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ROK 2022 JE EURÓPSKYM ROKOM MLÁDEŽE
Mgr. Martina Trégerová
„Európska únia bude taká silná, ako bude naša mladá generácia – odhodlaná, odvážna a súcitná. To
bude dôležitejšie, než kedykoľvek predtým...“
Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie

Konferencia o budúcnosti Európy je spoločný
projekt Európskeho parlamentu, Rady
Európskej únie (EÚ) a Európskej komisie.
Dáva šancu najmä mladej generácii predstaviť
svoje konkrétne názory a nápady na formovanie spoločnej
budúcnosti. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen
predniesla 15. septembra 2021 vo svojom výročnom prejave hlavné
politické iniciatívy a stanovila priority na rok 2022. V nadväznosti na
jej prejav a najnovšiu správu Európskej únie o mládeži rozhodla
Európska komisia vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže.
Prostredníctvom iniciatív, ako sú organizovanie podujatí mladými pre
mladých, prideľovanie finančných prostriedkov alebo tvorba
harmonizovaných európskych štatistík o situácii mladých
Európanov, mala Európska komisia v úmysle vyhlásiť rok 2022 rokom
príležitostí pre mladých ľudí.
Ciele Európskeho roku mládeže:
• podporiť generáciu, ktorá sa počas pandémie koronavírusu najviac
obetovala, dať jej novú nádej, silu a dôveru v budúcnosť;
• povzbudiť mladých ľudí, najmä tých, ktorí majú menej príležitostí,
pochádzajú zo znevýhodneného prostredia, vidieckych a vzdialených
oblastí či zo zraniteľných skupín, aby sa stali aktívnymi občanmi
a aktérmi pozitívnej zmeny;
• propagovať príležitosti, ktoré poskytuje politika EÚ mladým ľuďom
na podporu ich osobného, sociálneho a profesijného rozvoja;
• čerpať inšpiráciu z činov, vízií a poznatkov mladých ľudí s cieľom
ďalej posilniť a oživiť spoločný projekt EÚ, a to na základe záverov
z Konferencie o budúcnosti Európy (Conferene on the future of
Europe). Rozsah činností, ktoré Európska komisia plánuje, bude v
súlade s cieľmi Európskeho roka mládeže. V novembri 2021 spustila
na európskom portáli pre mládež (European youth portal)
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špecializovaný prieskum, ktorý mladých vyzval, aby sa podelili o svoje
nápady, ako spoločne naplánovať Európsky rok mládeže 2022
a budúcnosť Európy. Odpovede mohli respondenti zasielať do 20.
novembra 2021 na adresu EYY2022@ec.europa.eu.
Ďalšou z činností Európskej komisie je nový program cezhraničnej
mobility mládeže ALMA (akronym z angl. aim, learn, master, achieve,
v preklade stanov si cieľ, nauč sa, zvládni a dosiahni), ktorý bol
spustený 15. septembra 2021. Mladým Európanom poskytuje
krátkodobé pracovné skúsenosti v iných členských štátoch Európskej
únie.
Na vytváranie príležitostí sa zameriavajú aj programy Erasmus+,
Európsky zbor solidarity, ako aj niekoľko ďalších schém EÚ, napríklad
Záruka pre mladých ľudí či Iniciatíva na podporu zamestnanosti
mladých ľudí.
Aktivity pri príležitosti Európskeho roka mládeže sa budú konať na
európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v spolupráci
s ostatnými inštitúciami EÚ, členskými štátmi, organizáciami
občianskej spoločnosti a samotnými mladými ľuďmi.
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