaměstnanosti mladých lidí. 
Charita velmi kladně hodnotí rychlý a 
rozhodný přístup ze strany evropských 
institucí. Pozorujeme ale také určitou 
stagnaci v oblasti zaměstnanosti a za-
městnatelnosti, a proto doporučujeme 
vzájemné vyvažování aktivizačních a 
ochranných opatření. v praxi však pla-

tí, že reakce Evropy na stávající situ-
aci, např. v podobě iniciativy Záruka 
pro mladé nebo Iniciativy na podpo-
ru zaměstnanosti mladých lidí (YEI), 
ne vždy dosáhnou až k  těm nejvíce 
marginalizovaným skupinám. Jejich 
implementace v  terénu jednoznačně 
pokulhává za politickými závazky, a 
to zejména z hlediska kvality nabídky. 
Kromě toho zaměření na zaměstnatel-
nost mnohdy vede k přehlížení skuteč-
nosti, že v mnoha případech je nutná 
předchozí práce a investice umožňující 
mladým lidem usadit se a připravit u 
nich půdu pro rozvoj určitých schop-
ností a znovuzískání pocitu bezpečí. 
Mimo to se zdá, že valná většina ini-
ciativy Záruka pro mladé je zaměřena 
spíše na kvantitu. Nyní, když se zdá, 
že se ekonomika znovu oživuje a zve-

dá, je načase tento stav napravit tím, 
že mladým poskytneme záruky kvality 
zaměstnání a učňovské přípravy.

Politiky členských států v  oblasti so-
ciálních služeb zatím mají významný 
dopad na blahobyt mladé populace. 
v  Evropě se objevuje společný regu-
lační rámec v  oblasti smluvních so-
ciálních služeb. Zatímco do systému 
poskytování služeb výrazně vstupují 
tržní síly, i když se smíšenými výsled-
ky, funguje stát bezpochyby jako ga-
rant sociálních práv. Proto by se nikdy 

neměl vzdávat kontroly nad nabízený-
mi službami. Budování partnerství se 
třetím sektorem je zcela klíčové.

V listopadu 2017 schválili evropští 
političtí lídři na sociálním summitu 
v Göteborgu Evropský pilíř sociálních 
práv, čímž byl navržen nový rámec 
pro garantování sociálních standardů. 
Charita vítá syntézu těchto rámcových 
opatření umožňujících definovat a 
měřit dosažené výsledky v oblasti so-
ciálních práv napříč celou Evropou. 
Tento rámec by se měl ještě více posí-
lit propojením konkrétních politik se 
stávajícími závazky v  oblasti lidských 
práv, především pak s Evropskou so-
ciální chartou, jakožto evropskou so-
ciální ústavou, a také se závazky vyplý-
vajícími z globálních cílů udržitelného 
rozvoje (SDGs).
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Je mi 19 let a poslední dva roky už hledám práci, 
abych mohl začít žít samostatný život. Teprve letos 
se mi podařilo najít pracovní příležitost, ale jedná 

se jen o sezónní práci, takže v zimě budu zase 
nezaměstnaný. Pro mladé lidi je kvůli nedostatku 

pracovních míst velice těžké žít finančně zabezpečený 
život. A pokud už nějaká pracovní místa existují, tak 
jsou značně nejistá – alespoň většina z nich. Charita 

mně a mojí matce pomáhá s některým základním 
zbožím, jako jsou třeba potraviny, a také s některými 

výdaji na domácnost. 
19letý příjemce pomoci od Diecézní charity v Algarve
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předmluva

TTento citát bohužel není jen ojedinělým smutným příběhem, nýbrž jedním z tisíců příbě-
hů, jaké slýcháme každý den. V Charitě přicházíme v rámci naší sociální práce do kontaktu 
s lidmi, kteří se ocitli ve znevýhodněném postavení. Tato zpráva se zaměřuje na mladé 
bezdomovce ve Spojeném království a na mladé lidi na Maltě nebo v Lucembursku, kteří 
předčasně opustili školy. Setkáváme se se zadluženými mladými muži a ženami v České 

republice nebo s absolventy škol v Portugalsku, kteří střídají jednu brigádu za druhou. Vidíme hendikepo-
vané mladé lidi v Rumunsku, kteří čelí vážným problémům při získávání vzdělání za rovných podmínek, 
a v Německu jsme svědky syndromu izolované mládeže, která propadá veškerými záchrannými sociálními 
sítěmi. V Bulharsku můžeme sledovat, jak jsou romští adolescenti neustále vylučováni ze vzdělávacího 
systému a diskriminováni, zatímco přistěhovalci ve Finsku a Belgii nemají možnost usilovat o to, že se 
důstojným způsobem usadí. Jak ceny bydlení neustále rostou, zůstává irská, francouzská a rakouská mládež 
uvězněna ve svých dětských pokojích. Řada svobodných mladých matek na Kypru se potýká s chudobou a 
vyloučením. Italská mládež se zase ocitá v situaci uměle prodlužovaného dospívání bez pracovních smluv, 
ve sdílených bytech a bez prostředků k založení rodiny. Mladí muži a ženy v Nizozemsku jsou nuceni se 
zadlužit, aby mohli studovat, nebo jim je prostě odepřen přístup k vyššímu vzdělání, protože mají omeze-
ný rozpočet. Pro mnohé mladé Řeky je jedinou možností, jak získat obživu, odstěhování z vlasti. Členské 
organizace Charity předkládají zprávy o svém působení v jednotlivých zemích, důkazy o potřebách a kon-
krétní svědectví ohrožených skupin, jimž poskytují své služby, a poskytují pomoc v případech, kdy dochází 
k porušování práv nebo k jejich obtížnému uplatňování.

Reflexní skupina o budoucnosti Evropy složená z bývalých předsedů vlád a dalších evropských vůdců 
bohužel měla pravdu, když v roce 2010 vyslovila proroctví: „Poprvé v novodobé historii Evropy dnes 
existuje široce rozšířená obava, že se generace dnešních dětí bude mít hůře než generace jejich rodičů.“3  

Poslední desetiletí bylo tvrdé zejména pro mladé lidi v Evropě, takzvané „mileniály“. Celkově se zdá, že ev-
ropské společnosti ustupují od svého závazku sociální soudržnosti. Navíc je Evropa rozdělena na střed, kde 
se lidem daří lépe, a na periferie silněji zasažené krizí. v mnoha členských státech na východě a jihu Evropy se 
mladí lidé musí potýkat nejen s obtížným přístupem k pracovním místům, ale pokud se jim podaří práci na-
lézt, bývá jejich zaměstnání často nejisté, špatně placené a nabízí jen chabou perspektivu profesního rozvoje. 

V letošní edici série „Caritas Cares!“ (Charita se stará!) provádíme jakousi inventuru podmínek, v nichž 
žijí mladí lidé v Evropě. Naším cílem je navázat na strategii Evropa 2020 a přiblížit politikům konečné 
dopady jejich sociálních politik, jak se projevují u jednotlivých občanů. Zvláštní dík patří všem našim 
kolegům z členských organizací Charity, kteří se podíleli na vypracování této zprávy, a také našemu 
konzultantovi při přípravě této zprávy, organizaci FRESNO. 

Vítáme nedávné prohlášení o vytvoření Evropského pilíře sociálních práv. Vyzýváme však k tomu, aby byl 
tento pilíř začleněn také do dalších rámců přijatých závazků jednotlivých členských států v oblasti lidských 
práv, jako je např. Evropská sociální charta, pakty o lidských právech nebo cíle udržitelného rozvoje (SDGs). 
Rovněž považujeme za nutné vypracovat detailní systém pro monitorování principů sociálních práv ve spo-
lupráci s občanskou společností za účelem splnění dalšího slibu: „Evropy se sociálním hodnocením AAA“.

Vyzýváme k  tomu, abychom naslouchali mladým lidem a abychom jim dali naději a budoucnost. 
Máme nejvyšší čas. Právě teď!

Jorge Nuño Mayer
Generální tajemník

poznámky
3 PROJEKT EVROPA 2030 – Výzvy a příležitosti. Zpráva Evropské rady vypracovaná reflexní skupinou pro budoucnost EU 2030  –  
http://www.consilium.europa.eu/media/30776/qc3210249enc.pdf.

http://www.consilium.europa.eu/media/30776/qc3210249enc.pdf
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úvod

V letošní edici série „Ca-
ritas Cares!“ (Charita 
se stará!) provádíme 
jakousi inventuru pod-
mínek, v nichž žijí 

mladí lidé v Evropě, jak je vidí členské 
organizace Charity při poskytování 
našich sociálních služeb a při realizaci 
našich programů a projektů v terénu.4 
Členské organizace Charity předkláda-
jí zprávy o svém působení v jednotli-
vých zemích, důkazy o potřebách a 
konkrétní svědectví ohrožených sku-
pin, jimž poskytují své služby a pomoc 
v případech, kdy dochází k porušování 
práv nebo k jejich obtížnému uplatňo-
vání. Naším cílem je proto upozornit 
politiky na dopady jimi vytvářené so-
ciální politiky, jak se projevují přímo 
v terénu a jak ovlivňují životy skuteč-
ných lidí.5  

Mladí muži a ženy ve věku od 16 do 
29 let se na své životní cestě v době pře-
chodu od dětství k dospělosti potýkají s 
vážnými problémy a výzvami, mezi něž 
patří formování vlastní identity, stěho-
vání od rodičů, přechod ze školy do 
zaměstnání, včetně volby povolání, a 
také zakládání vlastní rodiny. Všechny 
tyto výzvy se během posledních deseti 
let staly ještě náročnějšími v důsledku 
vleklé ekonomické krize a s ní souvise-
jících změn na trzích práce, jež nejtvr-
ději dopadly právě na mladé lidi, např. 
v podobě vysoké míry nezaměstnanosti 
mladých, nízkých mezd, nepříznivých 
pracovních podmínek nebo obtížného 
přístupu k nástrojům sociální ochrany.

Tato situace se pak projevuje v novino-
vých titulcích hovořících o „ztracené 
generaci“ nebo „izolované mládeži“. 
Označení „NEET“ (Not in Employ-
ment, Education or Training) označu-
jící mladé lidi, kteří nepracují ani se 
neúčastní vzdělávání nebo odborné pří-
pravy se z učebnic sociologie a úzkého 
okruhu odborníků na sociální politiku 
stalo běžně používaným pojmem ve ve-
řejné debatě. Z čísel týkajících se neza-
městnanosti, chudoby a rozdílů ve výši 
mezd mezi mladými lidmi a průměr-

nou populací se zdá, že se celé společ-
nosti rozhodly nebrat ohled na mladší 
generaci. Zatímco výše sociálních dá-
vek klesá, nerovnosti se prohlubují.6 

Kromě toho vedl ekonomický vývoj 
k  vytvoření jakéhosi centrálního jádra 
evropských států, jimž se daří lépe, a 
zanedbávaných periferií. To přispělo ke 
zpochybnění celého projektu sjednoce-
né Evropy, neboť není naplňován slib 
společného růstu a sbližování. Mladí 
lidé v  těchto okrajových oblastech tak 
platí podstatnou část společného účtu.

Z našich zjištění vyplývá, že současná 
situace mládeže v  Evropě má širší a 
dlouhodobější dopady na naši spo-
lečnost, na pracovní trhy i na systémy 
sociální ochrany. Odhalili jsme exi-
stenci fenoménu, který označujeme 
jako SINKies  – Single Income, No 
Kids: Jedná se o mladé páry, kde oba 
sice pracují, ale jejich společný příjem 
představuje pouze ekvivalent jediného 
„slušného“ příjmu, protože jejich mzdy 
jsou nízké a pracovní podmínky nejis-
té. Když je pracující člověk chudý, často 
mu to brání mít děti. Na rozdíl od tzv. 
DINKIES, což byl termín používaný 
v 80. letech pro páry s dvojím příjmem, 
které se rozhodly nemít děti, protože 
si chtěly užívat života, SINKIES jsou 
mladé páry, které by třeba děti mít 
chtěly, ale prostě si je nemohou dovolit. 
Tento výraz také odkazuje na sociální 
důsledky toho, že zde máme za celá de-
setiletí první generaci, která se má hůře 
než její rodiče, což se projevuje na soci-
ální kohezi, sociálních modelech a také 
na systémech sociální ochrany – pokud 
nezačneme ihned jednat, hrozí nám, že 
naše společnost začne zanikat.

Tato publikace je strukturována ná-
sledovně: na základě informací shro-
mážděných jednotlivými členskými 
organizacemi Charity 7 identifikuje 
kapitola 1 základní problémy, jimž čelí 
mladí lidé v Evropě v souvislosti s jejich 
možnostmi získat přístup k  sociálním 
právům. Kapitola 2 pak podává přehled 
hlavních obav mladých Evropanů, jako 

jsou mezigenerační přenášení chudoby 
či zadlužení, stigmatizace a sebedůvěra, 
soudnictví ve věcech mladistvých a pro-
blematiky mladých lidí trpících různý-
mi typy závislostí. Kapitola 3 se zamě-
řuje na konkrétní skupiny mladých lidí 
žijících v chudobě a sociálním vylouče-
ní. Kapitola 4 popisuje míru účinnosti 
evropských a národních politik z hle-
diska řešení výše popsaných problémů 
a sleduje, zda jsou tyto politiky zacíleny 
na ty nejohroženější skupiny specifiko-
vané v kapitole 3. Kapitola 5 posuzuje 
přidanou hodnotu iniciativy EU zamě-
řené na vybudování Evropského pilíře 
sociálních práv a v poslední kapitole 6 
formulujeme některé závěry a předklá-
dáme doporučení týkající se tvorby po-
litiky na národní úrovni i na úrovni EU.
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© Barbro Strömblad /  
Charita Evropa
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poznámky
4  Data byla shromážděna ze 17 evropských zemí: 
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EL, FI, FR, IE, IT, LU, 
MT, NL, PT, RO a UK; kódy jednotlivých zemí jsou 
definovány v příloze. Zprávy z jednotlivých zemí, 
včetně příkladů projektů Charity, naleznete zde: 
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, 
Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, 
Lucembursko, Malta, Portugalsko, Rumunsko a 
Spojené království.

5 Caritas Europa se ze všech sil snaží provádět ana-
lýzu příčin chudoby a sociálního vyloučení a bojovat 
proti nim. Prosazujeme skutečně celkový lidský rozvoj, 
sociální spravedlnost a dlouhodobě udržitelné sociální 
systémy. Naše síť pomáhá lidem v nouzi a spolupracuje 
s nimi při transformaci společnosti do spravedlivější a 
inkluzivnější formy civilizace. Proto pracujeme na bu-
dování inkluzivní společnosti, v níž jsou vítáni všichni, 
včetně těch, kdo se ocitli v nouzi. Podporujeme soci-
ální práva, jako je např. právo na život bez chudoby, 
právo na práci, právo na zdravotní péči, právo na rovné 
zacházení nebo právo na bydlení.

6 OECD 2017; EC 2017g.

7 Zprávy o situaci v jednotlivých zemích ze sé-
rie Caritas Cares! (Charita se stará!) za rok 2017, viz 
http://www.caritas.eu/publications. 

http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_at_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_be_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_bg_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/171207_caritas_cares_country_report_cy_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_fi_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/171207_caritas_cares_country_report_fr_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/171207_caritas_cares_country_report_de_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/171206_caritas_cares_country_report_el_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_ie_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_it.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_lu_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_mt_-_final.1.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_ro_-_final.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cares_-_youth_poverty_country_report_uk_-_final.pdf3
http://www.caritas.eu/publications
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O příčinách chudoby mladých 
lidí a sociálního vyloučení 
mladých Evropanů se diskutuje 
stejně jako o možnostech 
jejich nápravy. V přehledech 
vypracovaných Charitou ve 
vztahu k jednotlivým zemím je 
zmiňována celá řada problémů, 
jež jsou často vzájemně 
provázány. Ve společnosti je 
široce sdílená poptávka po tom, 
aby vlády nabízely programy 
minimálního zaručeného příjmu. 
To se týká jak zavádění konkrétní 
(minimální) výše mzdy, tak i 
omezování nejistoty spojené s 
pracovními místy a poskytování 
alternativního příjmu pro ty, 
kdo nemají přístup na trh práce 
nebo pro nezaměstnané. Na 
základě průzkumu provedeného 
Charitou byly zjištěny následující 
mezery (popsané v tabulce 1), 
z nichž je zřejmé, v kterých 
oblastech se projevují omezené 
možnosti mládeže v přístupu k 
právům nebo v jejich naplňování. 

omezený přístup  
mladých evropanů  
k právům
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Rok jsem bydlela společně s přítelem. Pak jsem 
otěhotněla a on mi řekl, že mám tři dny na to, 

abych se vystěhovala ze společného bytu. Prvních pár 
nocí jsem přespávala na lavičkách v parku. Pak mi 
kamarádka pomohla najít levný podnájem. Byl to 

byt bez topení. V říjnu se mi narodila dcera a celou 
zimu jsme strávily v tom studeném a vlhkém bytě. Pak 
už jsem neměla peníze na nájem, a tak mě vyhodili. 
Měla jsem hrozný strach, že mi odbor sociální péče 

pro mládež dítě vezme, ale prostě jsem nemohla najít 
žádné bydlení, které bych si mohla dovolit.

