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O Evropském hospodářském a 

sociálním výboru

Posláním EHSV je přispět k tomu, aby evropské 

politiky a právní předpisy byly demokratičtější, 

účinnější a více odpovídaly reálnému životu 

lidí, a to předáním názorů lidí žijících v člen-

ských státech. 

Výbor má 350 členů, kteří pocházejí ze všech 28 

členských států EU. Nejedná se o politiky nebo 

státní úředníky – jsou to obyčejní lidé, kteří mají 

svou práci a kteří se chtějí podílet na dalším 

vývoji Evropy. Zastupují organizovanou občan-

skou společnost.

Co je organizovaná občanská
společnost?
Je to souhrnný název pro všechny skupiny a organizace, které si lidé založili – na místní, národní nebo na evropské úrovni – k dosažení určitého cíle. Působí jako spojovací článek mezi jednotlivci a subjekty s rozhodovací pravomocí a umožňuje lidem zorganizovat se na pracovi-štích nebo v komunitách za účelem dosažení změny, kterou si přejí.

Lidé se takto často sdružují, jelikož to považují za rychlejší a přímější než hlasovat pro politic-ké strany. Volby tvoří základ reprezentativní demokracie, zatímco přímé působení je známo jako participativní demokracie. 
EHSV v EU zastupuje zájmy všech organizací občanské společnosti v Evropě.

EHSV má tři hlavní úkoly:    

• poskytovat poradenství Evropskému par-

lamentu, Radě a Evropské komisi k novým 

politikám a právním předpisům vypraco-

váním odborných stanovisek,

• zlepšit komunikaci mezi politiky a občany a

• podporovat organizace občanské společnosti 

v Evropě i po celém světě. 



Evropská unie – jak funguje? Lze rozhodnutí ovlivnit? Víte, jak se 
tvoří politiky, které ovlivňují Váš život?      

Co kdyby se některé komplikované unijní postupy proměnily ve hru, která bude 
zábavná a zároveň náročná a kterou si můžete stáhnout do chytrého telefonu, tabletu 
nebo laptopu?  

Právě to Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) udělal: vytvořil zcela novou 
hru, která Vám umožní zahrát si na člena Výboru v Bruselu. Můžete vést kampaň za 
své vlastní politické návrhy, ovlivňovat kolegy, odpovídat na otázky a dozvědět se pár 
nových věcí o EU a postavení EHSV v ní. 

Krok č. 1

Zvolte si prosím jazyk, zda si přejete být muž nebo žena, a 
pak se můžete rozhodnout, ke které ze tří skupin Výboru se 
připojíte:

Zaměstnavatelé (modří) – zastupují podniky, 
zaměstnavatele a podnikatele

Zaměstnanci (červení) – zastupují přibližně 80 
odborových svazů a organizací zaměstnanců nebo

Různé zájmy (oranžoví) – zastupují širokou škálu 
různých skupin a nevládních organizací; od spotřebitelů a 
mládežnických organizací po ekologické aktivisty a kulturní 
sdružení.

Krok č. 2

Zvolte si problematiku, ke které chcete spustit kampaň. 
Existují tři obecná témata:  

1. zaměstnanost 
2. sociální práva a práva spotřebitelů 
3. životní prostředí 

Každá skupina může k danému tématu připravit jedno 
stanovisko. 

Máte za úkol získat pro své stanovisko podporu 
alespoň 75 % členů Výboru, aby mohlo být přijato 
jako politika EHSV a využito k ovlivnění dalších 
orgánů EU.

Zahrejte si a na vlastní kůži zažijte, 
jaké to je být členem EHSV!   

Krok č. 3

Vcházíte do místnosti Výboru a vidíte křesla členů, která jsou 
uspořádána do řad. Použijte kurzor a klikněte na sedadlo. Možná 
najdete:

• člena    
– pokud je to člen vaší vlastní skupiny, automaticky vás podporuje;
– pokud je to člen jiné skupiny, musíte zodpovědět otázku.

• číslo, které uvádí, kolik členů se „schovává“ na sousedících sedadlech 

• hvězdu – blahopřejeme, máte žolíka! 

• dort – uups, přišli jste o žolíka, pokud nějakého máte.
 
Krok č. 4

Naleznete-li člena jiné skupiny a zodpovíte na otázku správně, 
získáte jednoho podporovatele navíc.      

Nasbírané žolíky můžete použít, abyste dokázali odpovědět na obtížné 
otázky. Pokud neznáte správnou odpověď, můžete si za jeden žolík 
„koupit“ nápovědu.  

To, jak si vedete, si můžete zkontrolovat na zeleno-červeném indikátoru 
průběhu. Zelená (vlevo) se bude zvětšovat s tím, jak budete získávat 
více členů, kteří Vás podporují, a jak se budete přibližovat k 75 % cíli.

Hra má pět různých úrovní. Každá úroveň má více křesel a více členů, 
jakož i více hvězd a více dortů! Posouváním nahoru a dolů vidíte 
všechna křesla.

Před každou další úrovní se zobrazí informační okno, 
které uvádí zajímavá fakta o stanovisku a tématu, 
které jste si zvolili.

Kliknutím na tlačítko nastavení můžete zvolit více 
možností:

Zde jsou herní pravidla                                                                                        Zde můžete začít hrát

                                      Zde se zapíná a vypíná zvuk

Příjemnou zábavu!
Doufáme, že hra R EU Ready? pro Vás bude výzvou i zábavou a že se rovněž něco málo 
dozvíte o tom, jak EU funguje a jak Vy – jako součást občanské společnosti – ji můžete 
pomoci ovlivnit.

Více informací 
naleznete zde:

eesc.europa.eu/
R-EU-READY

facebook.com/
YourEuropeYourGame

facebook.com/
YourEuropeYourSay


