NÁRODNÍ PRIORITY
PROGRAMU EU MLÁDEŽ V AKCI
PRO ROK 2008
Národní priority programu Mládež v akci na rok 2008 byly stanoveny na základě zkušeností
z implementace programu v roce 2007 a s přihlédnutím k jeho stálým a ročním evropským priotám.

Stálé evropské priority programu Mládež v akci
1.
2.
3.
4.

evropské občanství;
participace mladých lidí;
kulturní rozmanitost;
zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi.

Roční evropská priorita programu Mládež v akci
1. interkulturní dialog.

Národní priority programu Mládež v akci
1. boj proti rasismu a xenofobii;
2. podpora projektů zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí, jak jsou definovány v Pasu
mládeže;
3. intenzivní zapojení místní komunity do projektů;
4. realizace programu v dosud méně zastoupených regionech;
5. implementace programu v příhraničních oblastech, zvláště pokud se jedná o aktivity
s jasnou přeshraniční dimenzí.

Specifické národní priority pro jednotlivé akce programu
Akce 1 Mládež pro Evropu
Akce 1.1. Výměny mládeže:
- podpora spolupráce znevýhodněných mladých lidí a jejich vrstevníků bez znevýhodnění
v projektech programu;
- podpora neorganizované mládeže a neformálních skupin.
Akce 1.2 Iniciativy mládeže:
- účast mladých lidí na rozvoji obce a regionu;

-

podpora neformálních skupin mládeže, které budou mít projekty vedeny metodami
koučingu.

Akce 1.3 Projekty participativní demokracie:
- není stanovena specifická priorita.
Akce 2 Evropská dobrovolná služba (EDS):
- zapojení nových organizací – prvožadatelů, především do individuální EDS;
- účast mladých lidí na místním a regionálním rozvoji.
Akce 3 Mládež a svět
Akce 3.1 Spolupráce se sousedními partnerskými zeměmi:
- rovné příležitosti (zvláště s důrazem na rovnost příležitostí mužů a žen);
- interkulturní učení (především projekty uplatňující inovativní způsoby práce v tomto
tématu).
Akce 4 Systémy na podporu mládeže
Akce 4.3 Vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky s mládeží:
- projekty (školení a semináře) využívající interkulturní vzdělávání, posilující výchovu k
toleranci a lidským právům;
- šíření dobré praxe v následujících tématických oblastech: informovanost mládeže,
participace, začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi a dobrovolnictví.
Akce 5 Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže
Akce 5.1 Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za mládežnickou politiku:
- není stanovena specifická priorita.

Národní priority jsou součástí pracovního plánu České národní agentury Mládež na rok 2008, který
byl projednán a schválen poradou vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 18. 12.
2007.
Výše uvedené priority jsou platné od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.