Klientka služeb Charity, Charita Rakousko

© Jindřich Štreit /  
Charita Česká Republika
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tabulka 1 Práva, k nimž mají dle zkušeností členských 
organizací Charity mladí lidé čelící riziku chudoby a 
sociálního vyloučení omezenější přístup než ostatní 
věkové skupiny (17 odpovědí, maximálně 5 položek)

Možnosti odpovědí Počet

Právo na bydlení 13

Právo na práci 8

Právo na rovné zacházení bez diskriminace 7

Právo na vzdělání 5

Právo na sociální ochranu 5

Právo na zdravotní péči 2

Další 3

MMladí lidé ve věku 
od 18 do 29 let 
čelí individuálním 
výzvám spojeným 
s přechodem od 

dospívání k dospělosti. Tato životní 
fáze nastává ve stejné době, kdy se 
projevuje očekávání společnosti, že se 
do ní mladí lidé začlení jako občané a 
jako zaměstnanci nebo podnikatelé na 
trhu práce, když přecházejí ze školy do 
zaměstnání. Na této cestě představuje 
důležitý krok odstěhování od rodičů. 
Tvoří významný milník přechodové 
životní fáze z hlediska finanční nezá-
vislosti. Učinit tento krok je ale stále 
obtížnější, a to zejména kvůli eko-
nomické krizi a s ní související krizi 
zaměstnanosti mládeže. Přestože sta-
tistiky pro Evropu (EU 28) neukazují 

žádnou změnu v odhadovaném prů-
měrném věku, kdy mladí lidé opouš-
tějí domácnost svých rodičů – zůstává 
posledních deset let téměř konstantní 
kolem 26,2 let – existují rozdíly mezi 
centrálními členskými státy, jimž se 
daří lépe, a periferiemi hůře zasaže-
nými krizí. V této souvislosti se věk, 
kdy se mladí lidé stěhují od rodičů, 
v zemích jako Německo nebo Belgie 
snížil, zatímco v zemích jako Španěl-
sko, Itálie, Irsko nebo Řecko naopak 
vzrostl. 8 To souvisí také s dostupným 
bydlením. V oblasti bytové politiky je 
nutno zohlednit potřeby mladých lidí, 
aby bylo možné je podpořit v jejich 
úsilí o dosažení nezávislého a soběstač-
ného života. Zprávy Charity z jednot-
livých zemí 9 odrážejí důležitost této 
potřeby.

Podle zprávy z Rakouska se mladí lidé 
ohrožení chudobou potýkají se znač-
nými komplikacemi v  přístupu k  fi-
nančně dostupnému bydlení. Mladí 
lidé bez finanční podpory rodiny čelí 
vážným problémům, když vstupují 
na trh bydlení. Náklady na bydlení 
představují významné zatížení rodin-
ného rozpočtu a za posledních deset 
let došlo k neúměrnému nárůstu výše 
nájemného.

Mladí lidé v Belgii se rovněž potýka-
jí s vážnými problémy, když se chtějí 
osamostatnit a odstěhovat od rodičů, 
neboť výše nájemného je zde mimo-
řádně vysoká. A pořadníky na sociální 
bydlení jsou velmi dlouhé.

PRÁVO NA BYDLENÍ
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V České republice je přibližně 68 500 
lidí bez střechy nad hlavou a 119 000 
lidem hrozí ztráta domova, neboť je-
jich bydlení je buď nejisté, nebo je ne-
vyhovující a nekvalitní.

Charita Řecko potvrzuje, že většina 
mladých lidí si již nemůže dovolit 
vlastní bydlení a zůstává dlouho byd-
let u rodičů nebo širší rodiny. Kromě 
toho od počátku ekonomické krize 
žije stále rostoucí počet dětí a mladých 
lidí ve velice špatných podmínkách, 
bez topení a elektřiny nebo ve vlhku. 
Proto dochází k nárůstu počtu bezdo-
movců.

Ve Francii je podle Secours Catho-
lique-Caritas France v  současné době 
mnohem častějším jevem, že mladí 
lidé žijí v alternativních či nejistých ty-
pech ubytování, například u blízkých 
příbuzných, v  různých ubytovnách 
nebo přímo na ulici. Mladí lidé mají 
omezený přístup k sociálnímu bydlení.

Social Justice Ireland vysvětluje, že 
počet domácností v  pořadnících na 
sociální bydlení je vysoký a podíl těch, 
kdo jsou v těchto pořadnících déle než 
sedm let, se více než zdvojnásobil. S 
rostoucí výší nájemného jsou průměr-
né mzdy i příspěvky na nájemné k za-
jištění přístupu k  bydlení pro mladé 
nedostačující.

Charita Lucembursko informuje o ne-
úměrném nárůstu cen za bydlení a také 
o nedostatku sociálního bydlení. To 
má velice negativní dopad na podmín-
ky bydlení mladých lidí, kteří si nemo-
hou dovolit slušný domov. v kombina-
ci s vysokou mírou nezaměstnanosti 
mladých to pak představuje překážku 
sociálního a ekonomického rozvoje 
mladších generací. Proto Charita Lu-
cembursko naléhavě vyzývá k okamži-
té akci v oblasti sociálního bydlení se 
zaměřením na zvýšení počtu sociálních 
bytů, poskytování příspěvků na nájem-
né ohroženým osobám, zejména mla-
dým lidem, a přijetí opatření umožňu-
jících regulaci výše nájemného.

Charita Portugalsko popisuje obtíže, 
jimž mnozí mladí lidé čelí, když za-
čnou hledat vlastní bydlení. Tato situ-
ace je způsobena jejich nejistou situací 
v  zaměstnání a také vysokými nákla-

dy na bydlení. Častý pocit nejistoty 
související s jejich budoucností brání 
mnoha mladým lidem v tom, aby při-
jali závazky spojené s nájmem nebo 
koupí bytu. Výsledkem pak je, že zů-
stávají žít déle s rodiči nebo že si pro-
najímají pokoje ve sdílených bytech.

Zpráva ze Spojeného království po-
drobně líčí, jak jsou mladí lidé vy-
loučeni z možnosti koupit nebo pro-
najmout si byt z důvodu omezování 
obecních programů sociálního bydle-
ní. Bytový trh ve Spojeném království 
je svými vysokými cenami pro mnoho 
mladých lidí nedostupný. Omezený 
přístup k  bydlení představuje v  sou-
časné době jeden z nejpalčivějších pro-
blémů pro tuto skupinu obyvatel.

Zpráva Charity z Itálie odhaluje, jak 
se problém nedostatku bydlení zhoršil 
v důsledku chybějících financí na veřej-
né sociální bydlení a v důsledku selhání 
různých legislativních opatření na trhu 
nájemního a sociálního bydlení.

Obecně zkušenosti Charity potvrzují 
zvětšující se propast v  přístupu k  by-
dlení mezi chudými mladými lidmi a 
jejich bohatšími vrstevníky. Pro mno-
ho ohrožených mladých lidí, mezi 
něž patří např. přistěhovalci, matky 
samoživitelky nebo mladí lidé s nejis-
tým zaměstnáním, představují náklady 
na nájemné stále větší podíl na jejich 
měsíčních výdajích. Sociální pracov-
níci Charity jsou v  současné době již 
zvyklí zasahovat v  případech zadluže-
ní, nesplácení hypotečních úvěrů nebo 
nuceného vystěhování, což vše souvisí 
s bydlením a rostoucími náklady na 
něj. Bezdomovectví, přestože se jedná 
o složitější problém, přímo souvisí s 
bytovou politikou a neschopností vlád 
nabízet alternativní formy bydlení, kte-
ré by byly v případě finanční nebo jiné 
životní krize okamžitě k dispozici.10 

Charita se zasazuje o přístup k základ-
ním právům pro všechny. Přístup k fi-
nančně dostupnému kvalitnímu bydlení 
tvoří základní součást systémů sociální 
ochrany jako solidárního mechanismu 
zajišťujícího blahobyt společnosti jako 
celku. 11 Existuje celá řada nástrojů by-
tové politiky, jež mohou mladým lidem 
usnadnit přístup k finančně dostupné-

mu kvalitnímu bydlení. Patří mezi ně 
sociální bydlení, příspěvky na nájemné, 
garantované nájemné, programy mini-
málního příjmu, daňové odpočty nebo 
regulace výše nájemného spolu s širšími 
politickými programy územního pláno-
vání pro dosažení sociální soudržnosti 
v  městských oblastech. 12 Schopnost 
zavádět tyto nástroje vychází z víceúro-
vňového systému správy věcí veřejných 
v Evropě, od místních úřadů až po ev-
ropské instituce.

V posledních desetiletích byla politi-
ka sociální ochrany, včetně politiky 
sociálního bydlení, do značné míry 
poznamenána nedostatkem politické 
vůle poskytnout rozhodnou podpo-
ru konceptu bydlení jako základního 
práva. Naopak, přestože přístup k by-
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dlení je základním právem, byl pone-
chán pouhým tržním mechanismům. 
Současně došlo ke škrtům dlouhodo-
bých investic do sociálního bydlení a 
snižování příspěvků na bydlení z dů-
vodu fiskální konsolidace a úsporných 
opatření. Proto se v posledních deseti 
letech bydlení, které je úzce propojeno 
s bankovní krizí, stalo tématem novi-
nových titulků popisujících případy 
nuceného vystěhování, zadlužení ro-
din, přeplněnost ubytovacích zařízení 
nízké kvality a bezdomovectví.

Charita proto vítá Evropský pilíř soci-
álních práv (EPSR), jehož 19. zásada 
výslovně uznává právo na bydlení a při-
jímá závazek poskytnout sociální bydle-
ní nebo příspěvky na bydlení osobám 
v nouzi a zajistit přístřeší a služby oso-

bám bez domova.13 Nedávno navržená 
hodnotící tabulka sociální politiky EU 
pro EPSR zavádí jeden ukazatel zamě-
řený na bydlení.14 Toto měřítko nicmé-
ně nezachycuje problematiku přístupu 
k bydlení v celé její složitosti.15 Charita 
bude bedlivě sledovat, jak se tato zásada 
projeví v praxi na úrovni národní, regi-
onální a obecní politiky. Proces tzv. ev-
ropského semestru by mohl být užiteč-
ným nástrojem pro monitorování její 
implementace, zejména pokud by dy-
namická iniciativa vycházející z EPSR 
přesunula pozornost z ekonomické a 
finanční oblasti směrem k  sociálním 
cílům.

Bydlení jako lidské právo a základní 
podmínka lidské důstojnosti je rov-
něž chráněno článkem 31 Revido-

vané Evropské sociální charty, která 
stanoví, že bydlení má být přístupné 
každému, kdo je v nouzi, a že je tře-
ba řešit problém bezdomovectví.16 
Kromě toho cíle udržitelného rozvoje 
(SDGs) představují celosvětový rámec 
pro měření sociálních a environmen-
tálních standardů. A právě otázka by-
dlení se zde objevuje velmi výrazně. 
Je výslovně formulována v  Cíli 11.1 
věnovaném „udržitelným městům“: 
„Do roku 2030 zajistit všem přístup 
k odpovídajícímu, bezpečnému a cenově 
dostupnému bydlení (...)“ a také je im-
plicitně zakotvena v cílech zaměřených 
na vymýcení chudoby (1) a snižování 
nerovností (10).
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Je mi 25 let a už 10 let pracuji na různých nejistých 
pracovních místech. Začal jsem pracovat s tím, že 

pomohu matce a vydělám si peníze na to, abych mohl 
pokračovat ve studiu na univerzitě. V současné době 

mám pracovní smlouvu uzavřenou s obcí, ale je to pro 
mě prakticky stejné, jako kdybych byl nezaměstnaný. 
Vydělávám 419 eur a mám za sebou tři roky studia, 

desítky různých školení, jeden rok strávený v zahraničí 
a 10 let lopotného boje o živobytí 

Klient služeb Charity, Charita Portugalsko

Právo na práci – a na vzdělání

Uplynulá dekáda ne-
soucí se ve znamení 
hospodářské recese 
poznamenala celou ge-
neraci mladých chlap-

ců a dívek, kteří strávili „nejlepší roky 
svého života“ pod tmavým mračnem 
krize. Recese, která se přehnala Evro-
pou, způsobila nebývalý nárůst míry 
nezaměstnanosti mladých lidí, nerov-
noměrně rozložený mezi centrálními a 
periferními členskými státy EU. Kro-
mě toho mzdy a právní ochrana prv-
ního zaměstnání dotlačily evropskou 
mládež do dříve neznámého prostředí 
nejistoty a nízkých mezd. Být mladý 
znamená být konfrontován s mnohem 
vyšším stupněm ohrožení veškerými 
dopady krize.

Zprávy Charit z jednotlivých zemí 
přinášejí ponurý obraz složité situa-
ce mladých lidí v Evropě při hledání 
stabilního a dobře ohodnoceného za-
městnání. Zpráva z Portugalska popi-
suje, jak od krize dramaticky poklesl 
počet pracovních příležitostí i úroveň 
mezd. Portugalsko se stále ještě potýká 
s vysokou nezaměstnaností mladých 
lidí, z nichž mnozí se stěhují do zahra-
ničí. Ani vysokoškolské vzdělání není 
na trhu práce náležitě oceněno.

Podle zprávy ze Spojeného království 
současná generace britské mládeže, jíž 
se říká „mileniálové“, tj. lidé ve věku 
zhruba 21–30 let, za posledních 5 let 
nikdy nezažila zvýšení příjmů, které 
by jim umožnilo vyrovnat se s dopa-
dy inflace. Jedná se o první generaci 
v  historii, která vydělává méně než 
předchozí generace.

Podle zprávy Charity Řecko se většina 
mladých lidí v Řecku, jimž se podaří 
dokončit vysokoškolské studium, buď 
ocitá v  pasti zaměstnání, kde nemají 
možnost využít vystudovaný obor, 
nebo musí přijmout mimořádně ne-
příznivé pracovní podmínky připo-
mínající situaci bezprostředně po 2. 
světové válce.

V Rumunsku je úroveň mezd mla-
dých lidí často nedostatečná k  tomu, 
aby se jejich rodiny dostaly nad hra-
nici chudoby. v důsledku toho každý 
druhý mladý Rumun opouští vlast a 
hledá lepší možnosti uplatnění v  za-
hraničí.

V Rakousku je každý desátý mladý 
člověk považován za pracujícího chu-
dého. A zatímco daňové zatížení pra-
cujících zde patří mezi nejvyšší v Ev-
ropě, daně z bohatství se naopak řadí 
mezi nejnižší v rámci OECD.

V Itálii jsou mladí lidé nuceni odklá-
dat životní fáze představující mezník 
jejich dospělosti. Z důvodu velké ne-
zaměstnanosti v kombinaci s nejistými 
a špatně placenými pracovními místy 
nejsou mladí muži a ženy mimo jiné 
schopni dosáhnout ekonomické sa-
mostatnosti, odstěhovat se od rodičů, 
koupit si vlastní bydlení a založit vlast-
ní rodinu.  Mnohdy se stává, že i když 
tito lidé stojí na prahu třicítky, stále 
sami sebe nedefinují ani jako „mladé“, 
ani jako „dospělé“, protože jsou vzdá-
leni finanční nezávislosti.

Ve Francii mají mladí lidé, kteří jsou 
nezaměstnaní nebo kteří pracují na 
nejistých místech, problémy zapojit se 

do projektu samostatného a nezávislé-
ho života. Dvě třetiny mladých, kteří 
opustili vzdělávací systém, nadále žijí 
s rodiči. Francouzská společnost má 
problém udělat na trhu práce místo 
své mládeži. To vede k paradoxu, kdy 
mladí lidé stojící na prahu dospělého 
života nemají možnost nabídnout svůj 
potenciál a energii, přestože penzijní 
systém i systém sociální ochrany a so-
ciální život obecně by jejich přispění 
potřebovaly.

Obecně lze konstatovat, že zprávy 
Charity z jednotlivých zemí předklá-
dají obrázek sociálně vyloučené mlá-
deže, která se ocitá v pasti dlouhodobé 
nezaměstnanosti, nejistých a špatně 
placených pracovních míst, a to často 
i přes to, že má vysokoškolské vzdělá-
ní, a je nucena střídat jednu brigádu 
za druhou. Zprávy z většiny zemí ho-
voří o frustraci a zklamání mladých 
lidí, kteří přestali věřit slibu, že člověk 
může uspět jen díky vlastnímu úsilí, 
neboť pro mnohé z nich se ukázal být 
nepravdivým a nedosažitelným. 

Evropa odpověděla na krizi nezaměst-
nanosti mládeže rozhodnými opatře-
ními. Existují dva ukazatele používané 
pro měření úspěchů dosahovaných 
v  boji proti nezaměstnanosti mláde-
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že – počet studentů, kteří předčasně 
ukončí školní docházku, a procento 
mladých lidí, kteří nepracují ani se 
neúčastní žádného vzdělávání nebo 
odborné přípravy (NEETs). Agenda 
2020 stanoví cíl snížit počet případů 
předčasného ukončení školní docház-
ky pod 10 %. Koncept NEET byl 
hojně rozšířený v  90. letech a stal se 
měřítkem pro jeden z cílů iniciativy 
„Mládež v pohybu“ z roku 2010. Ná-
sledně se stal také jedním z cílů stra-
tegie Záruka pro mladé z roku 2013.

Podpora podnikatelských aktivit 
mladých lidí představuje současně 
příležitosti i rizika. Existují důvody 
k  obavám, že podnikání nebo samo-
statně výdělečná činnost mohou jen 
maskovat situace, kdy lidé pracují na 
vysoce závislých nebo nejistých po-
zicích. To platí zejména u povolání 
vytvářených mladými podnikateli. I 
když se zdá být koncept „flexikurity“ 
platným příslibem pro budoucnost, 
celá řada mladých Evropanů si budu-
je profesní kariéru bez toho, aby kdy 
podepsali jakoukoli dlouhodobou 
pracovní smlouvu.17 To platí zejména 
u takzvané ekonomiky založené na 
spolupráci, což je podnikání, kdy jsou 
transakce uskutečňovány horizontálně 
prostřednictvím online platforem.18 
Iniciativa Záruka pro mladé a Iniciati-
va na podporu zaměstnanosti mladých 
lidí v mnoha případech přispěly k bu-
dování této formy mladých lidí. Je tře-
ba zabezpečit právo na práci a sociální 
ochranu, což vyžaduje další regulační 
opatření.

Sociální model Charity staví do cen-
tra pozornosti inkluzivní trhy práce, 
spolu s rodinnou politikou a systémy 
sociální ochrany.19 Charita podporuje 
přístup k  zaměstnanosti založený na 
respektování práv a neexistenci diskri-
minace, citlivý k  potřebám mladých 
lidí. Národní a/nebo regulační orgány 
a instituce sehrávají klíčovou roli při 
organizaci poradenských služeb v ob-
lasti zaměstnanosti, při zajišťování mi-
nimálních mezd a jistoty pracovních 
míst a při tvorbě opatření určených 
k  podpoře přechodu mladých lidí ze 
školy na trh práce. Tyto povinnosti 
jsou zakotveny v  Evropské sociální 
chartě a také v Listině základních práv 

Evropské unie. Nedávno byly znovu 
zopakovány v celosvětovém rámci cílů 
udržitelného rozvoje (SDGs). Cíl 8.6 
konkrétně požaduje „Do roku 2020 
podstatně snížit podíl mladých lidí, 
kteří nepracují ani nestudují“ a Cíl 8.5 
požaduje „Do roku 2030 dosáhnout 
plné a produktivní zaměstnanosti a za-
jistit důstojnou práci pro všechny ženy 
a muže, včetně mladých lidí a osob se 

zdravotním postižením, a zajistit ste-
jnou odměnu za rovnocennou práci“. 
Cíl 4.4 dále vyzývá vlády, aby se za-
vázaly „Do roku 2030 výrazně zvýšit 
počet mladých a dospělých, kteří mají 
příslušné dovednosti včetně technických 
a odborných, které budou předpokladem 
pro zaměstnání, důstojné pracovní zařa-
zení a pro podnikání“.
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poznámky
8 Datový soubor Eurostatu: Odhadovaný průměr-
ný věk mladých lidí v okamžiku, kdy opouštějí domác-
nost svých rodičů.

9 Všechny zprávy o situaci v jednotlivých ze-
mích ze série Caritas Cares! (Charita se stará!), viz  
http://www.caritas.eu/publications.

10 Busch-Geertsema 2016, EC 2013b, FEANTSA 
2017; Housing Europe / Cambridge Centre for Hou-
sing and Planning Research 2015.

11 Caritas Europa 2016.

12  Přehled možných nástrojů bytové politiky je ob-
sažen ve zprávě Evropského parlamentu EP 2013.

13 CE 2017c.

14 EC 2017d, tento ukazatel je definován jako 
„Míra závažné deprivace v oblasti bydlení (% celkové 
populace žijící v přelidněných domácnostech a postižené 
deprivací v oblasti bydlení, podle právního důvodu 
užívání) Eurostat“.

15 FEANTSA 2017b, Lörcher/Schömann 2017.

16 Rada Evropy, Revidovaná Evropská sociální charta.

17 „Flexikurita“ se objevila jako koncept v roce 1990 v 
Dánsku jako kombinace flexibility trhu práce a sociální

18 EC 2016e; EC 2017f.

19 Caritas Europa 2016, Sociální spravedlnost v Ev-
ropě je možná! (Social Justice and Equality in Europe 
is possible!).

http://www.caritas.eu/publications
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cf93
http://www.caritas.eu/sites/default/files/esm_2016.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/esm_2016.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/esm_2016.pdf
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obavy mladých lidí  
v evropě

Předchozí části 
této publikace se 
zabývaly právy, jejichž 
uplatňování je pro 
mladé lidi obtížné. 
Kromě nich poznatky z 
průzkumu provedeného 
členskými organizacemi 
Charity odhalily také 
celou řadu dalších 
specifických témat, 
jež způsobují, že se 
mladí Evropané ocitají 
v situacích sociálního 
vyloučení. Následující 
části publikace se 
zaměřují na některá 
konkrétní témata, 
na něž chce Charita 
politiky upozornit, aby 
je mohli vzít v úvahu 
při formulaci svých 
politik nebo přípravě 
nabízených sociálních 
služeb. 
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MEZIGENERAČNÍ PŘENOS CHUDOBY A SOCIÁLNÍ MOBILITY

Politiky, jejichž cílem je za-
stavit mezigenerační pře-
nos chudoby a sociálního 
vyloučení, musí začínat již 
v raném dětství a musí se 

zejména zaměřovat na věk dospívání, 
který je jedním z klíčových momentů 
v životě člověka.20 Přechod ze školy do 
zaměstnání – jehož součástí je absol-
vování střední školy, vyššího vzdělání 
nebo odborné přípravy, odborné stá-
že, výběr povolání atd. – představuje 
velkou příležitost pro zásah ze strany 
veřejného sektoru za účelem zmírnění 
sociálních nerovností a posílení mož-
ností znevýhodněných skupin popula-
ce. To je důležité zejména s ohledem 
na skutečnost, že zprávy Charity z 
jednotlivých zemí uvádějí, že existuje 
nejen nedostatek rovných příležitostí, 
ale také že se nerovnosti v posledním 
desetiletí ještě prohloubily.

Většina mladých klientů sociálních 
služeb Charity v  České republice 
zažila chudobu a sociální vyloučení 
již v  dětství. Pravděpodobnost, že se 
člověk bude v  dospělosti potýkat s 
chudobou, je mnohem vyšší, když se 
člověk jako chudý už narodí, v porov-
nání s případy, kdy zchudne během 
pozdějšího života.

Zpráva z Řecka uvádí, že počet přípa-
dů, kdy lidé zchudnou, se stále zvyšuje 
a že rodiny nejsou schopny podporo-
vat své děti dokonce ani v přístupu ke 
státem garantovaným službám, jež by 
měly být bezplatné. Mnohé rodiny na 
jedné straně zažívají situaci, kdy se je-
jich příjmy neustále snižují v důsledku 
poklesu mezd i sociálních dávek, za-
tímco na druhé straně dochází k sou-
stavnému navyšování daní a nákladů 
na bydlení, které zvyšují jejich kaž-
dodenní výdaje. To často nutí rodiče, 
aby své děti chtě nechtě připravili o 
možnost zvolit si vyšší vzdělání nebo 
v něm pokračovat.

V Irsku existují silné obavy o velký 
počet dětí žijících v  domácnostech, 
kde nikdo nepracuje, z důvodu po-
tenciálního mezigeneračního přenosu 
chudoby.

Zpráva z Bulharska uvádí, že někteří rodi-
če kvůli své tíživé finanční situaci nebo so-
ciálnímu přesvědčení raději vedou své děti 
k tomu, aby namísto dalšího studia nebo 
odborné přípravy raději začaly pracovat.

Zpráva z Rakouska popisuje, že chudí 
studenti si nemohou dovolit například 
hodiny doučování.

Zpráva z Německa hovoří o silné 
souvislosti mezi sociálním původem 
dítěte a jeho dosaženým vzděláním. 
Důsledkem toho je pak pracovní 
uplatnění na nižších pozicích. Žáci, 
kteří opustí školu bez maturitního 
vysvědčení, musí čelit vážným problé-
mům na trhu práce. Rozdíly v  jejich 
procentuálním zastoupení na místní 
a regionální úrovni ukazují, že pro 
zlepšení jejich situace by bylo možno 
udělat mnohé.

V Itálii zpráva poukazuje na rostoucí 
počet rodin trpících hmotným nedo-
statkem, který znemožňuje dětem a 
mládeži navštěvovat školy za slušných 
podmínek a účastnit se sociálního a 
kulturního života.

Ve Francii existuje u žáků ze znevý-
hodněných rodin třikrát vyšší prav-
děpodobnost, že budou ve škole ne-
úspěšní. Na středních školách, kde 
studují děti z nejvíce znevýhodněných 
skupin, úspěšně složilo maturitní 
zkoušku z francouzštiny jen 35 % 
žáků oproti 80 % na nejprestižněj-
ších školách. Francouzský vzdělávací 
systém čelí ohromným problémům 
vyplývajícím z etnické a sociální segre-
gace. To vytváří vzájemnou nedůvěru 
mezi rodinami a školským systémem.

Zpráva z Lucemburska upozorňuje 
na skutečnost, že mladší generace ur-
čitých konkrétních skupin populace 
dědí problémy související s chudobou 
a sociálním vyloučením od svých rodi-
čů, což bude v budoucnosti pro zemi 
vysoce nákladné, neboť vláda bude 
muset investovat do specifických pro-
gramů, které budou tyto problémy 
řešit. Obecně jsou takové reakce na 
problémy vždy nákladnější než pre-
ventivní programy.

V Portugalsku podle sociálních pra-
covníků Charity nejsou silně deprivo-
vané rodiny schopny podporovat své 
děti v tom, aby získaly vzdělání nebo 
přístup na trh práce či bydlení.

Zpráva z Rumunska uvádí, že nestabi-
lita pracovních míst rodičů ve spojení 
s nestálým a neadekvátním příjmem, 
bez možnosti profesního růstu, ovliv-
ňuje životní standard rodiny, ale také 
úroveň vzdělání a rozvoj dětí. Zpráva 
obsahuje celou řadu příkladů ilustru-
jících dopady škrtů v  sociálních vý-
dajích, jako např. na zařízení péče o 
malé děti nebo na příspěvky na školní 
pomůcky, na ty nejvíce znevýhodněné 
děti. Za základě těchto zjištění Chari-
ta dospěla k závěru, že existence, resp. 
neexistence příležitostí přímo souvisí 
se sociálním postavením rodiny.

Existuje rozsáhlá literatura zabývající 
se sociální mobilitou a mezigenerač-
ním přenosem chudoby.21 Nedávná 
zpráva nadace Eurofound osvětluje 
obavu, že současné mladé generace bu-
dou mít poprvé za celá desetiletí méně 
příležitostí pro sociální mobilitu smě-
rem nahoru, než tomu bylo u generací 
před nimi. Tento „sociální výtah“ má 
dvě dimenze: pravděpodobnost, že se 
celá generace bude mít lépe než gene-
race předchozí (tj. sociální mobilita), 
a skutečnost, že jednotlivci mají mož-
nost posunout se do jiných pracovních 
a příjmových kategorií (tj. sociální 
fluidita).22 Tyto dimenze se projevují 
na pozadí neustále se prohlubujících 
nerovností. v předchozích desetiletích 
bylo možné dosáhnout sociální mo-
bility směrem nahoru a rovných pří-
ležitostí, protože existoval všeobecný 
růst příjmů u všech sociálních skupin. 
v současné době však nedostatek pro-
storu pro redistribuci znovu vyvolává 
naléhavou potřebu spraved<lnosti a 
zmírňování nerovností.23

V tomto kontextu stojí za zmínku do-
poručení CM/Rec(2015)3 přijaté Vý-
borem ministrů Rady Evropy dne 21. 
ledna 201524, jež výslovně „doporuču-
je, aby vlády členských států vypracovaly 
a implementovaly udržitelné veřejné 



23

© Karen Nachtergaele /  
Charita Belgie

V Charitě víme, že když děti vyrůstají v rodinách,  
kde panuje chudoba, nesou si toto břemeno s sebou po 

celý zbytek života. Děti, které zažijí chudobu již  
v raném věku, jsou touto zkušeností často 

poznamenány na celý život.
Charita Belgie

politiky založené na konkrétních důka-
zech a zohledňující konkrétní situace a 
potřeby mladých lidí ze znevýhodněných 
lokalit. Cílem těchto politik by měla být 
prevence a vymýcení chudoby, diskrimi-
nace, násilí a vyloučení, jimž musí mno-
ho takových lidí čelit...“.

Vedle sociální mobility mezi genera-
cemi se v  této debatě výrazně obje-
vuje také otázka spravedlnosti mezi 
generacemi. Jeden nedávno uveřej-
něný ukazatel vytvořený na základě 

dat statistického úřadu Eurostat měří 
mezigenerační spravedlnost. A pou-
kazuje na zásadní narušení smlouvy 
mezi generacemi. Autoři tohoto uka-
zatele poukazují na pokles sociálních a 
ekonomických příležitostí pro mladší 
generaci a současné zvyšování zátěže 
této generace spojené s péčí o starší 
generaci.25 Tyto analýzy potvrzují to, 
čeho je Charita prostřednictvím svých 
členských organizací svědkem napříč 
celou Evropou. Mladí lidé, s nimiž se 
setkáváme v rámci poskytování našich 

služeb, se nejčastěji ocitají na okraji 
společnosti. Pro tyto mladé muže a 
ženy v  mnoha případech již neplatí 
slib z mezigenerační smlouvy spočíva-
jící v tom, že mladí lidé budou žít lepší 
život než jejich rodiče.
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Z e zpráv z České repub-
liky, Spojeného krá-
lovství a Rakouska vy-
plývá, že nedostatečná 
finanční gramotnost a 

neexistence veřejné politiky směřující ke 
zmírňování zadluženosti ženou celou 
řadu mladých lidí do pasti chudoby. 
To může vést například k energetické 
chudobě v důsledku neschopnosti pla-
tit včas účty za energie a následnému 
zabavování majetku nebo nucenému 
vystěhovávání. Z průzkumu vyplynu-
lo, že mladí lidé jsou v tomto směru 
nejrizikovější skupinou. 26 Mladí lidé 
jsou někdy zatížení dluhy svých rodičů. 
Měly by existovat podmínky umož-
ňující mladým začít znovu s čistým 
štítem. V této souvislosti je především 
znepokojivé, jak některé vzdělávací sys-
témy vytvářejí velké zadlužení v podo-
bě studentských půjček.27 

Experiences of unemployment,  
and in particular long-term unemployment,  

alongside an inability to access any work, training or 
education, tend to leave a ‘scarring effect’ on young 
people. It increases the challenges associated with 

getting them active in the labour market  
at any stage in the future, and  

this is of concern.
Social Worker, Social Justice Ireland.

© CSAN  
Charita Anglie A Wales 
(Csan))

ZADLUŽENÍ
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Máme strach z 
nezaměstnanosti, 
chceme pracovat, 
najít si skutečné 

zaměstnání.
Mladí lidé žijící na zámořských 

územích Francie, Secours 
Catholique – Charita Francie

© Stefan Badegruber /  
Charita Rakousko  

STIGMATIZACE A SEBEDŮVĚRA

Sociální klima v posledních 
deseti letech do značné míry 
zdrsnělo. Zpráva z Belgie 
hovoří o tom, že podíl osob, 
které přijímají sociální po-

moc, je nízký, což ukazuje na negativ-
ní vnímání sociální pomoci ze strany 
společnosti a také na nedostatečnou 
informovanost, zejména mezi těmi 
nejohroženějšími. Sociální pracovníci z 
Charity Belgie popisují své konverzace 
s lidmi žijícími v chudobě: „Vyprávějí 
nám o svém pocitu, že se společnost 
mění – a že sociální vyloučení bývá 
stále častěji vnímáno jako něco nevy-
hnutelného, takže je nakonec akcepto-
váno.“

Zpráva z Řecka uvádí, že zakořeněná 
chudoba a její mezigenerační přenos 
u lidí hluboce ovlivňují vnímání sebe 
sama, jejich sebevědomí a sociální 
postavení. Proto přenos chudoby ne-
ustále generuje pocity bezmoci a fa-
talismu. Sociální pracovníci nám líčí, 
jak se stávají svědky toho, jak chudoba 
soustavně generuje pocit bezmoci a fa-
talismu, jako je třeba přesvědčení, že 
utrpení způsobené chudobou je prostě 
nevyhnutelné. Nebo se objevuje sebe-
obviňování: „Nic lepšího si nezaslou-
žím, protože na víc prostě nemám.“

Směřování evropských strategií k po-
litice zaměstnanosti jako prakticky 
jedinému nástroji boje proti chudobě 
a podpory sociálního začlenění v pra-
xi ještě více prohlubuje propast mezi 
těmi, kdo jsou schopni dosáhnout 
adekvátních příjmů, a těmi, kdo toho 
schopni nejsou.28 Na konceptuální 
úrovni se zdá, že tento postoj jen re-
produkuje rozlišení mezi „nebezpeč-
nými chudými“ a „chudými, kteří si 
to zaslouží“.29 To vyvolává nebezpečí 
vzniku fenoménu tvrzení, že rodiny 
trpící největší hmotnou nouzí si svou 
situaci zavinily samy. Tento jev bývá 
často doprovázen ostrou negativní ré-
torikou ohledně diskriminačních po-
stupů vůči mladým přistěhovalcům.

Nedávné přístupy vyvažující aktivizaci 
s ochrannými opatřeními naopak ná-
sledují postup, který se odchyluje od 
primárního zajištění základních práv 
pro všechny. Nejvýraznější z nich je 
debata o garantovaném minimálním 
příjmu.30 v  této souvislosti Charita s 
radostí uvítala nedávnou výzvu Ev-
ropského parlamentu k  zavedení ce-
loevropského minimálního příjmu.31 
Je naléhavě nutné vytvořit širší per-
spektivu, v jejímž rámci bude přístup 
k  práci představovat pouze jedno z 
měřítek a kde budou konkrétní pro-
gramy vypracovány na míru těm nej-
více vyloučeným. Stručně řečeno: je 
třeba bojovat proti chudobě a vylou-
čení, nejen proti nezaměstnanosti.32 
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MARKETIZACE A KOMODIFIKACE

SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLADISTVÝCH A MLÁDEŽ TRPÍCÍ ZÁVISLOSTMI

Některé ze zpráv Chari-
ty z jednotlivých zemí 
(MT, DE, FI, CZ, 
UK) popisují práci 
s mladými pachateli 

trestné činnosti a mladými muži a žena-
mi trpícími různými závislostmi nebo 
duševními poruchami a onemocnění-
mi, jako je např. deprese. Mladí lidé bez 
domova často zažívají kombinaci něko-
lika těchto problémů, což bylo v někte-
rých případech popsáno jako způsob 
vyrovnání se se svou beznadějnou situa-
cí a chudobou. Programy garantované-
ho příjmu by ve spojení s personalizova-
nou sociální prací v terénu a zajištěním 
přístupu k dostupnému bydlení mohly 
zabránit relapsům.33 Systémy soudnic-
tví ve věcech mladistvých a nápravná 
zařízení pro mladistvé musí být propo-
jeny s integrovanými nabídkami kom-
binujícími sociální práci, vzdělání nebo 
odbornou přípravu a školení s násled-
ným získáním zaměstnání.

Reakce Evropy na stávající situaci, jako 
je např. iniciativa Záruka pro Mladé 
nebo Iniciativa na podporu zaměstna-
nosti mladých lidí, však ne vždy do-
sáhnou až k  těmto nejvíce marginali-

J e stále jasnější, že tržní síly 
narušují vztahy v komunitě 
a vyčleňují z ní ty ohrožené, 
přičemž dochází k prohlubo-
vání nerovností a navíc k zatě-

žování životního prostředí. Soukromé 
firmy však nemohou samy generovat 
potřebnou sociální inovaci umožňující 
celkové zlepšení života ve společnosti. 
Současně s tím, jak na trzích práce sílí 
konkurence, neroste respekt k rozma-
nitosti ani počet pracovních míst na-
bízených těm nejohroženějším skupi-
nám obyvatel.

Mladí Evropané naproti tomu hleda-
jí ekonomiku, která jim kromě zisku 
bude přinášet také blahobyt a sociální 

sdílení nápadů. Této formě organizace 
podniků se dostává stále více politické 
pozornosti. v  nedávné době Evropská 
rada znovu zopakovala své uznání role 
sociální ekonomiky při tvorbě zaměst-
nanosti a podpoře sociální soudržnos-
ti.35 Charita intenzivně podporuje ini-
ciativy v oblasti sociální ekonomiky, a 
to jak v podobě spolupráce na úrovni 
jednotlivých programů, tak i podporou 
rozšiřování jejich působnosti.36 Příloha 
II obsahuje celou řadu iniciativ z oblas-
ti sociální ekonomiky podporovaných 
Charitou, jež mohou sloužit jako pří-
klady osvědčené praxe nebo náměty 
k napodobení.

zovaným skupinám. Jejich zaměření na 
zaměstnatelnost mnohdy vede k tomu, 
že bývá přehlížena skutečnost, že 
v mnoha případech je nutná předchozí 
práce a investice umožňující mladým 
lidem usadit se a připravit u nich půdu 
pro rozvoj určitých schopností a znovu-
získání pocitu bezpečí. Ve skutečnosti 
celková pozornost zaměřená na práci 
někdy zakrývá některé další základní 
potřeby. To ve spojení s obecně apliko-
vanými škrty výdajů na sociální služby 
a sociální zabezpečení – z nichž některé 
byly ještě posíleny evropskými doporu-
čeními v oblasti fiskální konsolidace – 
vytváří další složitosti a prohlubuje izo-
lovanost již tak ohrožené mládeže žijící 
v chudobě.34

Včasný zásah u strádající nebo deviant-
ní mládeže má velký potenciál zabránit 
tomu, aby se zneužívání škodlivých 
látek, páchání trestné činnosti nebo 
násilné chování staly chronickými. 
v široce prosazovaném souboru evrop-
ských opatření zaměřených na zaměst-
natelnost bývá jen zřídka přihlíženo 
k těmto mladým lidem stojícím na sa-
mém okraji společnosti, což by se mělo 
změnit.

soudržnost ve společnosti. Podporu ve-
řejnosti tak stále častěji získávají různé 
nové modely ekonomického uspořádá-
ní. Sociální ekonomika upřednostňuje 
lidi před ziskem. Součástí sociální eko-
nomiky jsou takové typy organizací, 
jako jsou družstva, vzájemné fondy, 
nadace a sdružení, jakož i některé no-
vější typy sociálních podniků. U všech 
z nich existuje určitý soubor základních 
hodnot, jež vyvažují jejich hospodář-
ské, sociální a environmentální půso-
bení. Investováním zisku do těchto so-
ciálních cílů vytváří sociální ekonomika 
vztahy v  komunitě, nabízí příležitosti 
jednotlivcům i celým komunitám a 
vytváří prostor pro zapojení a společné 
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© Jindřich Štreit /  
Charita Česká Republika
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poznámky
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Štrasburk https://rm.coe.int/168066671e.

25 Intergenerational Foundation (Mezigenerační 
nadace) 2017.

26 Alleweldt / Kara 2013; Více informací naleznete 
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http://ecdn.eu/.

27  Intergenerational Foundation (Mezigenerační 
nadace) 2016.

28  EAPN 2014.

29 Shildrick/Rucell 2015.

30 Zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu 
2017.
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parlamentu z 24. 10. 2017 o politikách zaměřených na 
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mladí lidé čelící 
riziku chudoby a 
sociálního vyloučení

Caritas Europa provedla mezi 
svými členskými organizacemi 
průzkum zaměřený na 
sociální vyloučení a riziko 
chudoby mezi mladými lidmi. 
Z našeho pohledu vyžaduje 
celá řada skupin obyvatelstva 
velmi urgentně politickou 
akci. Tabulka 2 uvádí přehled 
skupin, jež byly shledány 
jako nejohroženější, a v 
následující části jsou důvody 
jejich ohroženosti popsány 
podrobněji.
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tabulka 2 YMladí lidé nejvíce ohrožení rizikem 
chudoby a sociálního vyloučení v jednotlivých zemích 
dle zkušeností členských organizací Charity (17 odpovědí, 
maximálně 5 položek)37 

možnosti odpovědí počet

Mladí rodiče – samoživitelé 12

Mladí uprchlíci/žadatelé o azyl, oběti obchodování s 
lidmi, mladiství bez doprovodu 10

Mladí bezdomovci 10

Mladí lidé, kteří se léčí ze závislostí nebo trpí závislostmi 8

Mladí přistěhovalci 7

Mladí lidé se zdravotním postižením 7

Mladí pachatelé trestné činnosti 5

Mladí Romové 3

Další 7

Nejvíc mě trápí takové 
ty drobné věci, které 
nemohu dopřát svým 

dětem nebo které 
nemůžeme společně 

dělat. Jako třeba jít do 
kina a dát si popcorn, 
jet na výlet do ZOO 

nebo strávit odpoledne 
v bazénu.

Mladá matka,  
Charita Belgie

MLADÍ RODIČE – SAMOŽIVITELÉ

Mladí rodiče samoži-
vitelé jsou často 
členskými orga-
nizacemi Charity 
zmiňováni jako 

jedna ze skupin nejvíce ohrožených 
chudobou. Převážnou většinu tako-
vých domácností tvoří domácnosti s 
matkou samoživitelkou. Mít děti v níz-
kém věku představuje vážný problém v 
životní fázi, kdy požadavky nastavené 
společností, jako například dokonče-
ní studia, volba povolání a nástup do 
zaměstnání, kolidují s probíhajícím 
přechodem od dospívání k dospělosti.

Podle údajů Charity z Rakouska exis-
tuje u rodin s rodičem samoživitelem 
3,4krát vyšší pravděpodobnost, že bu-
dou potřebovat materiální a finanční 
pomoc, v  porovnání s celkovou po-
pulací. Ve Francii je čtvrtina rodin s 
jedním rodičem chudých.

Zpráva z Belgie vysvětluje, jak děti 
vyrůstající v chudých domácnostech s 
jedním rodičem touto situací trpí a jak 
si často nesou její důsledky do života 
po mnoho dalších let. Podle sociálních 
pracovníků Charity mají mladí rodiče 
samoživitelé v Belgii obtížnější přístup 
k  sociálním a zdravotním službám, 
trpí diskriminací na trhu bydlení a 
často mají také nízké příjmy.

Zpráva z České republiky hovoří o 
tom, že nabídka zaměstnání na částečný 
úvazek je na trhu práce velmi omezená. 
Sociální pracovníci Charity zdůrazňují 
nedostatek pracovních příležitostí kom-
patibilních s možností péče o malé děti 
– zejména pro rodiče s nižším vzdělá-
ním a bez praxe. Kromě toho existuje 
nedostatek služeb zajišťujících péči o 
děti. Mateřské školy jsou často nedo-
stupné – ve státních je nedostatek míst 
a soukromé a další delegované formy 
předškolních zařízení jsou drahé.

Charita Lucembursko uvádí, že rodiče 
samoživitelé čelí velmi vážným problé-
mům souvisejícím se silně omezenými 
příležitostmi získat zaměstnání, což 
vede k  jejich vyšší nezaměstnanosti a 
následně též k velice omezenému pří-
stupu k cenově dostupnému bydlení.

Zpráva ze Spojeného království uvá-
dí, že domácnosti s rodičem samoži-
vitelem jsou typem domácností nej-
více zasaženým reformami daňového 
systému a systému sociálních dávek 
provedenými od roku 2010. U rodi-
čů samoživitelů ve Spojeném králov-
ství je vyšší pravděpodobnost než u 
průměrného obyvatele, že budou mít 
špatně placenou práci. Být rodičem 
samoživitelem často znamená, že je 
člověk zaměstnán na částečný úvazek, 
což bývá obvykle méně placená práce. 
68 % rodičů samoživitelů spadá do tří 
nejméně placených skupin povolání.
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Nedávný průzkum přináší bohaté dů-
kazy o tom, že být rodičem samoživite-
lem zvyšuje nejistotu příjmů a vytváří 
vyšší riziko chudoby. To platí zejmé-
na v případě mladých matek s nižším 
vzděláním, u nichž tak existuje „dvojí 
znevýhodnění“.38 Evropská komise ve 
své zprávě Zaměstnanost a sociální vý-
voj v Evropě 2014 poukázala na sku-
tečnost, že „ve více než 20 členských 
státech riziko chudoby nebo sociálního 
vyloučení u dětí od roku 2008 vzrost-
lo, přičemž zároveň došlo ke zhoršení 
situace jejich rodičů (převážně v  pro-
duktivním věku), kde nejvyšším rizi-
kům čelí domácnosti s jedním rodi-
čem“.39 Za posledních deset let vzrostl 
počet dětí, které žijí v domácnosti s ro-
dičem samoživitelem. Kromě toho se 
zdá, že samotná krize rovněž přispěla 
k nárůstu počtu rodičů samoživitelů.40

Průzkum přináší důkazy, že některá 
konkrétní sociální opatření jsou při 
zmírňování rizika chudoby a zajišťování 
sociální inkluze pro rodiče samoživite-
le a jejich děti úspěšnější než jiná. Mezi 
tato opatření patří zajištění přístupné a 
cenově dostupné péče o děti, podpora 
vytváření rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem, zejména v podo-
bě zkrácených pracovních úvazků, ro-
dičovské dovolené a placené pracovní 
neschopnosti, nástrojů motivujících 
otce k tomu, aby se podíleli na péči o 
děti, a dále též podpora budování kari-
éry v pozdějším věku nebo cílené pro-
gramy podpory příjmů. Se zvyšujícím 
se počtem rodin s jediným rodičem je 
nutné, aby sociální politiky od samého 
začátku přihlížely ke konkrétní situaci 
a potřebám těchto rodin.41

Kromě toho nedávná analýza vypra-
covaná nadací Eurofound popisuje 
výraznou nevyváženost mezi po-

vinnostmi spojenými s péčí o děti a 
zaměstnáním. „Až 80 % těchto ne-
pracujících mladých matek by rádo 
pracovalo, pokud by měly možnost 
svobodně si určit svou pracovní dobu. 
Totéž platí pro 85 % mladých otců. 
Z toho plyne, že tyto mladé matky a 
mladí otcové nestojí mimo trh práce 
na základě vlastní volby.“42 Povinnosti 
spojené s péčí o děti rovněž vysvětlu-
jí některá čísla o počtech NEET, ze-
jména počty nepracujících žen, které 
se projeví při rozložení těchto čísel. 
„(...) čtvrtina všech mladých žen, které 
spadají do skupiny NEET, se nachází 
mimo prostředí zaměstnání, vzdělání 
nebo odborné přípravy z důvodu ro-
dinných povinností.“43

Debata se točí zejména kolem peně-
žitých příspěvků na domácí péči, jež 
podle názoru některých odborníků 
pravděpodobně vytvářejí pasti chu-
doby: v porovnání s často nedostaču-

© Aleksandra Pawloff / 
Charita Rakousko



32 evropská mládež mezi nadějí a zoufalstvím

Moji rodiče jsou z Albánie, ale já jsem se narodila v 
Řecku. Rodiče žili v Řecku celou řadu let, než udeřila 
krize. Pak se rozhodli vrátit zpátky do Albánie. Jejich 

rozhodnutí se mi nelíbilo, protože já za svou vlast 
považuji Řecko. Tak jsem nasedla na letadlo a vrátila 
se sem zpátky. Ale najednou jako bych byla nějakým 
nevysvětlitelným způsobem prokletá. Nepomáhá mi 
ani můj vysokoškolský diplom, ani postgraduální 

specializace, vůbec si nemohu najít práci, nikdo mě 
nechce zaměstnat.

Mladá klientka poradenských služeb Charity, Athény, Charita Řecko

© Isabel Corthier / 
Charita Belgie

jícími programy peněžitých příspěvků 
na péči o děti by možná poskytování 
nepeněžitých příspěvků, například 
v podobě sociálních služeb nebo umís-
tění dětí v zařízeních předškolní péče, 
bylo lepší strategií v  cestě k udržitel-
né inkluzi lidí žijících v  chudobě, ať 
už rodičů nebo dětí.44 Pokud je však 
zapojení do trhu práce považováno za 
důležitý prostředek boje proti sociální-
mu vyloučení a chudobě dětí, pak jsou 
naléhavě nutná opatření směřující ke 
zlepšení rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem, aby bylo možno 
sladit práci a péči o rodinu a také do-
sáhnout slušné úrovně příjmů, zejmé-
na u nižších příjmových skupin.

Rodina je chráněna celým souborem 
rámců lidských práv, mezi něž patří Re-
vidovaná Evropská sociální charta (ESC 
1996) Rady Evropy a Listina základ-
ních lidských práv Evropské unie (CFR 
2000). ESC mimo jiné zakotvuje právo 
zaměstnaných žen na ochranu v mateř-
ství, právo rodiny na sociální, právní a 
hospodářskou ochranu a právo pracují-
cích s rodinnými povinnostmi na rovné 
příležitosti a rovné zacházení.45

Kromě toho OSN přijala cíle udrži-
telného rozvoje (SDGs) jako společný 
rámec pro inkluzivní, spravedlivou a 
udržitelnou globální správu věcí ve-
řejných. Pátý z těchto cílů výslovně 
zmiňuje pečovatelské povinnosti a 
jejich vztah k formálnímu trhu práce: 
„Uznávat a oceňovat neplacenou péči a 
domácí práce pomocí zajištění veřejných 
služeb, infrastruktury a politik sociální 
ochrany a prosazování sdílené odpověd-
nosti v rámci domácnosti a rodiny podle 
zvyklostí dané země.“46 

Charita pracuje na úrovni jednotli-
vých států i na celoevropské úrovni na 
sledování plnění těchto závazků, jež 
jednotlivé státy přijaly ratifikací těchto 
sociálních paktů. Členské organizace 
Charity rovněž přicházejí s novými 
způsoby řešení nově se objevujících 
sociálních problémů a výzev prostřed-
nictvím soustavné inovace programů 
zaměřených především na nejvíce 
ohrožené obyvatele.
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MLADÍ MIGRANTI A UPRCHLÍCI

E vropa stojí tváří v tvář 
ohromným výzvám sou-
visejícím s poskytováním 
sociálních služeb pro 
všechny, včetně přistě-

hovalců nebo žadatelů o azyl. Někte-
ré evropské státy se staly zeměmi, do 
nichž směřují přistěhovalci, teprve v 
posledních desetiletích, takže se stále 
ještě adaptují na své povinnosti zajiš-
ťovat plnou sociální integraci a respekt 
k rozmanitosti všech obyvatel, včetně 
těch, kdo mají přistěhovalecký původ. 
Je nutno odmítat diskriminaci, která 
se může projevovat i v oblasti přístu-
pu k různým službám. Stát i společ-
nost musí zajistit rovné podmínky 
umožňující všem mladým lidem, aby 
naplňovali své touhy. Státy také musí 
podporovat ty nejohroženější, včet-
ně nových příchozích, a pomáhat jim 
dohnat ostatní. Kromě toho platí, že 
právo na azyl je základním lidským 
právem a Evropa musí dostát svým 
mezinárodním závazkům a být vstříc-
nou společností pro uprchlíky a osoby, 
jež požívají podpůrné ochrany.

Zákaz diskriminace a právo na azyl 
představují základní principy celé 
řady úmluv o lidských právech. Kro-
mě toho, že se jedná o platné závazky, 
jsme v Charitě rovněž svědky toho, jak 
dokáže úspěšná integrace obohatit celé 
komunity v plném smyslu slova. Zprá-
vy z jednotlivých zemí ze série Cari-
tas Cares! (Charita se stará!) nicméně 

podávají zoufalý obraz sociálního vy-
loučení, znevýhodnění a diskriminace 
přistěhovalců a uprchlíků.

Charita Finsko popisuje problémy, jimž 
přistěhovalci čelí při vstupu na trh prá-
ce, kdy jsou konfrontováni s jazykovou 
bariérou a často se také potýkají s dušev-
ními onemocněními způsobenými útě-
kem z válečných oblastí nebo z regionů 
sužovaných absolutní chudobou.

Charita Kypr popisuje, jak jsou uprch-
líci vyloučeni z trhu bydlení.

Zpráva z Řecka zdůrazňuje politický 
rozměr současné situace a poukazuje 
na to, že takzvaná uprchlická „krize“ 
je zneužívána pravicovými populisty 
ke konfrontaci Řeků čelících chudo-
bě s lidmi přicházejícími do země z 
válkou sužovaného Blízkého východu 
nebo Střední Asie.

Sociální pracovníci Charity v  Belgii 
popisují rozšířenou diskriminační pra-
xi. Mladí lidé přistěhovaleckého půvo-
du čelí celé řadě sociálních a kultur-
ních problémů a těžkostí ve škole, ve 
vzdělávání a odborné přípravě, na trhu 
bydlení i na trhu práce. Například na 
trhu práce existuje silná diskriminace 
založená na rasovém původu. Muž s 
tureckými nebo marockými kořeny 
ve 14 % případů na soukromém trhu 
nájemního bydlení vůbec nebude po-
zván na prohlídku bytu nebo domu.

Zpráva ze Spojeného království po-
pisuje, že skromná týdenní podpora, 
kterou dostávají mladí uprchlíci, jim 
vůbec neumožňuje zapojit se do spo-
lečnosti a tlačí je do materiální nouze 
a závislosti na dobročinných organiza-
cích, aby přežili.

Zpráva z Nizozemska hovoří o tom, 
jak se mladí přistěhovalci na trhu prá-
ce stávají terčem diskriminace.

Většina zpráv z jednotlivých zemí zdů-
razňuje nabídku příležitostí pro při-
stěhovalce a vstřícný postoj k uprchlí-
kům jako prioritu. Obecně ze závěrů 
průzkumu provedeného členskými 
organizacemi Charity vyplývá, že prá-
vo na rovnost a zákaz diskriminace je 
jedním ze tří práv, která je pro mladé 
muže a ženy přistěhovaleckého pů-
vodu nejobtížnější v  praxi uplatnit, 
přičemž dalšími dvěma jsou právo na 
bydlení a právo na práci.

Mladí migranti: Ve většině evrop-
ských zemí dosahuje podíl mladých 
lidí přistěhovaleckého původu jedné 
třetiny nebo dokonce jedné poloviny 
mladých obyvatel.47 Počet studentů, 
kteří předčasně odcházejí ze školy, stej-
ně jako počet osob, které nepracují ani 
se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy, je mezi mladými přistěhoval-
ci vyšší než mezi ostatními mladými 
lidmi. v období od roku 2007 do roku 
2013 se poměr mladých lidí, kteří 
nepracují ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy (NEET EU-
28), výrazně zvýšil. Průměrně došlo za 
toto sedmileté období ke zvýšení míry 
NEET o 4,8 procentních bodů. Exis-
tují však podstatné rozdíly mezi mírou 
NEET u mladých přistěhovalců a u 
ostatní mladé populace: Mezi mladý-
mi přistěhovalci narozenými v zemích 
mimo EU došlo k  ještě výraznějšímu 
nárůstu (o 5,6 procent) než u ostatní 
mladé populace (o 2,6 procent). Vi-
děno z jiné perspektivy platí, že roz-
díly mezi mladými lidmi se v průběhu 
času zvětšují v závislosti na zemi, kde 
se narodili: Rozdíl v míře NEET mezi 
mladými přistěhovalci a ostatní popu-

Žiji v Itálii už 4 roky. Přijel jsem do Říma studovat, 
poslala mě sem rodina a příbuzní, abych získal 

diplom jako ošetřovatel. Na univerzitě to pro mě 
nebylo lehké, protože jsem v té době neuměl dobře 

italsky. Kvůli válce a chudobě v mé zemi mě rodina 
nemohla dál podporovat a přestali mi posílat peníze. 

Po nějaké době jsem se musel rozhodnout, jestli se 
vrátím domů, nebo zůstanu v Itálii. Rozhodl jsem se 

zůstat, ale na studium už jsem neměl peníze.
Abdulaih, 26 let, pochází z Afghánistánu, Charita Itálie
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lací činil v roce 2007 7,4 procentních 
bodů, avšak v roce 2013 již dosahoval 
10 procentních bodů.

Totéž platí i pro počty studentů, kteří 
předčasně odcházejí ze škol, přičemž 
tento ukazatel je definován jako opuš-
tění školy po dokončení nižšího stup-
ně středoškolského vzdělání: 22,6 % 
populace přistěhovaleckého původu 
v porovnání s 11 % populace naroze-
né v dané zemi. Stejně tak porovnání 
údajů o míře zaměstnanosti mezi mla-
dými lidmi narozenými v  některém 
členském státě EU a mladými lidmi 
narozenými mimo EU ukazuje rozdíl 
téměř 5 procentních bodů u chlapců 
a vice než 10 procentních bodů u dí-
vek.48 Souhrnně řečeno, zatímco před 
krizí představovaly největší problém 
rovné příležitosti, v  posledních deseti 
letech došlo k prohloubení nerovností 
ve všech měřitelných aspektech mezi 
přistěhovalci a nepřistěhovalci. Vedle 
problémů spojených se sociálním vy-
loučením představuje další překážku 
také problém diskriminace. Obojí spo-
lečně to tvoří nebezpečnou kombinaci. 
v  této souvislosti Evropský hospodář-
ský a sociální výbor ve svém nedáv-
ném stanovisku k  Evropskému pilíři 
sociálních práv kritizoval skutečnost, 
že nový sociální pilíř ve svém výkladu 
nezahrnuje přistěhovalce a žadatele 
o azyl. To vyvolává obavy, zejména s 
ohledem na tíživou situaci mladých 
přistěhovalců a uprchlíků.49

Mladí uprchlíci: v  posledních letech 
vyvolal zvyšující se počet přicházejí-
cích uprchlíků intenzivní politickou 
debatu. Počet osob, které poprvé žá-
dají o azyl, v posledních deseti letech 
soustavně roste a zvýšil se více než šes-
tinásobně, z méně než 200 000 na více 
než 1,3 miliónu v  roce 2015, který 
představoval dosavadní vrchol uprch-
lické vlny. Nejpočetnější skupinu mezi 
uprchlíky tvoří mladí lidé, po nichž 
následují děti. Obě tyto věkové sku-
piny tvoří ve většině evropských zemí 
více než 75 % všech uprchlíků.50  To 
znamená, že společnosti jim musí na-
bídnout perspektivu v oblasti vzdělání, 
odborné přípravy a integrace na trhu 
práce. Udržovat tyto mladé lidi v zaje-
tí nuceného nicnedělání, separace od 
jejich nepřistěhovaleckých vrstevníků 

 
ROMSKÁ MLÁDEŽ

Romská mládež čelí v souvislosti se sociální inkluzí ještě dalším 
problémům. Často je terčem diskriminace, přičemž prostředí, 
z něhož tito mladí lidé pocházejí – často z chudých rodin s 
nízkým vzděláním – představuje další komplikaci v dosahování 
vzdělání a hledání pracovního uplatnění. Zprávy z České 
republiky, Rumunska, Belgie, Francie, Bulharska a Itálie se touto 
problematikou zabývají. Obecně romská populace silně trpí 
diskriminací. Pro většinu mladých Romů je velice obtížné získat 
přístup ke kvalitnímu vzdělání; často bývají posílání do různých 
zvláštních škol. Obecně je u nich časté předčasné ukončení 
školní docházky. To se spolu se sociálním vyloučením projevuje 
v obecném nedostatku příležitostí pro tyto mladé lidi. 

Romské dívky a mladé ženy čelí dalším specifickým problémům. 
Často se vdávají v nízkém věku a v nízkém věku také poprvé 
otěhotní. Proto je pro ně obtížné zapojit se do programu 
jakékoli strategie zaměřené na dosažení vyššího vzdělání 
nebo do iniciativ zaměřených na pracovní uplatnění. U této 
skupiny zaznamenáváme mimořádně vysoké počty studentů, 
kteří předčasně ukončují školní docházku. Stejně tak se tu 
projevuje vysoká míra nezaměstnanosti. Charita ve spolupráci 
s příslušnými orgány pracuje na boji proti diskriminaci a na 
zavádění přizpůsobených služeb pro sociální inkluzi.55 

OBĚTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

Celá řada členských organizací informovala o porušování práv 
osob, jež jsou nelegálně přepravovány z jedné země do jiné, 
obvykle za účelem nucené práce nebo komerčního sexuálního 
zneužívání. Většinu těchto obětí obchodování s lidmi tvoří mladí 
lidé, kteří jsou oběťmi šokujících forem zneužívání. Kromě 
obětí sexuálního zneužívání Charita Německo upozorňuje 
též na nucenou práci a další formy vykořisťování, jako je 
například donucování k žebrotě nebo ke krádežím. Tyto formy 
vykořisťování jsou pozorovány méně často a bývá obtížné je 
odhalit. Někdy zůstávají skryté v uprchlických kruzích. Charita 
vyzývá evropské instituce ke zvýšené obezřetnosti, k posilování 
implementace strategie EU zaměřené na vymýcení obchodování 
s lidskými bytostmi a k vypracování integrovaných přístupů 
mezi sociálními službami, aktéry občanské společnosti a 
donucovacími orgány. Vzájemná výměna poznatků na evropské 
úrovni má pro účinnou reakci na tyto problémy klíčový 
význam.56
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a vyloučení z veřejných služeb, jimiž 
jsou zaměstnanost, vzdělání nebo 
zdravotní péče, nejen že ničí jejich po-
tenciál a vytváří zkreslené představy, 
ale také způsobuje plýtvání lidským 
potenciálem pro Evropu i pro přísluš-
nou zemi jejich původu.

Při své každodenní interakci s přistě-
hovalci se Charita v celé Evropě stává 
svědkem útrap, jimž jsou přistěhovalci 
nuceni čelit ve své snaze o integraci a 
sociální inkluzi. Přistěhovalci bývají 
často oběťmi nepřátelského a diskri-
minačního zacházení, neboť jsou běž-
ně označováni za „viníky“ evropských 
hospodářských problémů a jsou vní-
máni jako hrozba pro společnost, do 
které přicházejí. Charita toto napětí 
mezi hospodářskými zájmy přistěho-
valců a zájmy ohrožených domácích 
obyvatel vnímá jako výsledek ekono-
mického selhání a boje o omezenou 
státní podporu. Podpora sociálních 
investic a vypracování strategií zamě-
řených na financování inkluzivních 
systémů, politik a programů sociální 
ochrany má proto klíčový význam pro 
vytváření soudržných prostředí pod-

porujících integraci přistěhovalců.51 
Cílů strategie Evropa 2020 v  oblasti 
chudoby, zaměstnanosti a vzdělání 
lze dosáhnout pouze za předpokladu 
vytvoření inkluzivního přístupu u slu-
žeb v oblasti vzdělání a zaměstnanos-
ti, který bude reagovat na konkrétní 
potřeby všech uživatelů těchto služeb, 
včetně přistěhovalců.52 Podobně také 
Evropská agentura pro základní práva 
nastínila nebezpečí spojená s vylouče-
ním určitých skupin přistěhovalců z 
přístupu k  základním službám, jako 
je např. zdravotní péče. Argumentuje, 
že plná integrace přistěhovalců, bez 
ohledu na jejich správní postavení, do 
systémů primární zdravotní péče, pre-
vence a léčby by nejen byla efektivnější 
z hlediska nákladů, ale také by zajistila 
přistěhovalcům právo na zdraví, jaké 
mají domácí obyvatelé.53

S cílem podpořit jejich nezávislý a 
naplňující život spolupracuje Charita 
s mladými přistěhovalci a uprchlíky, 
z nichž většina se nachází v  tíživé si-
tuaci sociálního vyloučení a chudoby. 
Sociální model Charity obsahuje jako 
druhý pilíř podporu inkluzivních trhů 

práce, kde je práce zdrojem blahobytu. 
v rámci této své strategie Charita tvrdí, 
že: „Antidiskriminační politika zvyšu-
je příležitosti pro uplatnění margina-
lizovaných skupin, jako jsou Romové 
nebo přistěhovalci, na trhu práce, ja-
kož i rovné zastoupení mužů a žen.“54

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) 
představují celosvětový rámec dlou-
hodobě udržitelné a spravedlivé bu-
doucnosti. Tento rámec definuje také 
některá práva migrantů. Patří mezi ně 
následující: Cíl 8.8: „Chránit práva a 
podporovat bezpečné a stabilní pracovní 
podmínky pro všechny pracující, včetně 
pracujících migrantů – zejména žen, 
a lidí s nebezpečným povoláním.“, Cíl 
10.3: „Zajistit rovné příležitosti a snížit 
nerovnosti, zejména odstraňováním 
diskriminačních zákonů, politik a pos-
tupů, a podporou vhodných právních 
předpisů, politik a postupů.“ a Cíl 10.7: 
„Usnadňovat řízenou, bezpečnou a zod-
povědnou migraci a mobilitu lidí, zahr-
nující uplatňování plánovaných a dobře 
řízených migračních politik.“



36 evropská mládež mezi nadějí a zoufalstvím

Jason, mladík s Aspergerovým syndromem, navštěvoval 
přibližně tři roky specializované školicí středisko. 
Pomoc, které se mu tam dostávalo, nebyla nijak 

strukturovaná ani časově vymezená. Říká, že ho „v 
podstatě nechali celý den koukat na dokumenty v 
televizi“. Poté následovaly dva různé programy na 
bázi vzdělávání. Se svým začleněním na pracovišti 
měl různé zkušenosti: Když si zaměstnanci dali tu 
práci a všechno mu vysvětlili a pomohli mu, tak to 
fungovalo, ale zažil také nepříjemné situace – když 
mu nesprávně porozuměli, když ho ignorovali nebo 
když ho dokonce šikanovali. Jason vypráví, že na 

jednom pracovišti ho zaměstnanci ignorovali, i když je 
přímo požádal o pomoc. „Byli dost nepříjemní, když 
jsem se jich na něco zeptal, nechtěli mi to ukázat. 

Prostě jen prošli kolem mě... a vůbec mi neodpověděli. 
Bylo to pro mě dost stresující.“

Jason, Social Justice Ireland

MLADÍ LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Naše členské organiza-
ce ve svých zprávách 
uvádějí, že mladí lidé 
se zdravotním po-
stižením mají vážné 

problémy v přístupu k rovným pří-
ležitostem ve vzdělání, zaměstnání a 
bydlení. V Rakousku čelí mladí lidé 
se zdravotním postižením nebo chro-
nickým onemocněním, duševním či 
tělesným, značným problémům při 
získávání zaměstnání. Stále větší počet 
obyvatel, včetně mnoha mladých lidí 
se zdravotním postižením, nedokáže 
být na prvním pracovním trhu kon-
kurenceschopných, ale chráněný pra-
covní trh by mohl zabránit tomu, aby 
tito lidé sklouzávali do stavu naprosté 
závislosti.

Zpráva z Portugalska uvádí, že školy 
často nejsou připraveny přijímat žáky 
se zdravotním postižením. Dále vy-
světluje, jak je systém sociálních dávek 
pro osoby se zdravotním postižením 
v  rozporu s cílem dosažení aktivní 
integrace do pracovního trhu, neboť 
nastavuje vzájemně protichůdné mož-
nosti volby: buď sociální dávky, nebo 
integraci na pracovním trhu.

Zpráva z Řecka vysvětluje, že mladí 
lidé se zdravotním postižením byli pří-
mo zasaženi ekonomickou krizí, když 
jim vláda v rámci úsporných opatření 
snížila příspěvky.

Zpráva z Irska zase uvádí, že lidé se 
zdravotním postižením jsou nejvíce 
ohroženi chudobou a vyskytuje se u 
nich nejvyšší míra deprivace a chro-
nické chudoby.

Charita Bulharsko naznačuje, že ome-
zené možnosti přístupu mladých lidí 
se zdravotním postižením ke vzděláva-
cím institucím výrazně omezují mož-
nost těchto mladých lidí začlenit se do 
společnosti a vstoupit na trh práce za 
rovných podmínek. Vláda dosud ne-
vypracovala efektivní strategii integra-
ce a sociální ochrany lidí se zdravot-
ním postižením.

Zpráva z Rumunska odhaluje napros-
té selhání integrační politiky, které za-
číná již na úrovni škol. Školy nejsou 
přístupné a navíc nejsou připraveny 
se postarat o žáky se speciálními po-
třebami. Stejný problém se projevuje 
u služeb v  oblasti zaměstnanosti a u 
opatření, jež mají zaměstnavatelům 
pomáhat rozšiřovat pracovní příleži-
tosti pro osoby se zdravotním postiže-
ním. Přestože Rumunsko v roce 2010 
ratifikovalo Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením, ne-
obsahuje rumunský národní školský 
zákon schválený v  roce 2011 žádnou 
zmínku o inkluzi ve školství. A zatím 
chlapci a dívky se zdravotním postiže-
ním trpí intenzivním sociálním vylou-
čením, které se projevuje diskriminací, 
sociální izolací, šikanou, zastrašová-
ním nebo obtěžováním ze strany stu-
dentů bez postižení.

Z údajů Eurostatu týkajících se zdra-
votních postižení a integrace vyplývá, 
že krize prohloubila sociální vyloučení 
osob se zdravotním postižením. Míra 
NEET u mladých lidí se zdravotním 
postižením v  roce 2011 byla dvojná-
sobná (ve výši 30 %) v  porovnání s 
jejich vrstevníky bez postižení. Míra 
integrace – resp. vyloučení – se v jed-
notlivých členských státech EU znač-
ně liší, přičemž státy východní a jiho-
východní Evropy se ocitají na samém 
konci žebříčku.57

Charita podporuje budování inkluziv-
ní společnosti pro každého, zejména 
pro ty nejohroženější. v  souvislosti 
se zdravotním postižením je nutno 
provádět koordinaci mezi třemi pilíři 
sociálního modelu Charity – rodinou, 
trhem práce a sociální ochranou – kte-
ré se navzájem posilují.58 
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Jako celosvětový rámec dlouhodobě 
udržitelné a spravedlivé budoucnos-
ti nabízejí cíle udržitelného rozvoje 
(SDGs) jasné vodítko, jak integrovat 
osoby se zdravotním postižením v růz-
ných směrech. Patří mezi ně následu-
jící: Cíl 4.5 „Do roku 2030 (...) zajistit 
rovný přístup ke všem úrovním vzdělání a 
odborné přípravy pro znevýhodněné, včet-
ně osob se zdravotním postižením (...).“, 
Cíl 8.5 „Do roku 2030 dosáhnout plné 
a produktivní zaměstnanosti a zajistit 
důstojnou práci pro všechny ženy a muže, 
včetně mladých lidí a osob se zdravotním 
postižením, a zajistit stejnou odměnu za 
rovnocennou práci.“ a Cíl 10.2 „Do roku 
2030 posilovat a podporovat sociální, 
ekonomické a politické začleňování všech, 
bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní 
postižení, rasu, etnický původ, náboženské 
vyznání a ekonomické či jiné postavení.“ 
Rámec SDG spolu s dalšími právními 

závazky, jaké představuje např. Evrop-
ská sociální charta, Listina základních 
práv EU nebo Úmluva o právech osob 
se zdravotním postižením (CRPD 
2006), představují účinný úvod k  de-
batě o tom, jak by státy měly plnit své 
povinnosti a závazky. v evropském kon-
textu stojí za zmínku, že poměrně dost 
států musí ještě udělat velký kus práce 
v oblasti plné integrace osob se zdravot-
ním postižením, zejména mladých, do 
společnosti. Pokud tak neučiní, zvýší se 
tím jejich míra chudoby. To, zda vlády 
usilují o vytvoření inkluzivního prostře-
dí, nezávisí na dostupných finančních 
prostředcích, nýbrž na politické vůli.
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rostatu Statistiky žadatelů o azyl, 2017.

51 Bližší informace o návrzích a postupech Caritas 
Europa naleznete zde: http://www.caritas.eu/sites/de-
fault/files/welcome_2016.pdf. 
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55 EC2016j, viz http://ec.europa.eu/justice/discri-
mination/roma/index_en.htm.

56 Bližší informace o práci Caritas Europa v ob-
lasti boje proti obchodování s lidmi naleznete zde:  
http://www.caritas.eu/document/trafficking-invisi-
bles-en.
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votních postižení.
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jak účinné jsou 
současné politiky 
zaměřené na mladé 
evropany?

Tato kapitola se zabývá Evropskou strategií pro 
mládež a tím, do jaké míry se jí podařilo upozornit 
na konkrétní potřeby a požadavky evropské mládeže. 
Dále se blíže zaměřuje na to, kde se tyto politiky 
konkrétně implementují na úrovni jednotlivých 
členských států EU. 
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EVROPSKÁ STRATEGIE PRO MLÁDEŽ  

Od roku 2010 má Evro-
pa skutečnou politiku 
zaměř enou na mlá-
dež, která navazuje na 
předchozí vývoj v této 

oblasti.59 Současná Evropská strategie 
pro mládež platí od roku 2010 do roku 
2018 a je rozdělena na tříleté progra-
mové cykly.60 Právní kompetence EU 
v této oblasti jsou omezeny stávajícím 
právním rámcem, což se projevuje na 
nástrojích na úrovni EU vyzývajících 
k implementaci Strategie pro mlá-
dež ze strany jednotlivých členských 
států. Strategie je rozdělena do dvou 
oblastí: vlastní programy („konkrétní 
iniciativy“) a spolupráce se stávajícími 
sektory zaměřenými na konkrétní pro-
blematiku mládeže („mainstreamingo-
vé iniciativy“). Hlavními nástroji jsou 
podpora vzájemného učení, vytváření 
důkazů, výměna znalostí a konzulta-
ce na celoevropské úrovni. Každé tři 
roky je uveřejňována stěžejní zpráva o 
evropské mládeži. Prioritami jednotli-
vých programových cyklů jsou zaměst-
nanost mládeže (2010–12), zaměstna-
telnost, inkluze a zapojení (2013–15) 
a rovné příležitosti v oblasti vzdělání, 
práce a zapojení v inkluzivních komu-
nitách (2016–18).

Strategii pro mládež se podařilo upo-
zornit na některé specifické potřeby a 
požadavky mládeže jako takové. Poli-
tická agenda je nicméně stále zasaze-
na do etablovaného rámce rozdělení 
kompetencí jednotlivých „odpověd-
ných ministerstev“ na státní úrovni, 
zejména pak ministerstva školství, 
práce, zdravotnictví, kultury atd. Výše 
popsané priority naznačují, že agenda 
mládeže spíše odráží agendu zaměst-
nanosti a nevytváří žádnou konkrétní 
integrovanou strategii pro mladé lidi. 

To se projevuje ve skutečnosti, že 
„mladí“ se stejně jako „politika pro 
mladé“ jen sotva dostávají na pořad 
procesu evropského semestru a netvoří 
součást hodnotící tabulky.61 Hlavním 
dosaženým úspěchem je vypracování 
zvláštních ukazatelů pro mladé v rám-
ci zpráv statistického úřadu Eurostat, 
přičemž některé z nich, jako např. 

ukazatel míry NEET, se staly součástí 
procesu evropského semestru a mo-
nitorování implementace Evropské-
ho pilíře sociálních práv.62 Charita se 
nicméně domnívá, že v rámci procesu 
evropského semestru by měla být na 
mládež zaměřena větší pozornost.

V roce 2013 Komise zahájila iniciati-
vu Záruka pro mladé a s ní související 
mechanismus financování označovaný 
jako Iniciativa na podporu zaměstna-
nosti mladých lidí (YEI). Vlády člen-
ských států Záruku pro mladé rychle 
přijaly, neboť byly tlačeny procesem 
evropského semestru a motivovány 
značným objemem financování jak 
z iniciativy YEI, tak z Evropského 
sociálního fondu (ESF). Záruka pro 
mladé se tak stala nejrychleji imple-
mentovanou evropskou iniciativou.63 
I přes veškeré úsilí však skutečná im-
plementace iniciativy Záruka pro mla-
dé zatím nedosáhla naplnění celého 
jejího potenciálu, přičemž největší re-
zervy pozorujeme v dosahu k nejvíce 
marginalizovaným skupinám. Proto 
nedávná zpráva Evropského účetního 
dvora uvádí, že „žádný z členských stá-
tů dosud nezajistil, aby všechny osoby 
NEET měly možnost přijmout nabíd-
ku do čtyř měsíců, což by jim pomoh-
lo začlenit se na trh práce udržitelným 
způsobem“. Kromě toho zpráva vy-
zývá národní vlády, aby věnovaly po-
zornost skutečnosti, že „je třeba větší 
snaha zaměřená na podporu těchto 
mladých lidí, kteří jsou nejvíce izolo-
váni od trhu práce“.64

Záruka pro mladé vděčí za své uznání 
kombinaci několika faktorů: naléha-
vosti krize nezaměstnanosti mládeže, 
jednoduchosti vytyčeného cíle a také 
rychlosti poskytnutí vyčleněných fi-
nančních prostředků. Nedávno zve-
řejněná zpráva Eurostatu věnovaná 
problematice NEET chválí dopady 
konceptu NEET v posilování informo-
vanosti veřejnosti a v mobilizaci veřejné 
akce a veřejných zdrojů. Hovoří rovněž 
o nutnosti rozpletení celého složitého 
konceptu, analýzy jeho heterogenity 
a odhalení reality, která se skrývá pod 
ním. Zpráva konstatuje, že tento kon-

cept dokázal upozornit na některé kon-
krétní podskupiny populace, jako jsou 
například mladé matky nebo mladí lidé 
se zdravotním postižením.65

Není pochyb o tom, že krize zaměst-
nanosti mládeže a reakce na ni ze 
strany evropských institucí v  podobě 
vytvoření iniciativy Záruka pro mladé 
otřásly sektorem školství i sektorem 
veřejných služeb zaměstnanosti.66 Jak 
je patrné z naší činnosti přímo v teré-
nu, Charita tyto iniciativy vítá, nic-
méně upozorňuje, že jak vzdělávací 
systémy, tak zaměstnanecké služby po-
třebují ujít ještě kus cesty, než budou 
schopny nabízet efektivní a integrova-
nou podporu pro mladé usnadňující 
jejich začlenění na trh práce. Charita 
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se zvláště obává rizika, že obyvatelé, 
k nimž je obtížné získat přístup, zůsta-
nou ještě mnohem více pozadu. Vedle 
služeb v  oblasti vzdělání a zaměstna-
nosti by proto cílená sociální opatření 
a sociální poradenství měly doplňovat 
programy aktivizace a tím přispívat 
k budování inkluzivních a soudržných 
společností.

V současné době vychází první hod-
nocení výsledků iniciativy Záruka pro 
mladé a mechanismů jejího financová-
ní.67 Údaje o zaměstnanosti a zařazení 
do programů odborné přípravy mlá-
deže a jejich stáží se podle všeho vylep-
šují. Nadále nicméně zůstávají obavy 
ohledně kvality pracovních míst a výše 
mezd. Zdá se, že valná většina iniciati-

vy Záruka pro mladé je zaměřena spí-
še na kvantitu. To znamená, že se jed-
notlivé programy soustředí pouze na 
počet zaměstnaných osob a neberou 
ohled na nízkou odbornost, nejisté 
pracovní podmínky nebo nízké mzdy, 
jež těmto lidem často neumožňují dů-
stojné živobytí. Tato nepříznivá situa-
ce je ještě umocněna, pokud se na ni 
podíváme z geografické perspektivy: 
Existují ohromné rozdíly v  nabídce 
příležitostí kvalitních pracovních míst 
nebo odborné přípravy mezi centrál-
ními evropskými státy a periferiemi. 
To je v rozporu s příslibem konvergen-
ce směrem nahoru vyjádřené v zákla-
dech Evropy a zakotvené v jejích dvou 
základních smlouvách.

Iniciativa na podporu zaměstnanos-
ti mladých lidí (YEI) vyvolává obavy 
ohledně nejisté povahy pracovních 
míst a možného nahrazení stálých za-
městnanců. Stejně tak byly vybrány 
některé jednotlivé aktivity zacílené na 
„nízko visící ovoce“, což v praxi zna-
mená přístup zaměřený na mladé lidi 
s lepšími školními výsledky a lepšími 
dovednostmi, kteří jsou zařazováni do 
nabízených programů, takže ve sku-
tečnosti dochází jen k dalšímu prohlu-
bování mezery mezi sociálně vylouče-
nými a těmi, kdo jsou schopni využít 
příležitostí nabízených iniciativou Zá-
ruka pro mladé.68
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ÚČINNOST NÁRODNÍCH POLITIK

V roce 2016 vyzvala 
Rada Evropské unie 
evropské instituce a 
členské státy, aby usi-
lovaly o integrovaný 

přístup k boji proti chudobě a podpo-
rovaly sociální inkluzi.69 Celkový a in-
tegrovaný přístup k boji proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení je rovněž – 
spolu s alokací adekvátních finančních 
prostředků – klíčovým prvkem obsa-
ženým v závěrech Evropského výboru 
pro sociální práva při Radě Evropy při 
posuzování, zda členské státy dodržu-
jí ustanovení článku 30 Revidované 
Evropské sociální charty: tj. právo na 
ochranu před chudobou a sociálním 
vyloučením. Takový integrovaný pří-
stup by měl z holistické perspektivy 
přihlížet ke každé konkrétní situaci na 
úrovni jednotlivých domácností. Měl 
by uznávat povinnost všech  oblastí 
správy věcí veřejných – jako je např. 
oblast zaměstnanosti, zdravotnictví, 
dlouhodobé péče, rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem, 
vzdělávání a bydlení – řešit konkrétní 
rizika chudoby ohrožující ženy a muže 
během celého jejich životního cyklu. 
To vyvolává potřebu přeformulování 
často zastaralých přístupů, zejména 
těch, které se zaměřují na mladé lidi, 
za účelem integrace veřejných opatření 
zajišťujících podporu příjmů, vzdělání, 
sociální služby, služby v oblasti zaměst-
nanosti a práce mladých do jediného 
personalizovaného balíčku.

I když Charita sdílí všeobecný názor, 
že je třeba nabízet na míru vypracova-
ná řešení, zkušenosti našich členských 
organizací ukazují, že stále ještě exis-
tuje velký prostor pro zlepšování a že 
těm, kdo jsou nejvíce ohroženi, hrozí 
největší riziko propadnutí bezpečnost-
ní sítí sociálních služeb a transferů. 
Pokud se nepodaří komplexním způ-
sobem dosáhnout k  těmto skupinám 
populace, může to mít zvláště negativ-
ní dopad v době přechodu od dětství 
k  dospělosti, kdy si člověk vytyčuje 
svou budoucí cestu životem.

Zprávy Charity o situaci v  jednotli-
vých zemích zdůrazňují potřebu tako-
vého integrovaného přístupu. Zpráva 
z Rakouska poukazuje na nedostatek 
příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením nebo chronickým one-
mocněním. Mladí lidé se zdravotním 
postižením nebo chronickým one-
mocněním, duševním či tělesným, čelí 
značným problémům při získávání 
zaměstnání. Zpráva z Belgie uvádí, že 
rozdíly v míře ohrožení chudobou mezi 
jednotlivými stupni vzdělání mezi lety 
2005 a 2014 prudce vzrostly. Sociální 
pracovníci Charity ve zprávě z České 
republiky zdůrazňují nedostatek pra-
covních příležitostí kompatibilních s 
možností péče o malé děti – zejména 
pro rodiče s nižším vzděláním a bez 
praxe. Tento problém je ještě tíživější 
v kombinaci s nemožností umístit děti 
např. do předškolních zařízení, jichž je 
rovněž nedostatek. Zpráva z Německa 
představuje syndrom tzv. „izolované 
mládeže“, jíž se rozumí skupina mla-
dých lidí charakterizovaných celým 
komplexem sociálních problémů, 
v jejichž důsledku ztratili napojení na 
systémy sociálního zabezpečení a soci-
ální pomoci. Tito lidí žijí v nejistých 
podmínkách a nestálém ubytování 
a často trpí různými formami závis-
lostí a/nebo duševními zdravotními 
problémy. Zpráva z Malty uvádí, že 
stávající systém školství je zastaralý a 
neusnadňuje absolventům vstup na 
pracovní trh. Obecně zpráva popisuje, 
jak se zaměření na mladé muže a ženy 
často nesoustředí na jejich osobu, ný-
brž je rozděleno mezi různé jednotlivé 
systémy, jež nejsou schopny či ochot-
ny navzájem spolupracovat. Tím vzni-
kají mezery, jimiž mnoho mladých lidí 
systémem propadává.

Školství, služby v oblasti zaměstnanos-
ti a sociální práce musí nabízet řeše-
ní pro mladé na úrovni jednotlivých 
komunit či čtvrtí. Klíčovou otázkou 
je, zda je možné tento typ inovace so-
ciální politiky zavést do praxe v rámci 
stávajících struktur. Od konce 80. let 
se ve všech evropských zemích ob-
jevily nové smluvní vztahy, v  jejichž 
rámci získali velkou tržní sílu sou-

kromí poskytovatelé služeb fungující 
na principu tvorby zisku. v  poslední 
době se nicméně na trh dostávají také 
nové organizace prosazující principy 
sociální ekonomiky a služeb zamě-
řených na konkrétní příjemce. Vedle 
ideologických měřítek je nutno tyto 
modely poskytování služeb posuzovat 
také z hlediska efektivního využívání 
nákladů, schopnosti inovace a reakce 
při uplatňování práv, a to zejména u 
těch nejohroženějších skupin. Dalším 
kritériem by měly být pracovněprávní 
standardy. Zatímco do systému po-
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skytování služeb výrazně vstupují trž-
ní síly, i když se smíšenými výsledky, 
funguje stát bezpochyby jako garant 
sociálních práv. Proto by se nikdy ne-
měl vzdávat kontroly nad nabízenými 
službami.70 Budování partnerství je 
zcela klíčové. 

Organizace Charity mají dobrou po-
zici pro to, aby mohly přispívat k po-
třebným změnám usnadňujícím pře-
chod k  systému pomoci založenému 
na lidech. Naše blízkost k  cílovým 
skupinám, naše mezinárodní síť a naše 

hodnotově orientované dobrovolnické 
struktury staví Charitu do prominent-
ního postavení, které jí umožňuje po-
dílet se jak na formulaci politiky, tak i 
na skutečném poskytování služeb a na 
práci s lidmi.

V tomto smyslu Charita na celoevrop-
ské úrovni oceňuje prostor nabízený 
pro konzultace a také snahu vycházet 
při tvorbě politik z existujících důka-
zů a měřit výsledky pomocí takových 
iniciativ, jakými jsou např. srovnávací 
tabulky. v některých členských státech 

nicméně existuje prostor pro zlepšení 
občanského dialogu v  podobě větší 
otevřenosti administrativy k přijímání 
nových modelů a naslouchání přímým 
zkušenostem při tvorbě nových politik 
a pověřování aktérů z občanské společ-
nosti jejich implementací v praxi. 
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poznámky
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EC 2012c, EC 2012d, EC 2015a. Strategie EU pro 
mládež vychází z politik vypracovaných v souvislosti s 
Evropským portálem pro mládež, který byl spuštěn v 
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datováno).

60 EC 2012c, EC 2012d, EC 2015a, EC 2015c.
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v roce 2017“, CE 2017g.
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63 Viz Agenda pro Evropu 2020: CE 2010a. Stra-
tegie Mládež v pohybu: EC 2010c, Záruka pro mladé: 
EC 2012a, 2012b, 2015c, 2016a; Evropská rada 2013. 
K diskusi ohledně Záruky pro mladé viz Bussi/Geyer 
2013. Předchůdcem Záruky pro mladé byla iniciativa 
„Příležitosti pro mladé“ (YOI) (EC 2011a) a „Balíček 
zaměstnanosti mládeže“ vypracovaný Komisí (EC 
2012).

64 ECA 2017, str. 71 a str. 72.

65 Eurofound 2016a.

66 Leigh Doyle 2015, Luminita 2016.

67 Ecorys / PPMI 2015, EC 2016a, EC 2016i.

68  Viz EC 2016a, EC 2016i; Ecorys / PPMI 2015; 
ECA 2017.

69 Rada Evropské unie 2016: Boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení: Integrovaný přístup, 26. 5. 
2016, 9273/16.

70  Evropská směrnice o zadávání veřejných zakázek 
z roku 2014 (Evropská unie 2014) zavádí koncept tzv. 
„ceny za dobrou kvalitu“ a ponechává na administra-
tivě možnost výběru z obecného rámce, neboť sociální 
služby se považují za základní veřejné statky.
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Chudoba a vyloučení 
mladých lidí předsta-
vují v posledním dese-
tiletí v Evropě závažný 
problém. Dlouhodobá 

nezaměstnanost mladých je skandálem 
ohrožujícím celou generaci. Jak bylo 
popsáno v předchozích kapitolách, 
Charita je při své činnosti svědkem 
velkého stresu, jemuž jsou mladí lidé 
vystaveni, a to zejména mladí z ohro-
žených nebo sociálně vyloučených 
skupin. Situace pro mladé muže a ženy 
se v posledních deseti letech v mnoha 
ohledech zhoršila – například v mož-
nosti přístupu k zaměstnání, v nut-
nosti přijímat nejistá a nebývale málo 
placená místa, v rostoucích nákladech 
na bydlení, ve snižování sociálních dá-
vek, v mizících nabídkách sociálních 
služeb nebo v rostoucím zadlužení ro-
din. Kromě samotných čísel je zde také 
teritoriální vzorec – rozdělení Evropy 
na centrální oblast, jíž se daří relativ-
ně dobře, a na živořící periferie. Tento 
stav vrhá pochybnosti na příslib sbli-
žování, který je jedním ze základních 
principů společné evropské správy.

Neschopnost dostát slibům obsaže-
ným v  evropském sociálním mode-
lu přispěla mezi mladými Evropany 
k rozčarování z projektu společné Ev-
ropy, neboť úsporná opatření a fiskální 
konsolidace pro ně mají mnohem vět-
ší váhu než opatření chránící základní 
sociální práva. Je naší společnou od-
povědností, abychom na úrovni člen-
ských států zabránili vnímání Evropy 
jako hrozby, a nikoli jako garanta a 
ochránce sociálních práv. Na jednot-
ném trhu není myslitelné, aby sociální 
problémy nadále řešily samy jednotli-
vé státy.

V roce 2008 ve světle propukající velké 
hospodářské recese vyzvala Evropská 
komise k  tvorbě politik zaměřených 
na podporu adekvátních příjmů, tvor-
bu inkluzivních trhů práce a zajištění 
přístupu ke kvalitním službám. Tento 
balíček označovaný jako „Aktivní in-
kluze“ měl vyvažovat ekonomickou 
politiku v době fiskální konsolidace s 
využitím prvku sociální politiky.71 Při 
schvalování „Balíčku sociálních inves-
tic pro Evropu“ v roce 2013 Evropský 
parlament znovu vyzval evropské in-
stituce, aby zajistily, že „zřízení struk-
tur evropské hospodářské správy bude 

doplněno také zlepšeným systémem 
sociální správy“.72 Dnes je tento sou-
bor sociálních iniciativ z posledních 
deseti let shrnut a přeskupen v podobě 
„Evropského pilíře sociálních práv“.73 
Současný rámec vypadá následovně:

 |  Rovné příležitosti a přístup na trh 
práce;

 | Spravedlivé pracovní podmínky;

 | Sociální ochrana a inkluze.

V současnosti probíhá debata o práv-
ní povaze Evropského pilíře sociálních 
práv. Jde o to, zda tento pilíř skuteč-
ně upravuje „práva“ a zda tudíž může 
zakládat i povinnosti na straně Unie 
a členských států, jež by bylo možno 
měřit a vymáhat. Odborníci poukazu-
jí na to, že se ve skutečnosti nejedná o 
„práva“, ale mnohem měkčeji řečeno 
o „zásady“. Evropský pilíř sociálních 
práv a v něm obsažených dvacet zásad 
představují jakési vodítko a nezávazná 
doporučení pro členské státy, zejmé-
na pro členy eurozóny. Při pohledu 
z perspektivy procesu evropského se-
mestru však tyto principy v dlouhodo-
bém horizontu mohou, což potvrzují 
i poznatky ze vzájemného hodnocení 
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Lidé žijící v chudobě mají méně toho, co mohou, a 
více toho, co musí, než ostatní lidé. Musí chodit na 

různé schůzky, musí tam být včas, musí zdravě jíst... 
Na druhé straně lidé, kteří mají peníze, si mohou 
dovolit přijít pozdě, mohou si chodit, kam se jim 

zlíbí, a mohou jíst, na co mají chuť. 
Anonymní klient služeb Charity, Charita Belgie

v rámci otevřené metody koordinace, 
vytvářet obecný referenční rámec pro 
jednotlivé státy a pro zapojenou ob-
čanskou společnost.

Vzájemné propojení rámce lidských 
práv a dalších mezinárodně přijatých 
závazků není zcela jasně nastaveno. 
Všechny členské státy EU jsou signa-
táři celé řady paktů a úmluv. Na me-
zinárodní úrovni mezi ně patří např. 
Pakt o hospodářských, sociálních a 
kulturních právech (CESR 1966), 
Úmluva o odstranění všech forem 
diskriminace žen (CEDAW 1979), 
Úmluva o právech dítěte (CRC 1989) 
nebo Úmluva o právech osob se zdra-
votním postižením (CRPD 2006). Na 
evropské úrovni pak existuje Revido-
vaná Evropská sociální charta (ESC 
1996) Rady Evropy a Listina základ-
ních lidských práv EU (CFR 2000). 
Vedle těchto ujednání pak bylo na 
celosvětové úrovni nedávno dosaženo 
mezinárodního konsensu na tzv. cílích 
udržitelného rozvoje (SDGs 2015) 
formulujících jasné závazky v  oblasti 
sociální ochrany, pracovních standar-
dů a rovnosti. Všechny tyto nástroje 
mají své vlastní postupy předkládání 
zpráv, monitorování a vyřizování stíž-

ností a také své vlastní orgány. Do-
držování sociálních práv je měřitelné 
z hlediska konkrétních politik, systé-
mů, výsledků, přidělených fiskálních a 
rozpočtových prostředků. Díky tomu 
jsou státy odpovědné za plnění svých 
závazků v  oblasti sociálních práv. To 
umožňuje občanské společnosti dohlí-
žet na jejich plnění. Jak bude sociální 
pilíř a jeho zásady navazovat na tyto 
existující rámce a jak se projeví v kon-
krétních měřitelných a vymahatelných 
sociálních zárukách, na to nám odpoví 
až budoucnost.74

Caritas Europa uznává potenciál při-
dané hodnoty Evropského pilíře so-
ciálních práv. Tato iniciativa může 
přispět k prosazování sociálnější tržní 
ekonomiky a k  užšímu propojování 
nástrojů tržní ekonomiky se zásadou 
solidarity a společného blaha. Imple-
mentace zásad této iniciativy v  praxi 
bude představovat zásadní výzvu. EU 
by měla v plné míře využít své kom-
petence a zaměřit se na přijetí vět-
šího počtu konkrétních doporučení 
pro jednotlivé země v oblasti sociální 
politiky. Kromě toho by směrnice o 
adekvátním minimálním příjmu měla 
nastavit minimální standardy zajišťu-

jící možnost každého jednotlivce za-
pojit se do společnosti. Pracovní prá-
vo EU vyžaduje novelizaci a posílení 
v oblasti nových forem zaměstnávání a 
rovnováhy mezi pracovním a soukro-
mým životem. Především však bude 
úspěšná implementace pilíře záviset 
na aktivitách členských států, které 
bude nutno sledovat na úrovni EU i 
na národní úrovni na základě aktuál-
ních ukazatelů a se zapojením všech 
zainteresovaných stran. k  dosažení 
konvergence směrem nahoru mohou 
přispět referenční měřítka a minimál-
ní standardy. Minimální standardy by 
měly sloužit k monitorování principů 
spravedlivých pracovních podmínek a 
poskytování minimálního příjmu.
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71 Ke sdělení Komise ohledně Aktivní inkluze viz: 
EC 2008.

72 K balíčku pro sociální investice viz: EC 2013a, 
EC 2013b, EC 2013c, Evropský parlament 2013.

73 K Evropskému sociálnímu pilíři viz: EC 2016f, 
EC 2017a; EC 2017b,  Evropská rada 2016; ILO 
2016, EAPN 2016, EAPN 2017.

74 K právní debatě ohledně EPSR viz EESC 2017, 
Lörcher/Schömann 2016. K mezinárodním paktům o 
lidských právech a jejich orgánům viz webové strán-
ky vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR) 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/Human-
RightsBodies.aspx. K Revidované Evropské sociální 
chartě viz CoE 1996; Listina základních práv EU, viz 
EU 2000. K měřitelnosti sociálních práv viz OHCHR 
2015, CESR 2015, CESR 2016.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
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V posledním desetiletí 
se výrazně zvýšil tlak, 
jemuž jsou vystaveni 
mladí lidé. Tato ge-
nerace pravděpodob-

ně bude první generací, která se bude 
mít hůře než její rodiče. To, že je nutí-
me platit za krizi, je podle všeho pro-
jev mezigenerační nespravedlnosti. V 
důsledku toho je pro mladé obtížnější 
získat přístup k celé řadě různých práv. 
Patří mezi ně například právo na byd-
lení, práci nebo vzdělání. Tyto vzorce 
se ještě akutněji projevují ve střední a 
jihovýchodní Evropě.

Riziku sociálního vyloučení čelí mla-
dé matky samoživitelky, zejména 
pokud mají nižší vzdělání. Inkluze 
mladých lidí přistěhovaleckého pů-
vodu a vstřícnost vůči uprchlíkům 

představují úkol, který má nejen zajis-
tit nediskriminační přístup a rovnost 
příležitostí, ale také v  dlouhodobém 
horizontu udržet pluralitu evropských 
společností, jejich inkluzivní povahu a 
spravedlivost. v  průběhu posledního 
desetiletí došlo k  vážnému narušení 
příslibu evropského projektu vybudo-
vat soudržnost ve společnostech a do-
sáhnout konvergence směrem nahoru 
v  oblasti hospodářských i sociálních 
výsledků členských států, neboť došlo 
k nárůstu nerovností, návratu extrém-
ní chudoby a zpomalení sociální mo-
bility mezi generacemi.

Evropská politika mládeže se stala uži-
tečným nástrojem pro představení vě-
kové skupiny 16–29 široké veřejnosti 
a také politickým kruhům. Zatím se 
však nepodařilo dosáhnout toho, aby 

se integrovaný pohled na touhy a 
práva mladých žen a mužů dostal do 
centra pozornosti evropských progra-
mových priorit. Evropský pilíř soci-
álních práv je příslibem v  boji proti 
sílícímu rozčarování, které se proje-
vuje v celé Evropě. Jedná se bezesporu 
o správný přístup. Tento rámec by se 
měl ještě více posílit propojením kon-
krétních politik se stávajícími závazky 
v  oblasti lidských práv vyplývajícími 
z globálních cílů udržitelného rozvo-
je (SDGs). Je třeba rozhodnout, zda 
politici, jak na úrovni členských států, 
tak i na úrovni evropských institu-
cí, promění slova v činy a uvedou do 
praxe programy umožňující mladým 
lidem naplnit jejich potenciál.
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doporučení 

PRO EVROPSKÉ INSTITUCE A ČLENSKÉ STÁTY

Caritas Europa vyzývá členské státy 
Evropské unie k tomu, aby se účinně 
zabývaly problémy mladých lidí, jež 
jsou popsány v  této zprávě: přístup 
ke vzdělání, zaměstnání, bydlení a boj 
proti diskriminaci, včetně cílených 
opatření zaměřených na ty nejohrože-
nější skupiny mladých lidí: na mladé 
rodiče samoživitele, na mladé přistě-
hovalce a uprchlíky a na mladé lidi se 
zdravotním postižením.

Aby bylo možno řešit zde identifiko-
vané problémy, měla by být vypraco-
vána koherentní politika zaměřená na 
mladé obsahující následující základní 
stavební kameny:

1. Zajistit přístup k bydlení:

 | evropský systém pro monitorování 
politik zaměřených na bydlení a vy-
pracovat ukazatele pro sledování výše 
nájemného a přístupu k bydlení.

 | Zajistit včasný a ověřený přístup ke 
kvalitnímu, důstojnému a finančně 
dostupnému sociálnímu bydlení.

 | Zakázat vystěhovávání, zejména v 
případě rodin s dětmi, pokud pro 
ubytované osoby neexistuje jiná 
možnost než bezdomovectví.

2. Zajistit přístup ke vzdělání:

 | Zajistit bezplatné základní a stře-
doškolské vzdělání pro všechny a 
bezplatné vysokoškolské vzdělání 
alespoň pro nejvíce znevýhodněné 
studenty.

 | Umožnit mladým lidem, kteří 
předčasně ukončili školní docház-
ku, návrat do školy zvyšováním 
prestiže odborného vzdělávání a 
přípravy.

 | Investovat do duálního vzdělávání za 
účelem snížení počtu studentů, kteří 
předčasně ukončí školní docházku, 
a za účelem podpory přechodu mla-
dých lidí ze škol na trh práce.

3.  Zajistit slušná pracovní místa a 
spravedlivé mzdy pro mladé lidi:

 | Vytvářet slušná pracovní místa: Za-
měřovat se na kvalitu vytvářených 
pracovních míst v souladu se Zá-
rukou pro mladé při zohledňování 
výše mzdy a prevence nejistoty; ap-
likovat v praxi zásadu nediskrimi-
nace a zajišťovat rovné příležitosti.

 | Stanovit adekvátní výši minimální 
mzdy, zajišťovat slušné pracovní 
podmínky a rozšířit sociální ochra-
nu na všechny pracovníky, včetně 
těch, kdo jsou zaměstnáni na zákla-
dě netypických pracovněprávních 
vztahů nebo na základě krátkodo-
bých smluv.

 | Uznávat dovednosti a kvalifikaci 
mladých přistěhovalců a uprchlíků 
nabytou v zemi původu nebo prů-
jezdu.

 | Využívat potenciálu iniciativ sociál-
ní ekonomiky k vytváření pracov-
ních míst přizpůsobených nejvíce 
ohroženým mladým lidem.

 | Implementovat zásady EU pro ev-
ropský rámec kvality stáží.

4.  Zajistit inkluzivní a holistický sys-
tém poskytování sociálních služeb:

 | Integrovat sociální služby a služby v 
oblasti zaměstnanosti a vzdělávání 
za účelem dosažení efektivnějšího 
zacílení sociální práce a za účelem 
přispění k inkluzivnímu přístupu.

 | Podporovat kombinaci integrova-
ných a dostatečně financovaných 
služeb spolu s nabídkou veřejných 
a soukromých služeb za účelem 
podpory sociální inkluze.

 | Nabízet mladým lidem jednotná 
kontaktní místa. To zahrnuje im-
plementaci národních integračních 
strategií pro mladé přistěhovalce a 
uprchlíky.

 | Řešit problém strukturální diskri-
minace zrušením konkrétních li-
mitů (např. minimální mzdy) nebo 
konkrétního podmiňování nároků 
mladých lidí (např. na sociální dáv-
ky) jejich majetkovými poměry, jak 
je to v současné době v některých 
členských státech praktikováno.

5.  Zlepšit podporu ohrožených mla-
dých rodin a především rodičů sa-
moživitelů:

 | Zajistit přístup k cenově dostupné 
a kvalitní péči o děti a jejich vzdě-
lání.

 | Poskytovat měsíční dávky na děti, 
jejichž částka bude u nízkopříjmo-
vých rodin navýšena.

 | Poskytovat dostupné služby rodinné-
ho poradenství, služby podpory rodi-
čovství a služby rodinných center.

 | Usnadnit nalézání rovnováhy mezi 
pracovním a osobním životem.

 | Zajistit právní nárok na mateřskou 
dovolenou v délce alespoň 15 týd-
nů a také nárok na rodičovskou do-
volenou v délce alespoň 6 měsíců.

 | Povolit určitý počet dnů placeného 
volna za rok za účelem péče o rodinu.

 | Zajistit minimální příjem v době 
dlouhodobé absence z důvodu péče 
o blízkou osobu.

 | Umožnit započtení doby věnované 
péči o blízkou osobu do výpočtu 
nároku na penzi.

6.  Implementovat cílené politiky 
prevence a řešení krizových situací:

 | Rozhodným a včasným způsobem 
zasahovat v případech ohrožené 
mládeže, zejména mladých pacha-
telů trestné činnosti, mladých lidí 
trpících závislostmi nebo mladých 
lidí trpících duševními poruchami 
či onemocněními.
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poznámky
75 Tyto výjimky by měly být podmíněny požadav-
kem, aby členské státy předložily strategii splňující 
podmínky popsané v bodech 1 až 4 výše. Jednotlivé 
priority by měly být vybrány ze zde uvedených základ-
ních stavebních kamenů.

Za účelem dosažení efektivity na-
vrhnout, vypracovat, monitorovat a 
implementovat politická opatření na 
základě konzultací s mladými lidmi 
a organizacemi občanské společnosti 
zastupujícími jejich zájmy. Stavět na 
stávajících politických nástrojích, ze-
jména na procesu evropského semest-
ru, za účelem zajištění toho, aby kon-
krétní doporučení pro jednotlivé státy 
respektovaly a podporovaly zavádění 
principů Evropského pilíře sociálních 
práv tak, aby byly členské státy vedeny 
k vypracování komplexní strategie.

Za účelem maximalizace dopadu za-
jistit adekvátní financování pro im-
plementaci soudržné politiky v oblasti 
mládeže:

 | Pokračovat v iniciativě Záruka pro 
mladé a udržet v následujícím více-
letém finančním rámci EU alespoň 
stejný objem financování Evrop-
ského sociálního fondu (ESF).

 | Alespoň 30 % ESF by mělo být vy-
členěno na boj proti chudobě.

 | Využívat ustanovení o flexibilitě z 
Paktu stability a růstu, aby měly 
členské státy možnost využít při 
výpočtu výše výdajů ze státního roz-
počtu výjimek u prioritních sociál-
ních investic na základě konkrétních 
doporučení pro jednotlivé státy.75

 | Co možná nejlépe a efektivním 
způsobem využít Záruku pro mladé 
a další doplňující nástroje a opatře-
ní EU, včetně Záruky pro děti.

Za účelem udržitelnosti by taková 
politika zaměřená na mladé měla být 
koordinována se strategií boje proti 
chudobě dětí a rodin na základě dopo-
ručení Evropské komise z roku 2013 o 
investicích do dětí a na základě zásad 
obsažených v  Evropském pilíři soci-
álních práv a měla by být doplněna 
účinným rámcem pro měření výsled-
ků, jako jsou např. sociální srovnávací 
tabulky, přičemž by zároveň měla zů-

stat součástí širší strategie boje proti 
chudobě zaměřené na naplňování cílů 
udržitelného rozvoje.

EU a jednotlivé členské státy by měly 
potvrdit své závazky vyplývající ze zá-
sad obsažených v Evropském pilíři so-
ciálních práv tím, že podpoří ratifikaci 
a implementaci Revidované Evropské 
sociální charty ze strany členských stá-
tů jakožto evropské sociální ústavy a 
že přijmou společný mechanismus ře-
šení stížností.
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příloha i 

metodologie zpracování zprávy

V ýchozím bodem pro 
veškerou činnost 
Charity je pozoro-
vání, naslouchání a 
setkávání se s kon-

krétními lidmi v nouzi žijícími v chu-
době. Aby bylo možné jednat s lidmi a 
komunitami a doprovázet je co možná 
nejlepším způsobem, používá Charita 
jako základní styl své činnosti naslou-
chání, pozorování a seznamování se s 
okolní realitou.76 Metodologie použitá 
k vypracování této publikace spočíva-
la ve společné práci sekretariátu orga-
nizace Caritas Europa s jednotlivými 

členskými organizacemi Charity. V 
procesu výzkumu asistovali také spe-
cializovaní poradci pro oblast sociální 
politiky a sociální inkluze.77 V březnu 
2017 se uskutečnil výzkumný seminář 
s politickými zástupci ze všech zúčast-
něných členských organizací Charity, 
kde proběhla harmonizace jednotli-
vých konceptů a byly sladěny priority. 
Jako hlavní nástroj byl členským orga-
nizacím Charity v Evropě rozeslán do-
tazník. Tento dotazník se vyplňoval v 
dubnu a květnu 2017 a obsahoval 17 
bloků otázek, včetně podrobných po-
dotázek, následujících typů: otázky s 

možností výběru odpovědi z nabídky, 
otázky požadující označení odpovědi 
na stupnici a otevřené otázky. Účelem 
dotazníku je rovněž dešifrovat hodno-
cení jednotlivých členských organizací 
týkající se souboru politických doku-
mentů (doporučení Evropské komise, 
dokumenty vztahující se k evropskému 
semestru apod.) a jejich implementace 
v jednotlivých zemích.

Odpovědi 17 členských organizací na 
dotazník byly zpracovány do podoby 
zpráv o situaci v  jednotlivých zemích 
a slouží jako základ argumentace pre-
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poznámky
76 Bližší informace o tomto přístupu jsou k dispo-
zici zde: http://www.caritas.eu/sites/default/files/cari-
tas_cpo_handbook_en_final_0.pdf. 

77 Fresno, the right link [fresnoconsulting.es].

78 Caritas 2016.

zentované v této publikaci. Odpovědi 
reflektují zkušenosti přímo z terénu 
získané 17 členskými organizacemi, 
které jsou zapojeny do tohoto projek-
tu. Za účelem porovnání hlavních zjiš-
tění a poznatků Charity s uskutečně-
ným průzkumem byla konzultována 
rozsáhlá sekundární literatura i ofici-
ální statistiky, což umožnilo struktu-
rovat získané poznatky z praxe do sys-
tematického rámce, na jehož základě 
pak bylo možno formulovat konkrétní 
doporučení politických opatření a po-
stupů.

Hlavní data jsou tedy odvozena z prů-
zkumu provedeného mezi členskými 
organizacemi Charity v dubnu/květnu 
2017. Vycházejí z probíhající analýzy 
nejnovější literatury zabývající se pro-
blematikou chudoby a sociálního vy-
loučený v  příslušných zemích, kterou 
provádí odborní pracovníci, a přede-
vším z přímých zkušeností z činnosti 
Charity a z dlouhodobých kontaktů 
s příjemci sociálních služeb. Odráže-
jí proto pohled související se sociální 
prací Charity a nelze je extrapolovat 
tak, aby je bylo možno považovat za 
statisticky významná.

Charita vypracovala vlastní evropský 
sociální model, jehož cílem je účinně 
zmírnit nerovnosti a vymýtit chudo-

bu. Zvláštní pozornost je věnována 
prevenci a omezení přenosu chudoby 
z jedné generace na druhou.78 Model 
Charity je založen na třech pilířích:

 |  Rodina je základní životně důleži-
tou buňkou společnosti a předsta-
vuje také primární bezpečnostní síť;

 |  Inkluzivní trhy práce uznávající 
hodnotu práce a přispění lidí spo-
lečnosti; a 

 |  Systém sociální ochrany jako zá-
kladní mechanismus solidarity za-
jišťující blahobyt společnosti jako 
celku.

Poznatky obsažené ve zprávách z jed-
notlivých zemí jsou posuzovány na zá-
kladě této koncepční matrice.

Cílem této publikace je popsat situaci 
mladých lidí na pozadí nedávné krize. 
„Mladými lidmi“ nebo „mládeží“ se 
zde rozumí mladí muži a ženy ve věku 
od 16 do 25 let. v  některých zemích 
je tato věková hranice posunuta až na 
29 let. Jako „krizi“ označujeme dlou-
hotrvající finanční a ekonomickou 
krizi, která začala v roce 2008 a vedla 
ke vzniku celé řady širších problémů 
spojených se zapojením do společnos-
ti, účinností sociální ochrany a legiti-
mitou politických systémů.

http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cpo_handbook_en_final_0.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_cpo_handbook_en_final_0.pdf
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příloha ii 

sociální a hospodářské 
iniciativy podporované charitou  
garage solidar‘auto
hlavní členská organizace 

charita francie  
(secours catholique) 

Celkový počet příjemců 
3700 

Místo působení: Francie 

Webové stránky:  
http://www.solidarauto38.fr/gar-
age-solidaire/

Cílem projektu je být dostupný pro lidi v  tíživé finanční situaci a umožnit 
jim buď si nechat opravit automobil, nebo si koupit ojetý vůz. Hlavním cílem 
projektu SolidarAuto je boj proti sociální izolaci a nezaměstnanosti zvyšováním 
mobility lidí, kteří se nacházejí v obtížné sociální nebo ekonomické situaci.

Autoservis provádí opravy vozidel a nabízí ojeté vozy za diskontní ceny níz-
kopříjmovým rodinám. Opravy vozů provádějí profesionální automechanici. 
v rámci projektu SolidarAuto jsou také lidé vyzýváni, aby na něj věnovali svá 
ojetá auta.

Síť projektu SolidarAuto se tvoří na základě zakladatelské listiny a modelu řízení, 
jež ponechávají autonomii jednotlivým společnostem zapojeným do této sítě.

magdas essen (mějte rádi jídlo)
hlavní členská organizace 
charita rakousko

Celkový počet příjemců  
38

Webové stránky::  
http://www.magdas.at/essen/

Cíl: Magdas ESSEN (mějte rádi jídlo) připravuje jídlo pro obyvatele a návštěv-
níky pečovatelských domů Charity a také pro mateřské školy a další zařízení 
Charity. Cílem projektu magdas ESSEN je nabízet kvalitní domácí pokrmy 
připravené z těch nejkvalitnějších surovin a přitom zároveň vytvářet pracovní 
místa pro lidi s omezenými možnostmi uplatnění na trhu práce.

Očekávané výsledky: v současné době připravuje magdas ESSEN jídlo přibliž-
ně pro 1500 osob denně, přičemž si uvědomuje svou odpovědnost za přípravu 
jídel pro ty, kteří už si sami uvařit nedokáží, takže svou činností přispívá k udr-
žení co nejlepší kvality jejich života.

Hlavní činnosti: Provozování moderní kuchyně, která nabízí stravovací služby 
a splňuje nejvyšší výrobní standardy, a poskytování pracovních míst lidem s 
omezenou možností uplatnění na trhu práce; příprava kvalitních domácích a 
chutných pokrmů.

Dosažené výsledky: Vybudování kuchyně s nabídkou stravovacích služeb a vy-
tvoření pracovních míst pro lidi, kteří by jinak měli jen omezenou možnost 
uplatnění na trhu práce.

Jako součást skupiny sociálního podniku magdas si projekt magdas ESSEN kla-
de za cíl být finančně soběstačným a zároveň poskytovat pracovní místa lidem 
s omezeným přístupem na primární trh práce nebo s omezenými možnostmi 
uplatnění na takovém trhu. v magdas dokazujeme, že lze spojit ekonomické a 
sociální aspekty a vytvořit smysluplný podnikatelský model. Mnohá naše jídla 
jsou domácí výroby a vaří se podle tradičních a chutných receptů s využitím 
přírodních surovin a bez umělých přísad. Věříme, že základem lahodných po-
krmů jsou regionální, sezónní a ekologicky pěstované ingredience.

http://mapping.caritas.eu/member-organisation/caritas-france-secours-catholique
http://mapping.caritas.eu/member-organisation/caritas-france-secours-catholique
http://www.solidarauto38.fr/garage-solidaire/
http://www.solidarauto38.fr/garage-solidaire/
http://www.magdas.at/essen/
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cortijo covaroca
caritas diocesana  
de albacete

hlavní členská organizace  

charita španělsko

Partnerská organizace – Evropské 
národní Charity Charita Španělsko 

Celkový počet příjemců  
11 

Webové stránky::  
http://www.cortijocovaroca.com/ 

Hostel a kemp zaměřený na ekologickou výchovu a agroturistiku, který se na-
chází v kulturním parku Nerpio, v srdci přírodní rezervace Sierra de las Cabras.

Hlavním cílem je přiblížit ekoturistiku všem věkovým skupinám návštěvní-
ků tak, aby si mohli užít nezapomenutelné soužití na ekofarmě, během něhož 
poznají venkovský svět a jeho tradice a také překvapivé prostředí, přírodu a 
krajinu této lokality.

Cortijo Covaroca se také stará o lidi, neboť je zaměstnavatelem oceněným na-
dací Fundación El Sembrador.

Získané finanční prostředky se investují zpět do udržení pracovních míst pro 
lidi, kteří se nacházejí v situaci sociálního vyloučení nebo jsou takovou situací 
ohroženi.

sociální farmaření
hlavní členská organizace  

charita itálie

Místo působení: Itálie 

Celkový počet příjemců 
1,640 

Celkový objem služeb:  
82 (48 diecézí).

URL odkaz

Sociální farmaření přináší celou řadu různých zážitků a představuje celou řadu 
postupů, v nichž se spojuje využívání zemědělských zdrojů se sociálními akti-
vitami. Služby nabízené v Itálii lze shrnout do pěti hlavních oblastí činnosti:
 | Financování a/nebo podpora zemědělských společností s cílem nabídnout 

zaměstnání znevýhodněným skupinám obyvatel, jako jsou bývalí vězni, dro-
gově závislí, přistěhovalci, uprchlící apod.;

 | Rehabilitace a péče v zemědělském sektoru o osoby se zdravotním postiže-
ním s převážně socálně-terapeutickou funkcí;

 | Rekreace a kvalita života (zaměřená na lidi s mírně speciálními potřebami, se 
sociální a rekreační funkcí, včetně speciálních forem venkovských sociálních 
zážitků v podobě sociálních příměstských zeleninových zahrad pro seniory);

 | Vzdělávání (zaměřené na výchovu a vzdělávání mladých lidí v oblasti ochra-
ny životního prostředí a v dalších oblastech);

 | Služby každodenního života (např. ekoškolky pro děti nebo denní stacionáře 
pro seniory).

Vedle pěti výše uvedených cílů přinášejí projekty sociálního zemědělství pro-
vozované Charitou v Itálii ještě další sociální prvek: Zemědělské produkty je 
možné využít na podporu stravovacích služeb poskytovaných Charitou (jídel-
ny, rozvozy jídel apod.). 

Místní komunity a lidé vyloučení z trhu práce (sociální zahrady, podpora od-
povědné turistiky, obnova půdy a výrobních kapacit, využívání ekologického 
zemědělství, výroba potravin a využívání finančních prostředků na činnosti 
Charity, různé aktivity a workshopy pro děti a studenty).

http://mapping.caritas.eu/member-organisation/caritas-spain
http://mapping.caritas.eu/member-organisation/caritas-spain
http://mapping.caritas.eu/member-organisation/caritas-italy
http://www.cortijocovaroca.com/
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cooperatief ondernemen in nederland - coin 
hlavní členská organizace 

Charita Nizozemsko  
(CORDAID)

Další partnerské organizace 

SMHO 

http://www.smho.nl/
250 

URL odkaz 

Družstevní podnik fungující na bázi částečných úvazků v rámci družstevních 
obchodních inkubátorů jako inovativní koncept spuštěný v roce 2013 aka-
demií Tientjes Academy s podporou Cordaid.

Cordaid Netherlands podporuje družstevní podnikání lidí s nízkými příjmy. 
Společně s partnery z průmyslového sektoru a (místní) komunity podporuje 
Cordaid iniciativy v oblasti družstevního podnikání, jimž nabízí své znalosti 
a vedení, přístup k odborným zkušenostem a sítím a v případě potřeby též 
financování.

Lidé, včetně mladých, tak mohou začít pracovat na částečný úvazek. Jednot-
liví členové družstva se zaměřují na své silné stránky a talent a družstvo jim 
pomáhá s věcmi, jako je administrativa, školení, dodavatelské služby nebo 
ubytování. Podnikatelé si ukládají část z obratu a vykazují výdaje; tím se 
zlepšuje jejich kupní síla. Zakládají si nové sítě kontaktů užitečné pro jejich 
podnikání i osobní vztahy. Členové mohou být dál příjemci sociálních dávek 
a při tom generovat obrat. Část z jejich obratu dostávají místní instituce jako 
náhradu za vyplácené sociální dávky.

Jedná se o udržitelný obchodní model, který posiluje jednotlivce a je pro-
spěšný také pro obec a komunitu. Podporuje sociální zapojení a nezávislost a 
snižuje veřejné výdaje. Družstevní podnikání nabízí lidem práci a perspekti-
vu příjmu a podporuje sociální soudržnost. Díky rozvoji malých podniků se 
mohou vymanit z chudoby, aktivněji se zapojit do společnosti a podílet se na 
zlepšování kvality života ve svém okolí nebo městě.

Z původního projektu, který byl realizován ve městě Breda v Nizozemsku 
s místním financováním a 13 lidmi s velice rozmanitými profesními zkuše-
nostmi, se nyní stal jeden z příkladů osvědčené praxe pro celý zbytek Nizo-
zemska (a v současné době se rozšířil na 25 různých družstev fungujících ve 
4 regionech země).

http://mapping.caritas.eu/member-organisation/caritas-netherlands-cordaid
http://mapping.caritas.eu/member-organisation/caritas-netherlands-cordaid
http://www.smho.nl/
https://www.cordaid.org/nl/nieuws/scharrelondernemer-ontstijgt-armoede/
http://www.smho.nl/
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© Gaël Kerbaol /  
Caritas Europa
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seznam zkratek

ZKRATKY

CESR    Centrum pro hospodářská a 
sociální práva

CFR   Listina základních práv EU 
(2000)

CoE   Rada Evropy

CRPD    Úmluva o právech osob 
se zdravotním postižením 
(2006)

CSR  Konkrétní doporučení pro 
jednotlivé státy v procesu 
evropského semestru

EAPN   Evropská síť proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení

EC  Evropská komise

EESC   Evropský hospodářský a 
sociální výbor

EP   Evropský parlament

EPSR  Evropský pilíř sociálních práv

ESC   Revidovaná Evropská 
sociální charta (1996) Rady 
Evropy

EU  Evropská unie

FRA   Agentura Evropské unie pro 
základní práva

ILO   Mezinárodní organizace 
práce

ISCED  Mezinárodní standardní 
klasifikace vzdělávání

NEET  Osoby, které nepracují 
ani se neúčastní žádného 
vzdělávání nebo odborné 
přípravy

OECD   Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a 
rozvoj

OHCHR   Úřad vysokého komisaře pro 
lidská práva

PES   Veřejná služba 
zaměstnanosti

SIP  Balíček sociálních investic

UNCRC  Výbor OSN pro práva dítěte

VET  Odborné vzdělávání a 
příprava

YEI  Iniciativa na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí

YG  Záruka pro mladé

KÓDY ZEMÍ

AT Rakousko

BE Belgie

BG Bulharsko

CY Kypr

CZ Česká republika

DE Německo

EL Řecko

FI Finsko

FR Francie

IE Irsko

IT Itálie

LU Lucembursko

MT Malta

NL Nizozemsko

PT Portugalsko

RO Rumunsko

UK Spojené království
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„Sním o mladé Evropě, která je ještě schopná být matkou:  
Matkou, jež má život, protože má úctu k životu a nabízí životní naději. ...  

Sním o Evropě, v níž mladí vdechují čistý vzduch upřímnosti,  
milují krásu kultury a prostého života, neznečistěného nekonečnými potřebami 
konzumerismu; kde ženit, vdávat se a mít děti znamená zodpovědnost a velkou 

radost, nikoliv problém způsobený nedostatkem stabilní práce.“
Papež František, 2016  

projev při přebírání Ceny Karla Velikého

Rozvržení: Switch asbl. Ilustrace krytu: Marmelade. www.switch-asbl.org info@switch-asbl.org

http://www.switch-asbl.org
mailto:info@switch-asbl.org


1

Rue de la Charité 43,  
1210 Brusel - Belgie,  
Tel. +32 (0)2 280 02 80 
info@caritas.eu 
www.caritas.eu

evropská m
ládež  m

ezi nadějí a zoufalstvím

mailto:info@caritas.eu
http://www.caritas.eu



